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Stalo se slovo -- Svatodušní úvaha
O víkendu 17. a 18. května se u sv. Šimona a Judy uskutečnila premiéra operního oratoria Jana Fily „Stalo se slovo“. Pro naše čtenáře
chystáme opravdickou recenzi tohoto díla, mně dovolte podělit se
o několik dojmů a úvah, které ve mně návštěva premiéry vyvolala.
Námětem hudebně-dramatického díla
jsou středověké pašijové hry. Ty se od
toho, co známe z každoroční liturgické
praxe – vlastních pašijí – liší zejména
v tom, že pašijový příběh zařazují do
širšího rámce dějin spásy, od stvoření světa až po zmrtvýchvstání. Námět
a libreto zpracoval P. Petr Beneš CSsR
a musel při tom pochopitelně s ohledem na předpokládané všeobecné znalosti publika a omezený časový rozsah
opery mnohé vypustit a spolehnout se
na určitou znalost kontextu. Vzniklo
tak libreto o dvou částech. První líčí
ve vybraných kapitolkách příběh od
stvoření člověka, jeho pokušení a pádu
až do Ježíšovy smrti, druhá příběh, či
spíše příběhy, okolo jeho sestoupení do
pekel a zmrtvýchvstání.
Pokusme se podívat na to, co nám
autoři prezentovali, dramatickýma
očima. Pokud se něco stane, je to událost. Chceme-li jí někomu vyprávět,
použijeme slov „poslechněte si, co se mi
tuhle stalo“. Je to relativně samostatné,
nejsou zřetelné její kořeny, z čeho vyplývá, nejsou zřejmé její následky. Stalo se
to a basta.

Sled událostí, které spojuje to, komu
se staly, tvoří příběh. Ale ne každý příběh je dramatem. Drama je příběh,
který dává smysl. Jednotlivé události na sebe navazují, vyplývají z nějaké
vnitřní logiky, odněkud někam směřují.

I když neznáme všechny možné události, neznáme celý příběh, máme zřetelný
dojem, že minulost to celé dění jaksi
postrkuje a budoucnost k sobě přitahuje.
Již staří Řekové vystihli, jaké vlastnosti, jaké fáze by měl mít příběh, aby
mohl být jako drama vnímán, aby k člověku – a jak k zúčastněnému, tak k divákovi promlouval. Jsou to:
• expozice – uvedení do děje (vytváří
nezbytné předpoklady k porozumění ději)

foto Michal Klukan – KNOWtilus
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• kolize – zařazení dramatického prvku
(rozpor nebo konflikt), který vyvolává
dramatické napětí a potřebu jej vyřešit
• krize – vyvrcholení dramatu
• peripetie – obrat a možnosti řešení
• katastrofa – rozuzlení a očista (katarze).

z nějaké vnitřní logiky, odněkud někam
směřovat. I když neznáme všechny
možné události, neznáme celý příběh,
máme opět zřetelný dojem, že minulost
to celé dění jaksi postrkuje a budoucnost
k sobě přitahuje.

Zkusme se podívat na děj „Stalo
se slovo“ těmito očima. První polovina je jasná. Od stvoření světa, přes pád
člověka po příchod a veřejné působení Spasitele je výstavba dramatu jasná.
Vrcholí jeho smrtí na kříži, první jednání se uzavírá. Následuje přestávka
a divák se těší, co ho čeká po ní.

I když o tom v celé opeře není ani
slůvko, připadlo mi, že bez této klíčové události to takhle skončit nemůže.
Nemohlo. Neskončilo. Žijeme v druhé
polovině toho dramatu, která započala
sesláním Ducha svatého. A co se týká mě
osobně, závěrečný zasloužený potlesk
byl pro mě zvonkem svolávajícím k druhému dějství. Tak jak před nezúčastněným sledováním varovalo a naopak
k zapojení se zvalo libreto úvodními
slovy Opovědníka:

Ale co to? Drama nepokračuje. Na
jevišti se setkáváme s jednotlivými epizodami. Téměř jak scénky na táboře.
Tihle dělají a říkají to, tamti zas ono.
V očistci se děje tohle, prostořeké myronosice se hádají s vojáky. Zajásáme si
a jdeme domů. Kde je drama? Co bude
teď? A co teprve zítra?
V  prvním okamžiku mě napadlo –
to to tedy autoři najednou nějak odbyli
(i když hudební ztvárnění mi připadlo
ještě lepší, než v prvním dějství). Jak to,
že se jim veškeré napětí, dramatický tlak
minulosti a tah budoucnosti najednou
vytratily mezi prsty? To já bych …! Ale
vzápětí mi došlo, že bych si s tím neporadil lépe. Probíral jsem v duchu jednu
scénu z evangelia za druhou, učedníci
a ženy u prázdného hrobu, Ježíš ve večeřadle, nevěřící Tomáš, cesta do Emauz,
společná večeře, že to jako není žádný
duch, včetně samotného nanebevstoupení. Vždyť je to jen taková řada událostí,
ani příběh se z toho neudělá, natož pak
drama. Vždyť to nemá ducha!
A pak mi to došlo, to bylo to klíčové
slovo. Nemělo to ducha. Když slýcháme
dějiny spásy roztažené do celého liturgického roku, vlastně se seznamujeme
s jednotlivými epizodami. A to, že ten
kus od Ježíšova zmrtvýchvstání nemá
dramatického ducha, nám snadno unikne. Jako to dosud unikalo i mně. Teprve
zhuštěním a sjednocením do jednoho
dramatického útvaru, jak to autoři udělali, tento obrovský rozdíl vynikne. Bylo
to opravdu nápadné. Jako kdybychom
navštívili fotbalový zápas a odešli po
přestávce. Nikoli o přestávce, ale po ní.
Strhující děj prvního poločasu, po něm
epizody, události přestávky. Nákup piva
a párků, pár slov s tímhle známým, pár
slov s oním. Návštěva WC, protažení
nohou a pak konec. Takhle přece drama
nemůže dopadnout!
Léta mi nebylo jasné, proč bylo třeba
na svět po Ježíšově zmrtvýchvstání sesílat ještě Ducha svatého. Nyní jsem to
pochopil. Navrátil příběhu dějin spásy
dramatičnost. Jednotlivé události na
sebe zase začaly navazovat, vyplývat

… A místo, abych se
prodíral do světa
jak kůrou stromu datel,
zůstanu na stráži
a budu pozorovatel.
Divák, okounil, čumil
a ironický soudce,
co s nóbl distancí,
když prv si umyl ruce,
glosuje rozkošně, co se to pod ním děje.
Dřepnu si do kouta
a odtud budu směle
odrážet veškeré útoky
a snahy zapojit mne.
Divadlo nechť se hrá,
zabav mne, rozteskni mne
a nechtěj abych se uvnitř
snad zamiloval anebo, Bože můj,
abych se angažoval.
…
Ten příběh přichází na ostří našich hranic
a otvírá se nám,
spočívá v darování.
Nechce nic, nežli být přijat,
zapojit se,
chce vstoupit mezi vás,
a nevítaně prudce
rozčeřit usedlost
a morálku a plány.
Chce s Vámi prostě být,
buďte vy, prosím, s námi.
Vážení autoři, děkuji za pozvání.
Jiří Kub

Protože zbyl kousek místa, tak přidám
ještě 4 verše Smrti:
Nic není jako dřív
Všeho je víc či méně
Ten tam je ráj,
Kdes prostě jenom BYL.

Památkové varhany
v liturgickém prostředí
Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, Národní památkový
ústav v Josefově a občanské sdružení Omnium ve spolupráci s městem Broumov pořádají seminář
Památkové varhany v liturgickém
prostředí.
Setkání se koná 19. - 20. června v Broumově za účasti odborníků z České republiky, Polska
a Slovenska. Seminář je pořádán
pod záštitou Biskupství královéhradeckého, Polského institutu v Praze
a Českého národního komitétu
ICOMOS v rámci cyklu Omnium
2014 – Kulturní dědictví dnes?
s podporou Ministerstva kultury.
Čtvrtek:
Varhany v památkové péči, PhDr. Petr
Koukal, Ph.D., organolog, Národní
památkový ústav
Problematika památkových varhan
z pohledu vlastníka – možnosti spolupráce, úskalí financování obnovy,
výhled do budoucna, Štěpán Svoboda,
organolog, Arcidiecéze pražská
Varhany v liturgickém prostředí na
Slovensku, Mgr. art. Stanislav Šurin,
Ph.D. organolog, Katolícka univerzita
v Ružomberku
Ovlivnění zvuku a zvukotvorných
vlastností dřevěných varhanních
píšťal v procesu jejich restaurování,
Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D., vědecký
pracovník v oblasti akustiky, vedoucí
Výzkumného centra hudební akustiky
HAMU Praha
Restaurování varhanní skříně v kostele sv. Martina a sv. Jiří v Martínkovicích, Akad. mal. Hana Vítová,
restaurátorka
Restaurování varhanního stroje
v kostele sv. Martina a sv. Jiří v Martínkovicích, Jan Eliáš, restaurátor,
Josef Poukar, restaurátor, PhDr. Petr
Koukal, Ph.D., organolog, Národní
památkový ústav
Varhanní koncert v kostele sv. Martina a sv. Jiří v Martínkovicích – skladby první poloviny 18. století, varhany – Ludmila Klugarová, absolventka
Konzervatoře Pardubice, violoncello
– Jana Šimková, absolventka Konzervatoře Pardubice
Pátek:
Čeští varhanáři v kladském pomezí,
dr. Andrzej Prasał, organolog, varhaník
Varhany v kostele Všech svatých
v Heřmánkovicích – minulost, přítomnost, restaurátorský průzkum
a záměr obnovy, MgA. Dalibor
Michek, restaurátor
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Vážení čtenáři,
první polovina hudební a liturgické sezóny je za námi, ještě
Petr a Pavel a Cyrilo-Metodějsko-Husovské dny a rozjedeme se na prázdniny, které jsou pro mě spojeny s venkovskými kostelíky v létě příjemně chladnými a kancionálovými
pětistovkami nedělí během roku – nedělí během prázdnin.
Z hudební letargie býváme vyburcování ještě tak četnými
poutěmi na sv. Annu a (pro pražské kůrovce) obligátním
mítinkem na počest sv. Ignáce.
Léto je také obdobím letních škol a kurzů – i na Conviviu
zbývá ještě posledních pár volných míst. Všem jejich organizátorům držím palce.
Toto číslo časopisu – nijak zvlášť tematicky zaměřené – se
nám naplnilo tak nějak spontánně, vesměs tím, co bylo
a bude. Z řady „bylo a bude“ témat vybočuje přehled
o studiu chrámové hudby na konzervatoři v Českých
Budějovicích a dvě úvahy. Pavla Šmolíka o tom zda, kdy
a proč nahrazovat jedny varhany v kostele novými, a moje
o dojmech z premiéry opery Jana Fily „Stalo se slovo“.
Znovu připomínám, že je to jen dojem, který jsem si odnesl. S řádnou a poučenou kritikou se setkáte v některém
z následujících čísel.
Potěšila nás i jedna čtenářská reakce na stěžejní článek
minulého čísla o dotazníku ke stavu liturgické hudby,
která rozšiřuje pohled, který jsme vám s Pavlem Šmolíkem
nabídli, i o moravské aspekty.
V minulém čísle jsme přinesli apel k volbě otce zakladatele
SDH Pavla Svobody do Evropského parlamentu, nyní mu
již můžeme gratulovat ke zvolení. Pavel mimo jiné dlouhá
léta vedl společenskou rubriku Psalteria a občas přispíval i dalšími články. Kdo na jeho místo? Zatím se redakci
nikdo nepřihlásil.
Letošní květen byl od roku 1991 první bez „našich“
Svatojánských slavností, tedy bez druhých nešpor ze
slavnosti sv. Jana a následnému průvodu na Karlův most.
Oficiální štafetu oslav převzalo Svatojánské navalis spolu
s Arcibiskupstvím pražským, do dalších let budeme přemýšlet o obnovení liturgické tradice nešpor v poněkud
komornějším a duchovnějším rozměru.
Všem čtenářům přeje redakce letní načerpání sil k nelehké
službě duchovního hudebníka
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Pdjinud

Oddělení chrámové hudby na konzervatoři
v Českých Budějovicích
V  roce 2015 oslaví nemálo českých škol
– středních i vysokých – 25. výročí svého
založení. Bude to již celé čtvrtstoletí,
kdy se po nekonečně dlouhých letech
„zablýsklo“ na lepší časy – takto jsme
to alespoň my, přímí účastníci tehdejších událostí, vnímali a těšili se, co vše
pomůžeme změnit a ve kterých oblastech
zejména kulturního života se zasadíme
o napravení záměrných omylů a také
o nový pohled do budoucnosti. Celá tzv.
východní Evropa procházela bouřlivými změnami, které s sebou nesly naději
na naplnění mnoha představ, snů, požadavků a hlavně konečně naději na přímý
kontakt s ostatním světem. Kulturně
historická tradice našeho národa je
neodmyslitelně spjata s okolními zeměmi, v jejichž středu se nacházíme, a tak
jsme, někdy bohužel, ale většinou naštěstí, dokázali rezonovat s podněty, které
odtud přicházely a přicházejí. Je pozoruhodné, jak silně vzrostlo uvědomění soustředit se především na kulturní obnovu ve smýšlení člověka, a to v nejširším
smyslu tohoto významu. Je známo, že
správně fungující lidská společnost je
provázána nejen prosperující ekonomikou, ale neméně významně se sférou
kulturní, do níž lze zahrnout vše, s čím
se setkáváme a jaký otisk tyto leckdy
podprahově vnímané denodenní skutečnosti v nás zanechávají. Nezastupitelnou
úlohu v kulturním zušlechťování člověka mělo a vždy bude mít vzdělání. Onu
danost však nelze transformovat jen
prostřednictvím nabývání informací,
což zejména využíváním běžně přístupných IT se zdá být poměrně dostačujícím způsobem „výchovy“ člověka. Že
tomu tak není, o tom se již delší čas víc
a více přesvědčujeme. Na jedné straně
nezodpovědnost, která se jako virus šíří
současnou společností, na straně druhé
touha objasnit věčnou otázku: „Je toto,
co vidím často kolem sebe, smyslem
života?“ Odpověď však máme všichni.
Vezmeme-li na zřetel naši duchovní podstatu a začneme-li se jí vědomě zabývat,
je to cesta, která nás povede naplněným
životem…Dnes a denně si uvědomuji
velké štěstí a milost, kterých se mi dostalo v podobě možnosti zapojit se do sice
nikdy nekončící, ale nádherné práce: být
kantorem, který je téměř v denodenním
kontaktu s mladými lidmi, s nimiž mě
spojuje hluboký vztah k hudbě nejenom
varhanní, ale také společná snaha poskytovat získané vědomosti k užitku budoucím varhaníkům, regenschorim a komponistům… A také jako učitel a vzdělavatel
na různých úrovních kulturního života
v nejrůznějších působištích.

Ohlédneme-li se o více než tři desetiletí nazpátek, nelze nevzpomenout na
snahy učitelů tehdejší LŠU v Českých
Budějovicích zřídit v jihočeském regionu
školu, která by si kladla za cíl vychovat
profesionální hudebníky v různých oborech a volba padla přirozeně na krajské
město České Budějovice, kde již dlouho a významně působili pedagogové
zvučných jmen. Bohulibý úmysl konečně došel naplnění v r. 1990 zřízením
Konzervatoře v Ćeských Budějovicích,
na ředitelském postu tehdy stanul ředitel LŠU, dirigent Mgr. Jan Doležal.
Kromě oddělení klavírního, smyčcového, dechového, akordeonového, kytarového a pěveckého bylo zřízeno i oddělení
Chrámové hudby. Jako vedoucí byl povolán pan Karel Fráňa, regenschori v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích,
sbormistr, dirigent a varhaník. Spolu
s vedením školy se podjal úkolu vytvořit
zázemí pro odborné vzdělávání chrámo-

vých varhaníků, se vším, co je k výuce
zapotřebí. Kromě předmětů všeobecně vzdělávacích, hudebně teoretických
a pedagogických byly do výuky zahrnuty
disciplíny speciálně odborné přípravy:
hlavní obor hra na varhany a hlavní obor
dirigování (z obou jmenovaných oborů
byla konána maturitní i absolventská
zkouška formou veřejného koncertního
vystoupení); dále např. povinný klavír –
dodnes považovaný za nedílnou součást
učebního procesu, improvizace, rovněž neopominutelná disciplina, nauka
o varhanách, dějiny a literatura varhan
a klavíru, hra partitur, hlasová výchova,
sborový zpěv, liturgika, liturgický zpěv,
(později změněn název vystihující podstatu předmětu – gregoriánský chorál),
liturgická praxe, úvod do hudební skladby, základy instrumentace, základy latinského jazyka a také volba nepovinných
předmětů, např. interpretační seminář,
kulturní management, vyučovatelská
praxe klavíru ad.
Před otevřením 1. ročníku se konaly přijímací talentové zkoušky, jichž

se v prvém roce zúčastnilo více než 20
zájemců o studium chrámové hudby a 1.
září 1990 oficiálně zahájilo studium 5
přijatých posluchačů. V  červnu 1990
pak proběhl konkurz na obsazení míst
pedagogů všech vyučovaných oborů
a v rámci učebních plánů také jednotlivých předmětů. Do oddělení chrámové hudby byla přijata Mgr. Miroslava
Svobodová na výuku hry na varhany.
Ve škol. roce 1992 nastoupila tehdy
čerstvá absolventka AMU Mgr. Blanka
Soumarová a v r. 1995 ji vystřídala
Mgr. Jitka Chaloupková (významná
pedagožka plzeňské Konzervatoře, chrámová a koncertní varhanice), která zde
působila do r. 2010. Průběžně nastupuje
a zde vyučuje v letech 2008-2012 i MgA.
Eva Bublová (významná koncertní
a chrámová varhanice a cembalistka). Znamenitou posilou se po odchodu p. Karla Fráni do důchodu stává v r.
2004 Bc. Pavel Šmolík (na českobudějovické konzervatoři absolvent varhanní
hry ve třídě Jitky Chaloupkové, na AMU
absolvent oboru dirigování), dlouholetý regenschori na Svaté Hoře a současný varhaník katedrály sv. Bartoloměje
v Plzni. Přebírá předměty po Karlu
Fráňovi, nově koncipuje profil předmětu gregoriánský chorál, se studenty
navštěvuje semináře, který probíhaly na opavské konzervatoři za vedení
významného znalce a vědce, Fr. Gregora
Baumhoffa z benediktinského kláštera
Niederalteich.
V  průběhu let se ani tomuto oboru
nevyhnuly některé uřední „regulace.“
Již na počátku existence oddělení chrámové hudby přišlo jednoho dne telefonocké nařízení z Ministerstva školství,
že by bylo vhodné upustit od stávajícího názvu a začlenit se do řady ostatních konzervatoří návratem k názvu
Varhanní oddělení (byla mi poskytnuta
důvěrná informace, že „za státní peníze
není vhodné vyučovat náboženské předměty...“). Inu, doba byla ještě čerstvě
popřevratová a taktéž i myšlení některých státních úředníků; nedalo se dělat
nic jiného, než vyhovět „příkazu shora“
Nicméně naštěstí do profilu jednotlivých
předmětů zasahováno nebylo a tím také
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celá trapně nepochopitelná záležitost
skončila. A tak pouze absolventi z let
1996 a 1997 jsou absolventy oddělení
chrámové hudby, jejich pozdější následovníci „pouze“ varhanního oddělení,
což nijak neumenšuje význam a kvalitu
vzdělání více než tří desítek absolventů,
kteří prošli čtyř- či šestiletou intenzivní
výukou v oboru. Řada z nich pokračovala v dalším vzdělávání ať již u nás nebo
v zahraničí. Jedno však mají všichni
společné: schopnost působit při provozování a organizování chrámové hudby
a vedení gregoriánské scholy, předávat
zkušenosti amatérským varhaníkům,
možnost vyučovat na ZUŠ či ZŠ.
Mnohá, dnes již známá jména jsou
spjata s českobudějovickým varhanním oddělením – Martin Kubát (krátce
působil i jako vyučující improvizaci),
Cecilie Pecháčková, Miroslav Pšenička
(též krátce vyučoval improvizaci), O.
Praem. Martin Pšenička, Pavel Šmolík,
Miloslava Šmolíková, Karel Ochozka,
Jiří Emmer. Marie Zahrádková, Martina
Pechová, Aleš Nosek, Mikoláš Toup, Jiří
Váňa a další… A dnes již vyrůstá další
generace vedená v tomto duchu, často
zvládající vedle náročného studia konzervatoře i studium VŠ. Součástí výuky jsou
i veřejná vystoupení na školních koncertech a chrámová a varhanní praxe, kterou s velkým zájmem vždy sledovala Jitka
Chaloupková. Pavel Šmolík pravidelně
pořádá víkendová či prázdninová soustředění za stejným účelem. Za úroveň
varhanické průpravy studentů je zodpovědná Miroslava Svobodová (absolventka AMU v Praze). Pravidelně konzultuje
s kolegy jiných konzervatoří a navštěvuje
varhanní koncerty pražské konzervatoře.
Spolu s Jitkou Chaloupkovou se zúčastnila jako pedagog různých soutěží, kde
varhanní oddělení získalo různá ocenění. Významným počinem jsou vždy
interpretační kurzy, vedené významnými
varhanními pedagogy ze zahraničí ( M.
Sander, M. C. Alain, J. Laukvik a další).
Nástrojové vybavení je na dobré
úrovni, pro výuku i cvičení má oddělení dva píšťalové dvoumanuálové nástroje, větší je umístěn v koncertním sále,
který škola získala z kostela v německém
Redingu, k dispozici je navíc i digitální
nástroj. Velice významná je však skutečnost, že již od samého počátku existence
oddělení díky vstřícnosti a pochopení
Jihočeské filharmonie mají varhaníci
přístup do sálu s velkým třímanuálovým
mechanickým koncertním nástrojem,
kde mohou také cvičit. Pro studenty
jsou rovněž silně motivující exkurze po
historických varhanách (v tomto ohledu
nabídl spolupráci MgA. Radek Rejšek
(skladatel, organolog, varhaník a hráč
na zvonohru v pražské Loretě, a taktéž hudební režisér ČR), který vyučuje
skladbu a hudební teorii. Tradiční součástí závěru školního roku je též pravidelně pořádaný Varhanní soběslavský

Odjinud
půlmaraton (v r. 2014 proběhne již 6.
ročník), na němž vystupují současní
i bývalí studenti a také jejich pedagogové. Ohlas ze strany návštěvníků koncertů je velmi pozitivní a proto byl celý
hudební projekt zahrnut do pravidelné
kullturní nabídky města Soběslav.
V  současné době se na českobudějovické konzervatoři již druhým rokem
vyučuje podle tzv. Školního vzdělávacího programu, který umožňuje do značné míry vytvořit specifikaci oddělení,

která se v důsledku může zajímavě programově lišit školu od školy, konkrétní poznatky a ověřené skutečnosti je
možné posléze nově zahrnout do projektu pro další školní rok. A tak varhanní oddělení českobudějovické konzervatoře opět směřuje k oficiální výchově
varhaníků pro liturgii, vybavenými
všemi k tomu potřebnými schopnostmi.
Vše je k nahlédnutí na webových stránkách školy.
Miloslava Svobodová

Ut in omnibus glorificetur
Deus!
Nadační fond Campianus a statutární
město Brno si Vás dovolují pozvat na

Slavnost svěcení varhan pro Brno

Varhany jsou věnovány památce anglického mučedníka svatého Edmunda
Kampiána a nahradí původní barokní
nástroj zničený při bombardování Brna
20. listopadu 1944.
Neděle 29. června 2014, sv. Petra a Pavla,
kostel Nanebevzetí Panny Marie, ul.
Jezuitská, Brno.
Program:
15.00 vyzvánění zvonů a vyhrávání
u kostela,
15.30 svěcení varhan, Te Deum a sv.
požehnání,
17.00 občerstvení a vyhrávání u kostela,
19.00 zahajovací varhanní koncert,
21.00 závěrečná mše svatá.
Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor Rastislav, Dechová hudba Lanžhotčanka, Žesťové kvinteto, komorní sbor Versus, komorní
orchestr Czech Virtuosi, Táňa Janošová, Pavel Černý, Vladimír Kerndl aj.
Na koncertě zahraje varhaník švýcarského opatství v Einsiedeln P. Theo
Flury, OSB, člen Pontificio Istituto di
Musica Sacra, Řím.
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Varhany III+P/48 jsou mistrovským
nástrojem švýcarské varhanářské dílny
Hermanna Mathise, Mathis Orgelbau,
AG, Näfels. Svým zvukem a provedením se zařadí mezi nejkvalitnější
a nejmodernější varhany v České republice.
Děkujeme všem partnerům, patronům
a dárcům z České republiky i ze zahraničí za pomoc, které si velmi vážíme.
Přijďte podpořit stavbu varhan a zároveň prožít příjemný zážitek z krásy
a umění v úchvatném prostředí barokního chrámu.
Prosíme Vás o zbývající podporu stavby
varhan i formou adopce 3483 varhanních píšťal. Každý se v našich varhanách
může stát tónem, který bude slyšet!
Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně je spolufinancován také za přispění statutárního města
Brna, Jihomoravského kraje, fondů
EU ROP JV a řady společností a firem:
Veletrhy Brno, RWE, Česká spořitelna,
Nadace ČEZ, EM Brno, MILEX NMNV
Liptovský Mikuláš, JKO MEZ CZ Brno,
FIZA, CS Systems, Čegan Holding,
INVAID, Prokeš Plynoservis aj.
www.campianus.eu
redakčně kráceno

6
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Zachovat nebo nahradit?
V poslední době se musím častěji zabývat
otázkami ohledně oprav nebo novostaveb varhan a setkávám se tak s některými otázkami toho se týkajícími. Je lepší
zachovat průměrný nástroj nebo stavět
nový? Je vhodný historický nástroj pro
současnou liturgii? A je vhodné stavět
historizující varhany nebo uvádět novými přestavbami téměř zničené nástroje
do původního stavu? Dovolte mi znovu
pootevřít tato témata téma formou rozhovoru sám se sebou.
Je vhodné opravovat průměrné nebo
podprůměrné varhany nebo je lepší stavět nový nástroj?
Na úvod je třeba říci, že pokud
bychom se snažili najít a třeba i našli
jednoznačnou odpověď na tuto otázku, pravděpodobně se mýlíme. Přestože
v devatenáctém století zmizely mnohé
cenné nástroje předchozích stylových
období jen proto, že nebyly moderní,
pouze v důsledku toho bylo na druhé
straně možné postavit některé kvalitní nové nástroje romantického typu.
I dnes se tak možná musíme především
ptát, zda nový nástroj přinese dostatečnou kvalitu namísto nástroje původního, který navíc může posloužit v jiném
vhodném prostoru.
Je restaurování varhan do původního
stavu nutnost, vhodná praktika nebo jen
způsob, jak být IN?
Současná doba bez perspektivy věčnosti vyvinula nový způsob „balzamování“ současnosti, aby jím pozitivní vizi
budoucnosti alespoň trochu nahradila.
Jak bylo již řečeno výše, v minulosti nebyl
problém přestavět kostel nebo nahradit
v něm starý nástroj novým jen v důsledku nových požadavků stylu, především
v důsledku podhledu na ně jako na především funkční stavby (nástroje). Současnost
však na tyto historické „památky“, jak je
nazýváme, nahlíží v první řadě jako na
pietní a konzervování hodné objekty. Toto
moderní „negativum“ s sebou samozřejmě
přináší i patrně širší skupinu pozitivních
aspektů: není tak snadné zničit kvalitní
díla předešlých generací a (mělo by být)
snadnější realizovat jejich opravy. Varhany však v tomto kontextu stojí v poměrně
odlišné pozici než architektura nebo jiné
druhy umění. Jsou totiž živým nástrojem,
jemuž přímo nesvědčí „šetření“ (nepoužívání). Dále jsou jako varhany často chápány pouze varhanní skříně. Často se tak
setkáváme s faktem, že leckterý pracovník
památkové péče zařadí varhany stylově
podle skříně a na kvalitu nástroje uvnitř
skrytého nedbá. Důsledkem toho se pak
často dostává ochrany nekvalitním nástrojům v historickém obalu.

Otázkou zůstává, zda je vždy vhodné
usilovat o navrácení varhan jako celku
do původního historického stavu. Tedy
zda přestavět barokizovaný romantický nástroj do původní podoby, do staré
skříně bez stroje vestavět historizující
nástroj a pod. Domnívám se, že v těchto
případech zvláště nejedná-li se o výjimečně kvalitní a poměrně zachovalý
nástroj té které dílny, měl by být hlavním kritériem jakýsi komplexní pohled.
České prostředí nedisponuje neomezenými prostředky na stavbu a opravu varhan, ať už ze státních, krajských
a jiných rozpočtů nebo z rukou drobných dárců a sponzorů. Centralizace
by v tomto ohledu, myslím si, prospěla
ale není reálná. A proto bychom ji měli
nahradit soudnou úvahou, zda velkolepý
projekt na ne zcela nutnou rekonstrukci nástroje, který v omezených českých
podmínkách může ještě dlouho soužit
ve stavu, byť historicky ne příliš věrném,
v němž se nalézá v současnosti, neodčerpá zvláště s dobře provedenou propagací
finance na potřebnější projekty ve stejném regionu.
Výše naznačené rčení, že méně
někdy znamená více, bych však rozšířil
i o pohled z opačné strany: nikoho z nás
by jistě nenapadlo ponechat automobil
několik let bez údržby nebo klavír bez
ladění. O varhanách, „které přežijí věky“
(což je u kvalitních nástrojů jistě pravda)
se však potichu rozšířila dezinformace,
že snad tyto věky vydrží bez pravidelné
údržby. A právě u údržby varhan, nebo
i menších a nejnutnějších oprav je opět
třeba upozornit na ono zlaté pravidlo:
méně znamená více. Tedy raději méně
kvalitně provedených prací za konkrétní finanční obnos než rozsáhle se tvářící
oprava, která může nástroj nenávratně
poškodit.
Lze historické nástroje použít v současné
liturgii?
Otázku lze, domnívám se, velmi
dobře přirovnat k dotazu, zda historické chrámové budovy, které svým uspořádáním odpovídají zcela jinému ritu,
je možné použít k současné pokoncilní
liturgii. Jistěže lze, dokonce je to velmi
žádoucí. Je to však věcí mnoha kompromisů. Bylo popsáno mnoho stran církevními předpisy o tom, jak má probíhat
ideální adaptace liturgického prostoru,
vzniklo množství článků o přestavbách
kněžiště s doplněním příslušných prvků
– ambon, sedes, oltář čelem k lidu a jistě
známe mnoho příkladů kvalitní i méně
zdařilé adaptace ze svého okolí.
Podobně hra, zejména liturgická, na
varhany z různých stylových období, je
věcí kompromisu, nebo – lépe řečeno –

citlivosti. Přestože není možné vybírat
k liturgii pouze ty skladby, které stylově
odpovídají použitému nástroji (často je
třeba hrát hudbu mnohem pozdějšího
data vzniku), je jistě možné se nástroji
přizpůsobit. Nedojde při tom dokonce
ani k újmě na kvalitě nebo pestrosti liturgické hudby. I doprovod moderní nebo
romantické písně lze vhodnou volbou
tóniny a sazbou i harmonizací provést
vhodně na starý nástroj, podobně jako
lze samozřejmě barokní píseň interpretovat na varhanách romantické éry.
Ale hudba při liturgii není jen doprovod lidového zpěvu. U  ostatního repertoáru – hudby varhanní nebo souborové
– lze pak vhodný repertoár vybrat ještě
snadněji.
Dle mého názoru tedy historický
nástroj není v žádném případě překážkou jeho použití při současné liturgii, ba
právě naopak. Může dokonce varhaníka
naučit jistému druhy hudební pokory:
bere-li interpret ohled na svůj nástroj,
ten se mu obvykle odmění celkově lepším způsobem vyznění.
Je vhodné stavět „historizující“ varhany?
Je to věc názoru a vkusu. Jak bylo
řečeno již výše, stylově vyhraněný nástroj
je umělecky hodnotný a při správném
způsobu užití i velmi platný při liturgii. Častým argumentem pro odmítání
nástrojů stavěných např. v duchu barokního varhanářství je užití nerovnoměrných temperatur. Na takové varhany nelze
dost dobře hrát romantický a částečně
i současný repertoár. Vzpomínám na diskuzi na téma provedení Olejníkova ordinaria na nerovnoměrně laděný nástroj na
pražské Loretě. Řešením byla transpozice
skladby o půl tónu níže do přijatelnější
tóniny D dur. Ostatně v tomto prostoru
a na těchto varhanách jsem interpretoval
soudobé Te Deum Radka Rejška a shledal jsem tuto interpretaci jako více než
možnou. Snad by se nám mohly takové
nástroje zdát rozladěné... Ale nikdo již
nepodotýká, že interpretace starých písní
na moderní rovnoměrnou temperatur je
vlastně také neautentická. To však nám,
jaksi zcela náhodou, nevadí.
Proto bych toto téma rád uzavřel
konstatováním, že už proto, že v současnosti neexistuje vlastně vyhraněný typ
„moderního“ nástroje, je patrně lepší stavět varhany vyhraněné, byť někdy s licencí
použitelné pro určitý jim stylově vzdálený
okruh skladeb, než nástroje „univerzální“
(nemyslím tím velké varhany francouzského symfonického typu, které mají jistě své
místo v současných katedrálách), na než
lze hrát „vše“, avšak s poněkud povšechným zvukovým výsledkem.
Pavel Šmolík
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Bylo, je a bude
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Musica Figurata 2014
K tobě vzdychám, nebe…
Pátý ročník festivalu duchovního umění Musica Figurata,
jeden z vrcholů kulturního
léta, začíná 21. června v želivském klášteře. Pořadatelem
Musica Figurata je Společnost
pro duchovní hudbu ve spolupráci s Kanonií premonstrátů
v Želivě.
Festival Musica Figurata pravidelně zpestřují atraktivní dramaturgické počiny.
Letošní novinkou je spolupráce s festivalem Korespondance, pořádaným centrem
choreografického rozvoje SE.S.TA, díky
které budou součástí festivalu Musica
Figurata 2014 i taneční projekty. Musica
Figurata se inspiruje odkazem Jana
Blažeje Santiniho nejen v Želivě ale i ve
Žďáru nad Sázavou v poutním kostele
Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.
Zajímavé koncerty nabídne mezinárodní
letní škola duchovní hudby Convivium
2014, která se v želivském klášteře od 16.
do 24. srpna s festivalem prolíná.
Festival Musica Figurata 21. června
slavnostně zahájí hudební představení
souboru Ritornello Loď bláznů v ambitu želivského kláštera. „BLÁZEN slul
za našich pradědů a prabáb ne ten, kdo
má nemocné Tělo (tzv. "blbý"), ale Duši.
Vychytralý, hamižný, veledůstojně se nosící, někdy zbožně kšeftující, nenasytný,
pošetilý, lump, převracející vše naruby
tak, aby všechny okolo okradl. Tedy nic
nového pod sluncem. Vlastně můžeme
říci, že všechna důležitá literární díla stále
krouží okolo stejné bláznivosti: sobectví.
Tak i muzika. Pro náš pořad, inspirovaný slavnou knihou Sebastiana Branta
„Loď Bláznů“ (1493? ), máme bohatě
z čeho vybírat. Ty Písničky jsou pak dvojího druhu: zrcadlící Peklo a nebo Nebe.
Poslouchač sám si musí vybrat svou cestu...
I kdybychom bez ladu a skladu všechny
ty písničky nahrnuli na jednu hromadu
a z nich jen losovali, vždycky budou trefné! Nuže, k Brantovým textům zazní písně
ze zpěvníků Adama Michny z Ottradovic,
Václava Karla Hollana Rovenského, Jana
Jozeffa Božana, jesuitů Felixe Kadlinského
a Willibalda Gumpenbergera, cisterciáka
Christiana Hirschmentzela, premonstráta Jiřího Evermonda Košetického, Jana
Amosa Komenského, písně šporkovské,
i písně renesanční, možná i písně z naší
doby... Uvidíme, uslyšíme, snad trefíme do
černého, snad pak i do Nebe...“ [Michael
Pospíšil 2014]
Nekonvenční představení barokního
tance s lákavým názvem Barokní tělo

odhaleno – „barokní dekonstrukce“ se
odehraje 5. července v malovaném refektáři premonstrátského opatství Želiv.
Barokní tělo odhaleno představuje inteligentní a citlivou cestu barokem a tím,
co v sobě toto umění skrývá, v interpretaci tanečnice Andrey Miltnerové.
Obrazy vynořující se z barokního světa
postupně modelují barokní tělo, představení je plné dynamických přechodů
a radosti z tance. Andrea Miltnerová je
výjimečnou, v tanečním světě respektovanou osobností, jejíž talent, osobitý styl
a preciznost jsou zárukou kvality.
Na programu 5. ročníku festivalu
Musica Figurata jsou dvě novodobé premiéry skladeb českých autorů: V  provedení souboru Musica Florea pod vedením
Marka Štryncla zazní 2. srpna postní
kantáta ze želivského archivu od řádového skladatele Anselma Fridricha, Musica
in Luctu. A 9. srpna duchovní koncerty Samuela Capricorna, rodáka z Žerčic
u Mladé Boleslavi, v programu s názvem
K tobě vzdychám, nebe, v podání ansámblu Motus Harmonicus pod vedením
Jakuba Michla. Obě hudební události bude
nahrávat Český rozhlas.
Pravoslavný sbor Oktoich z polské
Wroclavi 12. července vystoupí s koncertem Raduj se, nevěsto nesnoubená.
Kostel Narození Panny Marie v želivském
klášteře naplní tóny zpěvů byzantských,
staroruských, středověkých, gruzínských,
srbských i díla novodobých autorů, kteří
se této oblasti věnovali. Umělecký vedoucí
Oktoichu, Grzegorz Cebulski se do Želiva
vrátí ještě jednou, jako lektor semináře
pravoslavné hudby na Conviviu 2014.
Očekávanou událostí je také koncert
Zůstaň s námi. Sakrální tvorba německých
romantiků není na repertoáru českých
sborů příliš častá. V povznášející atmosféře
kostela Narození Panny Marie v želivském

klášteře budou 16. srpna znít skladby Felixe
Mendelssohna Bartholdyho a Josepha
Rheinbergera v podání Collegia 419.
Želivský klášterní pivovar při příležitosti zahájení 5. ročníku festivalu
uvaří speciální várku piva Jeroným.
Nefiltrovaný pšeničný ležák je pojmenován po želivském opatovi Jeronýmu
Hlínovi. Musica Figurata tak návštěvníkům nabídne nejen kulturní zážitky!
Podrobné informace o festivalu naleznete
na adrese www.musicafigurata.cz.
Marika Pečená

Slavnostní koncert
k poctě Otto Nováka
Vladimír Roubal - varhany
29. června 2014, 15:00
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie,
Strahov
Vstupné dobrovolné s doporučenou
částkou 100,- Kč
Po koncertu bude možné zakoupit
CD „Umění improvizace” s nahrávkami improvizací Otto Nováka
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Instalace arménského chačkaru v Praze
Letos opět astronomie a kalendář seskupily do jednoho týdne velikonoce a u nás
populární svátky sv. Vojtěcha, sv. Jiří a sv.
Marka. Arménská církev má pravidla pro
určení velikonoc stejná jako římští katolíci, v den, kdy se v Česku tradičně slaví sv.
Jiří (jeho svátek slaví Arméni na podzim),
vzpomínají Arméni na genocidu z roku
1915 a je obvyklé celebrovat rekviem, což
v arménském ritu není mešní oběť se specielním formulářem, nýbrž na ní nezávislá pobožnost svou strukturou připomínající spíše liturgii hodin. Tato nezávislost
ovšem nezakazuje zařadit rekviem po
mešní liturgii, což se často praktikuje.
Letos byl patarag (což v arménštině znamená oběť, ale je to i název pro mešní
liturgii) slaven v Praze v chrámu sv. Jiljí
na velikonoční neděli a následující čtvrtek bylo tamtéž večer rekviem.
Letos však k uvedeným dvěma událostem přistoupily další, o nichž v tomto
příspěvku chceme referovat, protože by
naše čtenáře mohly více zajímat. Jejich
„srdcem“ se stala instalace arménského chačkaru, pomníku znázorňujícího
specifickým způsobem kříž, typického
znaku arménské křesťanské spirituality (a také přítomnosti v daném místě);
instalace byla v Praze v parčíku u kostela
sv. Jindřicha (pro ty, kdo Prahu neznají:
v blízkosti zvonice viditelné až ze středu
Václavského náměstí a z Vodičkovy
ulice). O  chačkarech bylo psáno v článku Zkušenosti z Arménie I, otištěném
v roce 2009 na str. 9-11 prvního čísla
Psalteria (roč. 3), takže lze doporučit si
toto číslo vyhledat a o chačkaru si tam
přečíst (je dobré časopis Psalterium
nevyhazovat, pro ty, kdo se touto radou
neřídí, pomůže tentokrát internet, http://
zpravodaj.sdh.cz/files/ps_1_09.pdf).
Když jsem tramvají přijížděl k místu
instalace (u stanice, čili – jak se má spisovně a úředně říkat: zastávky – Jindřišská), tak už před předcházející stanicí (pardón: zastávkou) Masarykovo
nádraží nás předjela houkající kolona
a v ní automobil s vlajkou v barvách červené, modré a oranžové; ano, u instalace
chačkaru byl přítomen president Arménie Serzh Sargsyan (čti Serž Sarksjan),
který byl právě v Praze na jednání států
Východního partnerství na nejvyšší
úrovni. Instalaci celebroval vardapet
(arménský starobylý ekvivalent našeho
titulu ThDr) pověřený péčí o arménské křesťany u nás (a na Slovensku
a v Maďarsku) Otec Barsegh Pilavčan,
který celý obřad uvedl duchovní promluvou k přítomnému zástupu přihlížejících (v arménštině). Přítomen byl kromě
arménského presidenta ještě biskup
arménských křesťanů žijících v Rumunsku, a to jakožto oficielní zástupce hlavy
arménské apoštolské církve, katholikosa

všech Arménů (tak zní jeho titul) Garegina II, který chačkar do Česka věnoval,
dále pražský arcibiskup kardinál Duka,
který pronesl několik slov (přirozeně,
že v češtině), a velvyslanec Arménské
republiky, jehož projev byl překládán do
češtiny. Otci Pilavčanovi asistoval arci-

jáhem Arménské apoštolské církve Haig
Utidjian, který zpíval příslušné hymny.
Přední část pražského chačkaru je na
připojeném obrázku.
Rekviem předešlého dne bylo doplněno – také v chrámu sv. Jiljí – provedením Rossiniho Stabat Mater, a to Sborem
a orchestrem Karlovy university pod taktovkou výše uvedeného Haiga Utidjiana,
což jako symbol v den památky genocidy
bylo na místě, přesto že byl ještě velikonoční týden. Nad touto skladbou by bylo
snad vhodné se blíže zamyslet.
Když se mi v době jistého uvolnění
kolem doznívajícího tzv. pražského jara
podařilo přijmout pozvání pracovat rok
na universitě v italské Pise, vyjel jsem
na Svatý týden do Říma a na Velký pátek
jsem navštívil byzantský katolický klášter
v Grottaferratě, městečku od Říma kousek na jihovýchod, kde se praktikovala
liturgická hudba řecko-byzantského ritu

podle dochovaných středověkých nápěvů,
mimo jiné i těch ze Sicílie, kam je ve 15.
století dovezli albánští křesťané utíkající
před bratrskou pomocí, kterou osmanští
Turci nabízeli svým soukmenovcům sídlícím v tehdy na čas svobodných oblastech Albánie. V  našich poměrech jsme
zvyklí, že kvalitní velkopáteční duchovní
hudba vyjadřuje nezměrný smutek nad
Kristovým umučením. Při byzantském
obřadu Oplakávání Krista, kdy by našinec
takový smutek zvláště očekával, jsem však
byl v Grottaferratě překvapen – smutek
byl překryt výrazem, který bych nedokonale slovy vyjádřil jako ohromení nad
Kristovou obětí a jeho darem, o němž si
uvědomujeme, že ho nezasluhujeme a že
nám svědomí říká, že chtít ho přijmout je
opovážlivost. Lze se domnívat, že – na rozdíl od nás, jakž takž seveřanů a zápaďáků
– jsou věřící křesťané k tomuto cítění disponováni tím intensivněji čím víc jsou na
jih a na východ (alespoň v oblasti středomoří), a zmíněné provedení Stabat Mater
mi nějak otevřelo poznání, že je třeba s tím
počítat i při porozumění tomuto zhudebnění od Itala Rossiniho. To se dost liší od
nám známého zhudebnění A. Dvořákem
a ovšem je něco zcela jiného než pro
Rossiniho typický, populární a severně od
Alp s ním téměř schématicky a otřele spojovaný „Lazebník“; a je to velmi znát i na
instrumentaci, melodice a harmonii, která
jakoby nadhazovala něco z hudby patřící
už např. Hectoru Berliozovi (a mně dvakrát navodila dojem, že slyším obrat, který
bych očekával od – prosím čtenáře, aby mě
za to nekamenovali – Leoše Janáčka).
Je fakt, že jde o skladbu náročnou
a je třeba se v první řadě obdivovat Sboru
a orchestru Karlovy university, tedy sboru
a orchestru amatérskému, že to pod
záslužným dirigováním Haiga Utidjiana provedl, a to na stejně kvalitní úrovni,
jako by to realizovalo profesionální těleso (musím doplnit, že jmenované těleso
to provedlo už po druhé, před tím totiž
v Museu české hudby 10. března). A provedení opravdu objevilo – snad alespoň těm,
kdo „mají uši k slyšení“ – že to, co na provedení vybočovalo z konvenčních představ
o Rossiniho hudbě založených na „Lazebníkovi“, vystihovalo – i když v jiné míře
a jiným způsobem než byzantské zpěvy
v Grottaferratě – to ohromení z Kristova
vykupitelského daru a daru jeho MatkySpoluvykupitelky (titul známý ale v katolické církvi zatím jen diskutovaný).
V této souvislosti je třeba si uvědomit
ještě jeden aspekt skladby Stabat Mater.
Ta byla původně (v 13. století) složena
jako hymnus, tedy se stejným nápěvem
pro všechny strofy, takže obsahovou
dynamiku (a té tam je!) nesl text. Až v 19.
století ji „prokomponoval“ ve stylu sekvence a v tehdejším – ne zrovna pocho-
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peném – pojetí gregoriánského chorálu
Dom J. Jausions, OSB. O  století později
jiný člen řádu benediktinů a znalec gregoriánského chorálu P. Dominicus Johner
jemně zkritizoval Jausionsovu melodii
slovy1 „Má nenápadnou krásu, nedosahuje však umělecké výše textu, sdílné
hřejivosti jeho citu, jemného stoupání
a klesání rozpoložení a libozvučnosti
rýmů. Byla by získala, kdyby se více vcítila do textu.“ Rossini Jaussionsovo zhudebnění mohl těžko znát, spíše se mohl
setkat se zhudebněním svých starších
krajanů (Palestriny a Pergolesiho) a snad
i Orlanda di Lasso, ale o to nejde. Chtěl
bych zde upozornit na jeden aspekt textu
Stabat Mater, který jen zřídka (a když,
tak s obtížemi) najdeme u jiných literárních a hudebních děl duchovního umění:
normálně jsme jimi vedeni k reflexi činů,
myšlenek, utrpení či radosti Krista nebo
svatých, ale Stabat Mater nás vede k reflexi myšlenek Matky boží, které jsou samy
její reflexí utrpení Kristova, v tomto
případě zvlášť disponovanou vztahem
matky k synovi a vysoké – dnešní terminologií bychom řekli – Mariiny empatie
nezamlžené následky dědičného hříchu.
Hudební „podtext“ slov tak se může stát
(a v Rossiniho zhudebnění se vskutku
stal) stimulem, který hudebně otevřeného posluchače vede nejen k reflexi bolestí
Panny Marie ale přes ní i k reflexi bolestí
(raději řekněme muk) Kristových. Když
si toto uvědomíme, z Rossiniho zhudebnění se pro nás může ztratit dost z toho,
co se naší hudební zkušenosti nabízí, aby
bylo chápáno jako odezva jeho operních
manýr, a naopak se to vynoří jako nositel
jiného, hlubšího obsahu.
A provedení pod vedením mistra
Utidjiana k tomu vydatnou měrou přispělo, což už je jen chloupek od nápadu navrhnout čtenáři Psalteria hudebně-kontemplativní cvičení při vnímání
textů jiných modliteb: osoby, k nimž se
v nich obracíme a jejichž nebeskou slávu
(případně složitou pozemskou cestu
k ní) reflektujeme, jsou přece také samy
schopny reflexe vůči jiným nebešťanům,
a tak co se třeba snažit tuto „reflexi reflexe“ hudebně vyjádřit? Aby to neznělo
obecně, abstraktně a akademicky, doplňme příklady. Když se na příklad obracíme ke Kristu, tak reflektovat (a snažit se
vystihnout hudebně) jeho věčný a nevyčerpatelný dialog (fuj, jak ohavné slovo!
ale lepší neznám) s Otcem. Nebo když se
obracíme k sv. Václavu, můžeme při tom
reflektovat (a snažit se to hudebně vyjádřit), že on v nebi komunikuje s Bohem
a s dalšími spasenými, při čemž jakožto
český patron má zvláštní dispozici hlouběji rozumět těm z Čech, avšak pro něho
(a při té technice reflexe i pro nás) může
být přínosem i jeho vnímání některého
jemu v životě naprosto vzdáleného světce. A když nás vlastní hudební vyjádření
1 Wort und Ton im Choral, Leipzig, Breitkopf &
Härtel, 1953 (2. vydání), str. 411
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ani trochu nenapadá, tak alespoň hledat, jaké vyjádření bychom očekávali od
lépe disponovaných hudebníků, a když
nás nenapadá nic ani zde, tak alespoň
mít na mysli to, že nebešťan, jehož slávu,
lásku a moc právě reflektuji, sám reflektuje slávu, lásku a moc jiných nebešťanů,
počítaje v to spasené lidi, anděly a v první
řadě Osoby Nejsvatější Trojice: Římané
říkali Rem tene, verba sequuntur, tedy
Drž věc, slova následují (resp. vyplývají),
ve smyslu Když dobře víš o co jde, slova
ti přijdou sama – pro hudebníky (aspoň
některé) bychom snad mohli udělat variaci: Rem tene, toni sequuntur.
Výše zmíněné Museum české hudby
a chrám sv. Jiljí však mají k událostem, jež
jsou zde popisovány ještě další vztah. Než
bylo Stabat Mater po arménských nešporách v chrámu sv. Jiljí zahájeno, oznámil
dirigent Utidjian přítomným, že smyčcová složka universitního tělesa před ním
provede ukázky z jiné duchovní skladby,
a to suity Liturgie, která zazní celá následující neděli v Museu české hudby. Suitu
napsal v 60. létech minulého století Zareh
Sahakeanc (1933-1983, čti sahakjanc) tak,
že až na jednu výjimku (první větu suity
nazvanou Modlitba za patriarchu2) vybral
různé úseky vícehlasých úprav tradičních liturgických zpěvů arménské církve, které pro smíšený sbor harmonizoval
klasik arménské hudby a muzikologie
Archimandrita Komitas (1869-1935). Ti
dříve narození si možná v této souvislosti
vzpomenou na podobný jev v naší hudbě,
totiž úpravu mariánské mše (Messe
Notre Dame) francouzského gotického
skladatele Guillauma de Machauta, kterou udělal – v tomto případě pro dechové
nástroje – náš skladatel Jan Klusák někdy
koncem 50. let minulého století, čímž
umožnil poslech nádherné hudby, lze říci
předjímající harmonické obraty dvacátého století, v rozhlase, přesto že tehdy pustit do veřejnosti hudbu „náboženského
fanatismu temného středověkého feudalismu“ bylo nemyslitelné.
V neděli 27. dubna suita zazněla celá.
Sahakeanc do suity zařadil několik částí
ordinária arménského Pataragu (mešní
liturgie), což by byli jistě ocenili ti čtenáři Psalteria, kteří byli na Conviviu r. 2011
v třídě Haiga Utidjiana a Komitasovo
zpracování ordinária se učili. Pokud
ti toto čtou, nemusí být smutní, že
případně na koncertě nebyli: Mistr
Utidjian hodlá v nedaleké době natočit
Sahakeancovu suitu na kompaktní disk,
takže ti, kdo si ho koupí, budou moci
dle libosti poslouchat a v duchu si broukat to, co se r. 2011 naučili. Oznámíme
v Psalteriu, jakmile cédéčko vyjde.
Evžen Kindler

2 V  tomto českém názvu se pod slovem patriarcha skrývá katholikos všech Arménů, tj. nejvyšší hlava Arménské apoštolské církve sídlící
v Ečmijadzinu – v naší zemi je v tomto smyslu
termín patriarcha srozumitelnější než katholikos.

Podlipanské hudební
slavnosti
Ve městech v okolí Lipan (pro kraje
neznalé – Lipany jsou na vršku) probíhá sympatická kulturní akce mající
mnoho společného s duchovní hudbou
– Podlipanské hudební slavnosti.
Pořadateli jsou Vox Bohemicalis
a ZUŠ Český Brod ve spolupráci
s městy Kouřim, Kostelec nad Černými lesy, Český Brod, Havlíčkův Brod
a Železný Brod za přispění Středočeského kraje. Mají tři lokální části :
Českobrodské slavnosti
13. 6. Na útěku, divadelní komedie, Studio Hamlet, Železný Brod, kino Svět
14. 6. Loutkáři hrají pohádky
Perníková chaloupka z Havlíčkova
Brodu a ukázky Brodivadla
divadlo J. K. Tyl
20. 6. Maiestas Dei, úvodní slovo
Pavel Ryjáček, Schola Gregoriana
Pragensis, umělecký vedoucí David
Eben, kostel sv. Gotharda
21. 6. Nástroje znovu objevené
Musica da chiesa, beseda s ukázkami
Tomáš Najbrt a P. Jaroslav Konečný,
Vladimír Rišlink a Vladimír J. Mrvík
o výstavě Sakrální umění na Českobrodsku, kostel Nejsvětější Trojice
21. 6. Varhanní koncert
Vladimír Roubal, varhany a Jan Verner, trubka, kostel sv. Gotharda
Kouřimské hudební slavnosti
21. 6. Touch of Gospel
vystoupení plzeňského gospelového
souboru, kostel sv. Štěpána
22. 6. Mše svatá – Robert Jan Nepomuk Führer, Sekundiční mše C dur
Svatoštěpánský sbor, sólisté a orchestr
řídí Ivan Fiala, kostel sv. Štěpána
22. 6. Gabriel Fauré, Requiem, Op. 48
úvodní slovo P. Martin Janata
Pěvecký sbor a orchestr Vox Bohemica,
Čáslavská chrámová schola a další
hosté, řídí Tomáš Charvát
kostel sv. Štěpána
Hudební potkávání v Kostelci
nad Černými lesy
21. 6. Komorní koncert
úvodní slovo akad. mal. Zdenek Hůla
Komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica, kostel sv. Andělů strážných
5. 7. Musica Dolce Vita
kostel sv. Jana Křtitele
12. 7., 18.OO I Sestry Havelkovy
kostel sv. Jana Křtitele
Domnívám se, že takovou akci lokální kultury je třeba pochválit, přestože
proti některým kombinacím program/prostor by bylo možno například v Praze úspěšně polemizovat.
JiKu
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Hudební historie Broumovska
Skladatelské osobnosti, hudební provoz
K  zásadnímu rozvoji hudebního života
broumovské klášterní society došlo mezi
lety 1700 – 17701. Iniciátory tohoto náboženského a kulturního vzestupu byla
trojice představených dominia (Zinke
– Löbel – Grundmann). Každá z těchto
osobností přispěla svojí dosti podstatnou
osobní úlohou, přičemž ke kulminaci
dochází v období Slezských válek (kolem
roku 1750). Na pozdějším útlumu provozu se valnou měrou podepsala situace, odpovídající vývoji po josefinských
reformách v souvislosti s rušením klášterů a určitým „zesvětštěním“ života společnosti obecně.
Funkční období Othmara
Zinkea (1700-1738)
Opat Othmar Zinke byl prvním ze slavné
trojice opatů zaslouživších se o výrazné
pozvednutí duchovní i hmotné úrovně
celého dominia. Hudební prameny z tohoto období jsou nicméně velmi kusé a až na
zápisy z matrik a farních kronik podávají
pouze nejasný obraz. Dle jejich informací
lze ale konstatovat, že figurální hudbě2 na
broumovských kůrech byla věnována zvýšená pozornost, přičemž výukou přibližně
50 žáků bylo připravováno k hudební praxi
dostatečné množství zpěváků a instrumentalistů, takže produkce byly většinou
zajišťovány instrumentalisty a zpěváky
z vlastních zdrojů.3 Již Zinkeho předchůdce Sartorius hovoří o tom, že je třeba
chrámovou hudbu udržovat systematickou hudební výchovou. Lze tedy předpokládat, že úroveň figurální hudby byla již
na počátku 18. století velmi nadprůměrná,
o čemž vypovídají mj. regule opata Zinkea
z roku 1706. V  poměrně obsáhlém latin1 Náš dosavadní stav bádání v lokalitě odpovídá
dostupnosti primárních hudebních pramenů, tj.
s nejstaršími hudebninami (vyjma chorálních
knih) se setkáváme ve větší míře přibližně po
roce 1700 (požáry). Nejstarší vícehlasý hudební
zápis (jedná se spíše o zápis continua) nalézáme
v podobě krátkého doprovodu ke školské hře „De
Guifrapeli comitis filia et de Guarino eremita“ –
(Hra o dceři knížete Guifrapela a poustevníkovi
Guarinovi z roku 1668). Zmínky o hudebním
provozu a výuce hudby sahají naopak až do první
třetiny 17. století.
2 V Broumově existovaly dva figurální sbory.
3 Broumovské klášterní gymnázium v době
opata Zinkea navštěvovali: 1704, Benedikt Wenzel Hlawa - kantor, 1709-1715, Johann Heinrich
Hlawa – skladatel a regenschori (Broumov, Břevnov), 1716, Johann Hein - regenschori v Břevnově, Benedikt Rotter – regenschori v Polici/Met.,
1722-1725, Johann Hlawa – skladatel, 1724, Josef
Pitter – skladatel, František Zach – regenschori
(Břevnov a Legnické Pole), 1731, Benjamin Mahrle – regenschori (Břevnov, Broumov), 1732, Josef
Scholtz – regenschori v Polici/Met., 1737, Ignác
Zach – regenschori v Broumově a další.

část 2

ském textu se lze kromě předpisů k provozu hudby4 mj. setkat s unikátní informací,
která dala vzniknout hypotéze, vztahující
se k osobnosti známého pražského benediktinského lékaře a též komponisty Jana
Ignáce Františka Vojty.
[...praesertim Reverendissimi Domini, juxta cujusvis affectum ad carta

děpodobně oním lékařem, jenž okolo
roku 1700 u benediktinů působil. Jan
Ignác František Vojta se narodil před
rokem 1660, zemřel před rokem 1725,
vzdělání získal v jezuitském semináři sv. Václava na Starém Městě v Praze,
později na univerzitě studoval filozofii
a medicínu. V  archivu broumovského

Musicalia se regule: competenter producat. Mottetas à D[omi]no Voita5 fantas
vigilanter custodiat, simul collctas specifice, nulliq[ve] communicet, vel evulget.]

ani břevnovského kláštera se v Zinkeho
regulích uvedené moteto ani jiná Vojty
skladba žel nevyskytuje.8
P. Gunther Jacob (1685 - 1734),
komponista a regenschori v kostele sv.
Mikuláše na Starém Městě je v současnosti mezi našimi muzikology již
poměrně známou osobností. Tohoto
varhaníka a skladatele můžeme směle
zařadit k nejpozoruhodnějším autorům
Břevnovsko – broumovského okruhu
a nejlepším skladatelům, kteří v té době
v českých zemích působili. Pocházel ze
západních Čech a již v mládí, nejprve
jako žák začal působit v benediktinském klášteře sv. Mikuláše na Starém

Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově

Sic omnia fiant debitè, accuratè&cum
dekore, ita A[nno] 1706. 19 Jan[uarii]
Braunæ6 Othmarus Abbas.“
Mezi nejstarší známé skladby z tohoto období patří díla uvedená právě
jménem Voita. Prameny hovoří, že
v Břevnově působil jako rodinný lékař
jistý Dr. Vojta.7 Tento skladatel je prav4 Instrukce zahrnovaly například péči o notový
materiál, funkčnost hudebních nástrojů, množství času, které je třeba věnovat mladých hudebníkům a například že „každou zvláštní hudební
produkci musel regenschori oznámit den předem,
nejpozději v den konání. Aby se figurální sbor
vyhnul chybám a následné ostudě, směl v kostele
provozovat pouze to, co se předem řádně naučil“
In: Dědečková,Viktorie. Antonín Celestýn Mentzel
a hudba v Broumově v 18. století. diplomová
práce, Praha: Karlova universita, 2014, s. 12.
5 Vojtovo moteto, uvedené v regulích.
6 Klinkhammer, Rudolf. Die Figuralmusik in
Břevnov und Braunau zur Zeit des Priors und Abtes
Friedrich Grundmann (1730 – 1772). Erzabtei St.
Ottilien: EOS Verlag, 1993, s. 409-411.
7 Klinkhammer, Rudolf. Die Figuralmusik in
Břevnov und Braunau zur Zeit des Priors und
Abtes Friedrich Grundmann (1730–1772). Erzabtei
St. Ottilien: EOS Verlag, 1993, s. 418.

8 Dle bakalářské práce Jiřího Květoně existují záznamy o celkem 27 Vojtových skladbách,
z nichž se dochovalo 8. (V  bookletu CD z roku
2006, mapující Vojtovu tvorbu je Květoněm
uveden počet dochovaných skladeb 7). Příčinou
neshody je dle vyjádření Květoně spornost autorství u Missa Vogtae a 4 vocibus, 2 violins, 2 clarinis, 3 tromb., organo. Motteto de Spirito Sancto
(Advenit ignis divinus), (Ms., 21. f. CZ Pnm
č. př. 65/52 (č.1))v inventáři kláštera v Oseku
(Cisterciáci) je jediná známá Vojty skladba,
která by mohla být oním motetem, zmiňovaným v regulích. Jeho existence není doložena,
In: Květoň, Jiří. Jan Ignác František Vojta, lékař
a skladatel. Bakalářská práce,Brno: Masarykova
universita,2004, s. 44.
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Městě pražském. Je autorem okolo 30
mší, 30 ofertorií, 40 graduale, ale i řady
requiem, litanií a pastorel. Ceněna jsou
zejména jeho oratoria a sepolkra. Jacob
zemřel 21. března 1734. Jeho úmrtí je
zapsáno v broumovském nekrologu
slovy: „21./III. 1734 Guntherus Jacob, R.
P. Guntherus Iacob, Prof. ad S. Nicolaum
Vetero Pragae aet. 49. Prof. 24. Socerd.
20. Notarius Apostolicus, insignis Componista.“ 9 Dílem Gunthera Jacoba i dalšími barokními skladateli břevnovského
kláštera se systematicky zabývá muzikolog a varhaník Robert Hugo, který se stal
iniciátorem řady rekonstrukcí a obnovených premiér jeho děl.10 Dochované
dílo G. Jacoba v rámci Broumova obsahuje pouze dvě skladby, jež jsou uloženy v broumovském fondu (ABrokK).11
Autorem opisu obou je Fr. Georg Haubner, pozdější regenschori z Břevnova.12
Anton Cœlestin Menzel (zemřel
1740, narozen ve Vižňově) byl v roce
1699 studentem klášterního gymnázia. Později působil jako klášterní varhaník a od roku 170713 sám ve funkci učitele, později rektora městské
školy v Broumově (Stadtschule). Anton
Coelestin Menzel nebyl pouze regionálním skladatelem, neboť s jeho skladbami
se lze setkat, kromě čtyřech děl, nelezených v Broumově a uložených ve fondu
(ABroK), i v jiných známých archivech,
například v Kosmonosích.14
Skladatel Jonas Cœlestin Burkhardt,
působil jako ředitel broumovské městské školy (ludirector) a též jako varhaník. Studentská léta prožil na gymnáziu
v Broumově a do povědomí se zapsal
jedinou dochovanou skladbou, jež patří
k broumovské sbírce (ABrokK).15 Dle
kronikáře broumovského gymnázia šlo
o hudebníka schopného hrát na všechny smyčcové nástroje, šikovného jak
v gregoriánském chorálu, tak ve figurálním zpěvu též autorovi řady skladeb.16
Mezi dalšími autory uveďme Johanna
Klembta († cca 1700), basistu a zkuše-

ného pozounistu17, dále Johanna Pfeiffera († cca. 1690), Tobias Kellera († cca.
1700).
Není nikterak výjimečné, že díky
bouřlivému ekonomickému rozvoji břevnovsko - broumovského opatství si na
začátku 18. století klášter mohl dovolit
provozovat hudbu moderní, takže starší
skladby se rychle stahovaly z repertoáru a byly obměňovány novými, v tomto
období tudíž máme poměrně málo
dochovaných hudebnin. Hudební sbírka
byla systematicky vedena až od 50. let
18. století obzvláště zásluhou skladatele
Františka Xavera Černého.

9 cs.wikipedia-org/wiki/Gunther Jakob
10 http://www.brevnov.cz/CS/cd
11 Archiv broumovského kláštera – muzeum
hudby Národního muzea v Praze (sign.XXXVIII)
12 Klinkhammer, Rudolf: Die Figuralmusik in
Břevnov und Braunauzur Zeit des Priorsund Abtes
Friedrich Grundmann (1730 – 1772). Erzabtei St.
Ottilien: EOS Verlag 1993, s. 417.
13 Klinkhammer, Rudolf: Der Schullehrer im
Dienste der Kirchen musik im 18. und 19. beginnenden Jahrundert – Ein Beispiel aus Braunau/
Ostböhmen. Köln-Rheinkassel 2004, s. 104.
14 Franěk, Marek: Neznámí broumovští skladatelé 17. a 18. století. Opus Musicum, 1978, roč. X,
č. 4, s. 107.
15 Klinkhammer, Rudolf: Der Schullehrer im
Dienste der Kirchen musik im 18. und 19. Jahrundert - Ein Beispiel aus Braunau/Ostböhmen.
Köln-Rheinkassel 2004, s. 104.
16 Klinkhammer, Rudolf: Der Schullehrer im
Dienste der Kirchen musik im 18. und 19. Jahrundert - Ein Beispiel aus Braunau/Ostböhmen.
Köln-Rheinkassel 2004, s. 104.

Funkční období Friedricha
Grundmanna (1752 - 1772)
Jubilejní 50. Opat Břevnovsko-broumovského opatství měl v osobnostech jako
Ignatius Friedrich, Romanus Meherle
a Matheus Zeeh studnici hudebníků,
kteří se s mimořádným osobním vkladem starali o další existenci a rozvoj
figurální hudby. Existuje i přehled dal-

Funkční období Benno Löbela
(1738-1751)
Opatovi Benno Löbelovi patří zásadní zásluha v oblasti rozvoje gymnázia
a místní klášterní vzdělanosti. Během
modernizace klášterního komplexu dal
vystavět novou budovu gymnázia. Jeho
nesplněným snem se ovšem stal projekt
na zřízení „benediktinské akademie“,
jež měla být střediskem pro vzdělávání šlechtické mládeže v rámci celého
Českého království. Z pohledu organizace hudebního provozu opat Löbel
navázal na svého předchůdce Zinkea jistým odklonem od provozování figurální
hudby ve prospěch chorální.18
Dle pramenů musel být tehdejší
hudební život na Broumovsku velmi čilý.
V  letech 1742 - 1743 byl ředitelem kůru
P. Erasmus Mentzel, v pozdějších letech
ho pravděpodobně nahradil P. Romanu.
Nejvýznamnějším skladatelem a regenschorim tohoto období byl Valentin
Fechner (1725? – 1801), jenž byl profesí
regenschori v kostele sv. Petra a Pavla,
nicméně počet dochovaných skladeb
tohoto autora je velice nízký. Důvodem
byl požár, který v roce 1757 zachvátil
celý Broumov. Při tomto požáru vzala za
své převážná část Fechnerova díla, přičemž do dnešních dnů broumovský fond
(ABrokK) obsahuje 3 skladby a archiv
broumovského kostela Petra a Pavla
(AKPaP) 4 díla.19

17 Klinkhammer, Rudolf: Der Schullehrer
im Dienste der Kirchen musik im 18. und
19. Jahrundert - Ein Beispiel aus Braunau/
Ostböhmen. Köln-Rheinkassel 2004, s. 104
18 Důvodem byl kromě osobních preferencí též
vliv Slezských válek a výrazné narušení vazeb na
klášter Legnické Pole po ztrátě Kladska.
19 Fechnorovy skladby v rámci fondu (AKPaP)
neobsahují signatury, tudíž jsou pouze číslovány,
jmenovitě: (Asperges i d – č. 199, Rorate – č. 263,
Litanie – č. 388, Ecce Quomodo – č. 478)
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ších hudebníků, kteří v této době studovali broumovské gymnázium. V seznamu
jsou uvedení mezi jinými Franz Brüder
(varhaník a altista), Josef Ježek (trumpetista), kteří v letech 1753 či 1754 gymnázium zakončili. Studentem broumovského gymnázia byl v letech 1754-1759
rovněž Ignaz Nitsch, pozdější chrámový
skladatel a varhaník v emauzském klášteře a v kostele sv. Štěpána na Malé Straně.
Profesor teologie Bonifatius Schleichert,
od roku 1769 regenschori v Břevnově,
jenž v broumovském gymnáziu studoval
hru na housle v letech 1754-1756. Nabyté
dovednosti uvedl v roce 1759 jako nabídku pro přijetí do řádu (nazýval se „lingua
Germanus Musicus Fidicen“). Jeho bratr
Josef, pozdější P. Aegidus Schleichert20 ,
žádal opata Grundmanna o přijetí do
řádu coby hobojista a zpěvák.
Mezi další osobnosti, které v Broumově okolo roku 1750 studovaly, patřily P. Václav Ježek a Augustýn Šenkýř,
rodák z Dobrušky, působící v emauzském klášteře. O  tomto hudebníkovi
Dlabačův slovník hovoří jako o umělci, ovládajícím umění hry na varhany,
na housle i na violu da gamba. Velkou
zásluhu na zlepšení úrovně chrámové hudby v Broumově měl od r. 1740
P. Ignatius Friedrich von Friedenburg.
Narodil se 15. 6. 1719 v zámožné pražské rodině. Dle Dlabače byl „vznešený
houslista a violoncellista“. V letech 1734
– 1735 se učil u Jana Stamice. Dlabač
dále píše „…Friedrich byl benediktin
u sv. Markéty a když se seznámil se známým Stamicem, dostal od něj počátky
ve hře na violoncello, které bylo jeho
nejoblíbenějším nástrojem v takové šíři,
že mohl i nejtěžší koncerty od Stamice
hrát velikou šikovností.“21 P. Friedrich
svoji službu započal v klášteře v Legnickém Poli. Císař Friedrich II. hudebníka
pozval záhy do svých služeb jako učitele
zpěvu a hry na housle. Tehdy P. Friedrich již napsal několik sólových skladeb
a partit pro violoncello. V  roce 1754 jej
povolal opat Grundmann do Broumova
vykonávat funkci regenschoriho, kterou
zastával až do roku 1758. P. Fridrich byl
jako církevní skladatel pravděpodobně
ceněn, neboť se jeho díla hrála kromě
Broumova též v Břevnově, Legnickém
Poli i jiných slezských klášterech. P. Friedrich zemřel 7. 2. 1788 v Rajhradě. Dílo,
nalezené v Broumově čítá v současnosti
5 skladeb a všechny eviduje (ABrokK)
20 Dle Dlabače houslista a regenschori – od
roku 1763 v Polici nad Metují. Dlabač, Jan, B..
Allgemeiner historisches Künstler – Lexikon für
Böhmen und zum Theil auch für Mähren und
Schleisen. Praha 1815, Band III, s. 47.
21 „Er ward Benediktiner bei St. Margaretha,
und da er mit dem berühmeten Stamitz bekannt
wurde, brachte er es durch dessen Anleitung auf
dem Violonzello, welches sein Lieblingsinstrument war, so weit, daß er die schwersten Konzerte auf demselben sehr geschickt spielte.“ , Dlabač,
Jan, B.. Allgemeiner historisches Künstler – Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren
und Schleisen. Praha 1815, Band I, s. 429.
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v Praze. 22
Mezi dalšími duchovními věnujícími se hudbě, kteří kolem roku 1750
v Broumově působili, byl kromě Stephana Rautenstraucha i vynikající houslista a skladatel Laurentius Wessely (od
roku 1754 pokračoval ve studiu v Praze
v břevnovském klášteře).
Osobnost skladatele Františka
Xavera Černého (1734 -1777)
„Rok 1755 znamená radikální obrat
v organizaci broumovské chrámové
hudby. Opat Grundmann jmenoval na
místo kapelníka mladého světského
hudebníka Františka Xavera Černého,
který nepatřil řádu.“23
Životopisná data, stejně jako bližší
informace o životě tohoto pozapomenutého skladatele a kapelníka, nejsou prozatím příliš jasná. Jedinou doposud zjištěnou zmínkou o životních událostech F. X.
Černého je záznam v úmrtní matrice k 9.
říjnu 1777.24 Černý tedy zemřel v broumovském domě číslo 207 ve věku 44 let25
a 9. října 1777 byl v městském kostele
svatého Petra a Pavla uctěn při zádušní
mši a pohřben na městském hřbitově.
Narodil se pravděpodobně v Hostomicích
u Berouna. Nedaleko od Hostomic se
nachází benediktinský klášter Svatý Jan
pod Skalou, který mohl být Černého prvním hudebním působištěm. S největší pravděpodobností zde od roku 1743 také zpíval.
Základy humanitního vzdělání mohl získat
v břevnovském klášteře v Praze, ve kterém
rovněž jako zpěváček působil.26
Později, v padesátých letech 18. století, studoval filozofii na Pražské univerzitě.
František Černý tedy studoval filosofii dva
roky a v létě 1755 opustil univerzitu s nej22 Na počátku funkčního období Grundmanna
se v archivu broumovského kláštera nacházela
díla těchto autorů: Ignatius Beer, Gaetano Carpani, Johan Sebastian Dietz, Ignatius Fiorillo,
Ignatius Fridrich, Graun, Johann Adolf Hasse,
Ignoto, Italo, P. Isfrid Kayser Opraem, P. Benedikt Klima, P. Marianus Königsperger, Johann
Zach. Jednalo se výhradně o skladby duchovní:
(Mše, Miserere, Regina Coeli, Salve Regina, Nešpory apod.). Tímto došlo k nárůstu oproti období
za působení opata Löbela, kdy byla v broumovském klášteře zastoupena ve větší míře pouze díla
již uvedených Beera, Carpaniho, Dietze, Fiorilla
a Zacha. Opisy těchto děl putovaly mezi Broumovem a Břevnovem zcela běžně již od nejstarších
dob. Od roku 1755 došlo k postupnému narůstání počtu hudebnin, a to zejména zásluhou F. X.
Černého. In: Klinkhammer, Rudolf. Die Figuralmusik in Břevnov und Baunau zur Zeit des Priors
und Abtes Friedrich Grundmann (1730 – 1772).
Erzabtei St. Ottilien: EOS Verlag, 1993, s. 431.
23 „Das Jahr 1755 bedeutet eine Wende in der
Organisation der Figuralmusik in Braunau.
Abt Grundmann berief den nicht dem Orden
angehörenden weltlichen jungen Musiker Franz
Xaver Czerny zum Magister Capellae figuralis
Braunau“, Klinkhammer, Rudolf. Die Figuralmusik in Břevnov und Braunau zur Zeit des Priors
und Abtes Friedrich Grundmann (1730 – 1772).
Erzabtei St. Ottilien: EOS Verlag, 1993, s. 432.
24 Klinkhammer, Rudolf. Op. cit., s. 433.
25 Černý se narodil pravděpodobně 29. prosince
1734 In: Klinkhammer, Rudolf. Op. cit., s. 435.
26 Klinkhammer, Rudolf. Op. cit., s. 439.
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větší pravděpodobností bez akademického
uzavření bakalářského studia, což tehdy
bývalo obvyklé.
Není jasné, z jakého důvodu opat
Grundmann jmenoval kapelníkem laického hudebníka, jenž nepatřil řádu.
Pravděpodobně byla důvodem snaha stabilizovat hudební sekci kláštera, neboť
v minulosti docházelo z neznámých důvodů k častým výměnám kapelníků. Nicméně

rovněž znamenitým hudebníkem a organizátorem. Stávající hudební život se ale
po nástupu Nommesiho bohužel již nepodařilo udržet a tím skončila nejslavnější
éra broumovských kůrů. František Xaver
Černý zemřel v Broumově 9. října 1777.
Broumovská sbírka hudebnin
Sbírka je v zásadě lokalizována do „dvou“
míst. Jedná se o klášterní sbírku (primár-

Varhany v děkanském kostele sv. Petra a Pavla

již v období 1753 – 1755 opat Grundmann
Černého znal a cenil si jeho hudebních
dovedností. Úlohu zde mohla sehrát též
návštěva Marie Terezie a Františka I. 25.
srpna 1754 v břevnovském klášteře, kdy se
Černý aktivně zúčastnil hudební akademie.
Černý byl jmenován do funkce „Magister
Capella figuralis in Braunau“27 v říjnu 1755.
Do dnešních dnů neznáme způsob organizace rozdělení pracovních povinností mezi
kapelníka a regenschoriho. Klášterním
varhaníkem v letech působení Černého byl
Joseph Gramer z Božanova (1725 - 1795),
nastoupivší do svého úřadu ještě před příchodem Černého.
V  roce 1757 v Broumově vypukl rozsáhlý požár, který zničil velkou část města,
včetně klášterního gymnázia a studentského divadla. Prameny hovoří rovněž o totální zkáze hudebnin a klášterního hudebního
instrumentáře. Požáru unikl pouze klášterní kostel a knihovna. Je více než pravděpodobné, že ztráty na majetku utrpěl
i F. X. Černý. Navzdory požáru a válečným
událostem se Černý snažil hudbu v klášteře dále rozvíjet. Dokladem jsou uchované
účty, uvádějící tehdejší výdaje za hudební
nástroje a příslušenství (struny). V  roce
1768 předal F. X. Černý funkci kapelníka svému dosavadnímu regentu chori
P. Güntheru Nommesimu28, který byl
27 Klinkhammer, Rudolf. Op. cit., s. 432.
28 Pater Günther Nommesi (1735 - 1816), studoval v Praze, 1762 vysvěcen v břevnovském klášteře, později zastával funkci profesora řádového
gymnázia v Broumově, nástupce F. X. Černého
ve funkci kapelníka, zemřel v Broumově.

ně muzeum hudby) Ze sbírky hudebnin,
kterou Černý v letech 1755 – 1777 v broumovském klášteře vytvořil, se do dnešních dnů dochovalo dle Klinkhammera
385 skladeb.29 Klinkhammerův soupis
ovšem obsahuje díla uložená v archivech
břevnovského a broumovského kláštera,
nikoli v archivu kostela sv. Petra a Pavla
v Broumově. Navíc další hudebniny jsou
umístěny v okolních farách či jiných
objektech blízkého regionu. Černého
sběratelská činnost se opírala o řadu
věhlasných skladatelů. Mezi ty české patřil zejména František Xaver Brixi, jehož
skladby zabírají takřka polovinu sbírky.
Toto je ovšem i tak pouze malá část celkového počtu hudebnin, které kdy byly
v Broumově v hudebním provozu k dispozici, neboť byla sbírka rozšiřována
i dále po Černého smrti.
Druhá část sbírky je uložena v archivu kúru broumovského farního kostela
Petra a Pavla, která dnešních dnů čítá
433 položek 30 (převážně opisy). Obě
sbírky zahrnují hudbu od pozdního 17.
st. až do počátku 20. století.
Černý počal sbírku vytvářet již krátce
po nástupu do funkce kapelníka. Současný
konvolut obsahuje i množství Černého
29 Klinkhammer, Rudolf. Op. cit., s. 483 – 495.
30 Mezi jinými skladby A. Boroniho, Clementa, A. Filse, D. Fischiettiho, B. Galuppiho, C. H.
Grauna, I. Haase, B. Klímy, A. Laube, J. L. Oehlschlägela, D. Scarlattiho, F. Stickla, J. Theny,
J. Zacha atd. In: Dědečková,Viktorie. Antonín
Celestýn Mentzel a hudba v Broumově v 18. Století. diplomová práce, Praha: Karlova universita,
2014, s. 26.
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vlastních skladeb, charakteristických vlivem F. X. Brixiho a jiných autorů předklasicismu či raného klasicismu.
Přestože se František Xaver Černý
nedožil vysokého věku, systematicky
založil a zanechal svým pokračovatelům
v broumovském klášteře poměrně rozsáhlou sbírku hudebnin. Noty signoval
kryptogramem – F X Cz CM (Franciscus
Xaverius Czerny Capelae Magister). Jak
je známo, jeho první opis vznikl již měsíc
po nástupu do nové funkce, tedy v listopadu 1755. Jednalo se o Offertorium
skladatele Giussepa Swobody. Černý se
zde podepsal „Ex jMusical[ibus] Francisci
CZERNY pt: Capellae Magistri Braunae
ad St. Adalbertum die 7 9bris Ao 1755.
Pro Čechy bylo v 18. století ještě velice
obvyklé prosté přepisování hudebnin, i když
nebylo pravidlem. Souviselo to zejména
s relativně slabě rozvinutým hudebním provozem – trhem, tj. tisk byl zde velmi nerentabilní. Styk existoval zejména mezi spřízněnými kláštery (např. Břevnov – Rajhrad
– Broumov – Legnické Pole).
Vzhledem k ambicím F. X. Černého
nebylo zhotovování kopií hudebních děl
v silách jednoho člověka a tudíž se těchto
úkonů začali chápat sami studenti, kteří
přepisování hudebnin využívali k procvičení hudební teorie a kompozice.31
Kromě skladeb F. X. Černého32, jež
jsou charakteristické poměrně virtuózními party (housle, dechové nástroje, tympány, zpěv) a řady anonymních děl zde
byla nalezena tvorba dalších autorů33.
31 S  F. X. Černým spolupracovali zejména tito
studenti: Franz Barth, Gregor Dobiasovsky,
Emanuel Foerster, Ignatius Hoffman, Joseph
Holfeld, Wenzel Matischek, Wenzel Mikesch,
Johann Oepel, Anton Peter, Ignatius Seydel,
Ignatius Stentzel, Franciscus Tauchmann, Joseph Wentzel, Wenzel Zikan, Wenzel Zivanek, In:
Klinkhammer, Rudolf. Op. cit., s. 456 – 460 a 483
– 495, ABrok, ABřevK.
32 Skladatelské dílo F. X. Černého čítá 50 děl,
uložených v rámci fondu ABroK, ABřevK a 7
skladeb, uložených v AKPaP. Jedná se o tehdy
běžnou figurální duchovní produkci vokálně
instrumentálního rázu (Mše, Nešpory, Litanie,
Te Deum, Requiem, apod...), čítající obsazení
C,A,T,B+continuo, smyčce, žestě, dřeva, dokonce
předepsané i loutny. Skladby jsou v převážné většině ve formě autografů.
33 P. Lohetius Oehlschlegel Opraem, F. X. Brixi, Š.
Brixi, Franz Posselt, Wenzel Hass, P. Diminik Černý,
Alessandro Scarlatti, Domenico Fischietti, Johann
Gottlieb Graun, Johann Adam Scheibl, P. Günther
Nommesi, Cajetan Adlgasser. Car Ditters z Dittersdorfu, Anton Fils, Tomasso Fischer, Leopold
Hoffman, Carlo Loos, Joseph Mentzl, Giuseppe
Müller, Giorgio de Reuthern, Matěj Sojka, Jan Křtitel
Vaňhal, Francesco Zannetti, Jan Koželuh, Leopold
Koželuh, Benedikt Klíma, Franz Joseph Aumann,
Antonio Boroni, Getano Brunetti, Muzio Clementi,
Giaschino di Coschi, Carlo Concilini Senese, Christoph Wilibald Gluck, Ignatius Beer, Jacob Huber,
Antonio Saschini, Augustýn Šenkýř, Giuseppe Swoboda, Anton Zimmermann, Johann Adolf Hasse,
Antonín Laub, Josef Mentzel, Václav Ježek, Leopold
Hoffman, Victorinus Victorini, Francesco Zoppis,
Franz Habermann, Johan Anton Kobrich, Giovanni
Battista Pergolesi,Romanus Mahrle, Ignatius Fridrich, Josef Mentzel,Karel Heinrich Graun, Monnonus Madlseder, Joseph Anton Sheling. In: Klinkhammer, Rudolf. Op. cit., s. 483 – 495.

Historie dávná i nedávná
Místa k provozování broumovské hudby
V Broumově se nachází několik kostelů 34 , přičemž nejvýznamnější z hlediska dobového hudebního provozu byly:
Klášterní kostel sv. Vojtěcha – nejmajestátnější broumovský kostel, ve kterém
se odehrávaly nejdůležitější hudební
produkce spjaté s řádem. Tento kostel
je opatřen varhanami, jejichž historie sahá až do roku 1405. V  roce 1653
došlo k jejich obnově. Varhany tehdy
obsahovaly 2 manuály a 24 rejstříků.
Autorem nástroje byl Johann Hoferichter ze slezské Legnice (nedaleko
Legnického Pole). Později byly nahrazeny nástrojem novým se 3 manuály
a 31 rejstříky (varhanář Theodor Agadoni z Halle). Důkladná rekonstrukce
byla provedena až ve 20. století.
Děkanský (farní) kostel sv. Petra
a Pavla byl původním městským kostelem založeným v roce 1258 současně
s městem, formálně byl podřízen klášteru, přičemž existuje řada dochovaných stejných skladeb (opisů), nalezených v obou kostelích (často rozdílných
např. v obsazení apod.), což dokládá
zřetelné vazby mezi oběma kostely.
Míra této spolupráce je nám bohužel neznámá. Varhany v děkanském
kostele sv. Petra a Pavla byly zhotoveny kolem roku 1700 pravděpodobně
broumovským varhanářem Tobiášem
Meissnerem. Původně se jednalo
o jednomanuálový nástroj. Generální
oprava varhan byla počata v 90. letech
a dokončil ji v roce 2003 ing. Vladimír
Hrubý. V  kostele se nachází do dnešních dnů důkladněji systematicky
nezpracovaný notový archiv (AKPaP),
který v budoucnu stav bádání o hudbě
v Broumově dále rozšíří.
Zesvětštění hudebního života
v Broumově
Po roce 1783, kdy v souvislosti s vydáním dekretu, kterým Josef II. velmi
razantně omezil vliv katolické církve,
podíl hudby v liturgii klesl. Toto omezení sice nebylo vždy důsledně dodržováno, ovšem v případě Broumova lze
říci, že v následujícím období stoupala
poptávka spíše po drobnějších chrámových skladbách, jako jsou různá offertoria, moteta apod. Došlo tedy k odklonu
od tehdy populárních Brixiho obsáhlých
skladeb typu mší a nešpor. Od této doby
lze také zaznamenat pokles významu
broumovského kláštera, který pramení
z kromě výše uvedených josefínských
reforem také z obecných změn společenského klimatu.

34 Mimo jiné též tzv. Broumovská skupina kostelů v okolních obcích.
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Závěrem uveďme ještě přehled dalších výrazných osobnosti regionu pozdějších let. 35

Kamil Remeš

35 Např. ve Vídni působící skladatel Augustin
Förster nebo člen císařské dvorní kapely ve Vídni
Ludwig Tietze. V broumovském klášteře začínal
i wágnerovský tenorista evropského významu
Josef Alois Tichatschek (Josef Alois Ticháček),
rodák z Teplic nad Metují (1807 - 1886), Josef
Bičiště (1749 - 1802), hráč na basetový roh, vokalista břevnovského a broumovského kláštera
Josef Hoffmann (1806) Křinice, Ruprechtice,
František Růžička (†1856) Broumov, Edigius
Werner (?) Broumov, Johann Georg Heinzel
(1772 - 1844) Božanov, Johann Nepomuk Patzak
(1825 - 1900) Božanov a Broumov, Augustin Pischel (1852 - 1916) Martínkovice, Ferdinand Hausdorf (1877 - 1938) Otovice, Heribert Schrötter
(1890 - 1963) Broumov, Dr. Otto Mazanec (*1878
- ?) Broumov, Jiří Strejc (1932 - 2010) – Božanov,
Miloslav Gajdoš (*1948) - Rožmitál, Broumov.

SDH na facebooku
Vážení členové Společnosti pro
duchovní hudbu,
na posledním setkání výboru Společnosti jsme se zabývali otázkou,
jak zvýšit povědomí o činnosti SDH
a jak se dozvídat o tom, co se v oblasti duchovní hudby aktuálně děje.
Rozhodli jsme se proto vstoupit také
do sociální sítě a nabízíme možnost
kontaktu přes facebook. Založili jsme profil s názvem Společnost
pro duchovní hudbu, kde najdete
pozvání na koncerty a akce spojené
s duchovní hudbou. Prosíme ty z vás,
kdo máte na facebooku svůj osobní
profil, podívejte se na stránky, připojte se k nim, sdílejte, přidávejte
akce duchovní hudby a zajímavé
odkazy. SDH se tím stane naší společnou věcí a dáme o sobě vědět těm,
kdo členy nejsou, stát by se mohli či
chtěli nebo by byli alespoň našimi
příznivci a sympatizanty.
Upozorňujeme také na facebookové
stránky Duchovní hudba – koncerty, festivaly, vzdělávání a na stránky
Convivium, které založila Marika
Pečená, také ty slouží jako zdroj zpráv
více či méně se týkajících SDH.
Někteří z vás jistě namítnou, že se
nechtějí z různých osobních důvodů
na facebook přihlásit. To samozřejmě respektujeme a prosíme, abyste
případně aktuální informace poslali na informace@sdh.cz, odkud je
přidá p. Marek Franěk jako správce
facebookové stránky.
Děkujeme vám a přejeme požehnané léto s duchovní hudbou, některým i na letošním Conviviu!
Výbor Společnosti pro duchovní hudbu

14

Z redakční pošty

ročník 8 číslo 3/2014

Opomenutí Moravy
V Praze dne 4. 5. 2014
Vážení pánové Jiří Kube a Pavle Šmolíku,
se zájmem jsem si přečetl v posledním Psalteriu otištěný dotazník „Posvátná hudba 50 let po koncilu“ s Vašimi
odpověďmi na jednotlivé otázky.
Ve svém vcelku podrobném popisu
situace v naší liturgické hudbě jste podle
mého názoru všeobecně zapomněli na
moravský fenomén, (Morava je nám
Pražákům přeci jen poněkud vzdálenější),
a co mě osobně velmi mrzí, nezmínili jste
ani kroměřížskou iniciativu FORFEST.
O  skladatelích liturgické hudby jste
napsali, že „rostou jako dříví v lese“,
ovšem to se mi líbí. Hlásím se tedy
k tomu i já, jako vyškolený skladatel jsem
zřejmě taky takové „dříví“, ovšem přeci
jen se na mé cestě objevilo pár dobrých
učitelů, na které bych teď rád vzpomněl.
Ti mě „zušlechťovali, roubovali a pěstovali“. Bohužel situace nejen v liturgické
hudbě, ale v kultuře obecně je už mnoho
let tragická, studenti vážné hudby mají
jen minimální naději na uplatnění ve
svém oboru. Takže nejen já, ale celá řada
mých bývalých spolužáků se dnes živí
dnes docela jinou profesí, než k čemu
byla vyškolena, a ti nynější mladí nejspíš
bohužel dopadnou podobně.
Měl jsem jako student JAMU v Brně
štěstí, když krátce po mé konverzi začínali
na hudební fakultě vyučovat pedagogové jako Zdeněk Pololáník, Rudolf Růžička, Vratislav Bělský, Lubomír Mátl, Arne
Linka, řádným docentem katedry skladby pak byl nezapomenutelný František
Emmert.
Nebyl nám vzdálený ani dr. Jiří
Sehnal, jehož mnohé přednášky na
hudební vědě Masarykovy univerzity
jsme také rádi navštěvovali. Právě tito
lidé mají velké zásluhy na duchovní formaci skladatelů a koncertních umělců
v Brně v 90. létech 20. století.
Mým profesorem skladby byl Zdeněk
Zouhar (*1927, †2011), je mi tedy nejbližší.
Autor mnoha vážných varhanních skladeb, menších preludií, tokát, chrámových
předeher, několika mší, několika pastorel,
kantát i dvou velkých oratorií, také několika cyklů písní, sborových skladeb, překrásných úprav lidových písní a koled. Je to
moc nebo málo? Pro mě je Zdeněk Zouhar
dobrý skladatel mimo jiné i duchovní
hudby. A nechápu, proč se dnes na jeho
hudbu pro kostel pomalu zapomíná...
Pokud hledáme naše skladatele liturgické hudby za posledních 50 let, je tu František (Gregor) Emmert (*1940). Všichni,
kdo jej znají, potvrzují, že na něho jako
autora duchovní hudby prostě NESMÍME
zapomínat. Emmert patří k nejvýznamnějším učitelům kompozice v naší zemi, jeho
kompoziční třídou na JAMU prošly desítky

současných autorů artificiální hudby. Jako
hluboce věřící skladatel vytvořil obsáhlé
dílo v liturgickém oboru, napsal 5 velkých
oratorií na duchovní texty, několik kantát,
rekviem, moteta, řadu mešních ordinárií,
mešní propria (varhany a zpěv) pro všechny tři cykly liturgického roku, duchovní písně a žalmy, několik cyklů modliteb
a mariánských písní a mimo jiné také 25
velkých symfonií, často na duchovní texty
(například Symfonie č. 22 „Laudate Dominum“, Symfonie č. 23 „Věčný Jeruzalém“
aj.). V  roce 2013 obdržel za svou práci od
České biskupské konference Řád sv. Cyrila
a Metoděje.
František Emmert je nyní profesorem JAMU; že větší polovina jeho symfonií zůstala dosud neprovedena a jeho
duchovní hudba je téměř neznámá, to
je pro mě prostě nepochopitelné. Jedině
díky festivalu Forfest v Kroměříži alespoň
některé skladby mohly zaznít, řadu písní
má v repertoáru pěvkyně Stella Maris
Dvořáčková, ta je snad zpívá i v zahraničí. Emmert je asi nejdále v poznání, jak by
měla vypadat nová, „pokoncilní“ liturgická hudba – a kdo nezná hudbu Františka
Emmerta, podle mě vůbec nezná naši současnou liturgickou hudbu!
Více je v církevních kruzích známý
skladatel a varhaník Zdeněk Pololáník
(*1935). Jeho písně najdeme v Jednotném
kancionálu, dále je autorem varhanních
preludií, tokát, také koncertu pro varhany, několika velkých oratorií a kantát na
biblické texty, sborů, několika mší, řady
duchovních písní. Na JAMU jsme si prosadili výuku předmětu „duchovní hudba“,
a právě Zdeněk Pololáník byl tehdy přizván, aby jako externí pedagog tento
předmět přednášel. Hraje se dneska jeho
hudba v kostelích? Řekl bych – nemnoho.
Písně z kancionálu často slýchám, sólové
písně s varhanami jen málokdy a nějaké
rozsáhlejší kompozice varhanní nebo mše
jen výjimečně. Opět je to pro mě jen těžko
pochopitelné...
Dalším z pedagogů JAMU byl v 90.
letech 20. stol. Rudolf Růžička. Jakožto
skladatel zaměřený na elektroakustickou a computerovou hudbu patřil za dob
komunismu k osobám dosti režimem
pronásledovaným. Díky jeho hlubokému zájmu o liturgii vznikly neobvyklé
duchovní (elektroakustické) skladby:
Crucifixion, Creation, Missa, Rosa sepulcreti a jiné. Na Forfestu v Kroměříži
jsme několikrát zapojili tento typ hudby
přímo do liturgie a bylo to vždy přijato dobře. Růžička se neohlíží na tradici
naší duchovní hudby. Hledá a předkládá
zcela novou formu, zcela nový výraz. Je
duchovním skladatelem v jiném smyslu,
než jsme zvyklí to chápat. Chvála Bohu
za tuto odlišnost, která může být tolik
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inspirativní pro nás všechny!
V  každém lichém roce probíhá na
Forfestu v Kroměříži uměnovědné kolokvium na téma „Duchovní proudy v současném umění“. Je tam prostor i pro otázky liturgické hudby, o nichž tedy jsme
diskutovali poměrně často. Duchovní
a liturgická hudba se objevila jako zásadní téma v příspěvcích těchto autorů (alespoň pokud se pamatuji): Alexandr Hůla,
Bohuslav Korejs, PhDr. Vojtěch Mojžíš,
Radek Rejšek, Ilja Hurník, Mgr. Květa
Fridrichová-Raueová, P. doc. František
Kunetka, P. Pavel Ambros SJ, MgA Tomáš
Pálka, PhDr. Milan Slavický, Prof. Pavel
Slezák, Mgr. Petr Matuszek, PhDr. Jaroslav
Šťastný. Sám jsem referoval na kolokviu o duchovní tvorbě skladatelů Otto A.
Tichého a Jaroslava Krčka.
Všechny texty lze dohledat na internetu anebo v tištěných sbornících, které pravidelně po každém kolokviu vycházejí.
Ještě bych se chtěl zmínit o jednotlivých pozoruhodných moravských koncertech, na které si pamatuji. Například
v roce 1999 bylo na Forfestu provedeno
oratorium Josefa Blatného „Lotr po pravici“(klavírní výtah), a na dalším koncertě „Biblické písně“ Františka Emmerta. V  roce 2000 na autorském koncertu
Zdeňka Zouhara zazněly ukázky z několika jeho mší a další duchovní skladby.
Při bohoslužbě pak zazněla Missa Restituta skladatele Pavla Smutného (o blahoslavené Marii Restitutě, ne o restitucích!) a byly provedeny písně Františka
Emmerta na slova sv. Terezie z Lisieux.
Roku 2001 zazněla při bohoslužbách
malá „Mše“ Františka Emmerta a druhý
den „Missa vinea crucis“ Ilji Hurníka.
„Missa brevis“ Zdeňka Lukáše a „Credo“
Jiřího Temla zazněly v koncertním provedení roku 2002, koncertně byly provedeny „Laudetur Jesus Kristus“ Jiřího
Temla a „Magnificat“ Lukáše Hurníka.
V roce 2003 se podařilo zorganizovat
nejnákladnější koncert v historii Forfestu, provedena byla II. symfonie „Pašijová“ Pavla Zemka pro sóla, velký sbor
a orchestr, hráli Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín, zpívali Moravští madrigalisté, dirigoval Petr Chromčák. Při bohoslužbách toho roku zazněly skladby: Pavel
Kyas, „Missa brevis sine Gloria“ a „Missa
brevis“ Antonína Tučapského.
V roce 2004 byla koncertně provedena „Missa mussitata“ Jana Grossmanna.
V  roce 2006 byla koncertně provedena „Missa piccola“ Jiřího Temla a dále
působivé „Ave Maria“ Pavla Zemka.
V  roce 2007 zazněla koncertně „Missa“
Rudolfa Růžičky.
V roce 2008 jsme mohli slyšet „Sakrální madrigaly“ Radka Dočekala a varhanní
preludium pro 4. neděli postní Jaroslava
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Šťastného. A tak bychom mohli pokračovat dále. Podle mých zkušeností asi tak
50% této současné liturgické hudby mohou
hrát a zpívat i neprofesionální hudebníci
(typicky např. Zouhar, Tučapský, Teml,
Hurník, většina skladeb Emmertových
aj.), druhá polovina skladeb ovšem vyžaduje náročné technické vybavení, kterým
disponují jen profesionální hudebníci.
Uvádím takové podrobnosti proto,
aby bylo jasné, že kvalitních skladeb
a autorů liturgické hudby máme u nás
dostatek, je z čeho vybírat, a kdo chce,
může tuto hudbu slyšet každoročně na
kroměřížském Forfestu.
Vážení pánové Jiří Kube a Pavle Šmolíku, s Vašimi odpověďmi na dotazník
jsem nebyl spokojený především proto, že
jste zapomněli na Moravu. Jelikož Psalterium je časopis s celostátní působností,
čekal bych od Vás systematičtější pohled.
Přijměte tento dopis jako malé doplnění
toho, co ve Vašem článku zajisté chybělo. Popisuji zde situaci v brněnské a olomoucké diecézi, jak jsem ji mohl poznat
(v posledních desetiletích) na vlastní oči.
Věřím, že ty informace Vás budou zajímat, a přijmete je s pochopením...
V úctě – Pražák a „dříví v lese“

Jan Vrkoč

Poznámka redakce:
Děkujeme kolegovi Vrkočovi za doplnění
moravských skutečností, se kterými rádi
seznamujeme i naše čtenáře. Nicméně
náš text zveřejněný v minulém čísle si
nekladl za cíl přinést přehled o duchovní
hudbě na celém území naší republiky.
Cíle byly dva: Zaprvé seznámit čtenáře s existencí a obsahem dotazníku a za
druhé seznámit je s našimi (JiKu a PŠ)
odpověďmi (podle našeho názoru subjektivními, leč poučenými) za oblasti našeho působení, kam Morava určitě nepatří.
Informace o moravské duchovní hudbě
můžeme našim čtenářům poskytovat
pouze tehdy, když nám je někdo k zveřejnění nabídne.
Nicméně dotazník si zjevně kladl za cíl
dobrat se zpracováním subjektivních leč
poučených odpovědí nějakých objektivních pohledů. A to jak na úrovni národní,
tak celosvětové, a proto jsme k odpovědím
přistoupili tak, jak jsme k nim přistoupili.
Nepochybuji o tom, že ČBK se s prosbou
o vyplnění dotazníku obrátila i na ostatní organizace, které u nás (a zejména na
Moravě) působí, a které se, jak věřím, zase
nevěnovaly situaci v Čechách, o které zase
ony nemohou mít informace tak bezprostřední, jako máme my. Jejich odpovědi
neznáme, ale rádi je zveřejníme, pokud
nám budou k zveřejnění nabídnuty.
Potěšilo nás, že výše uvedený ohlas
byl jediným (částečně) negativním ohlasem, který do redakce dorazil, a to ještě
ostří výtky směřovalo do oblasti, kterou
jsme si sami ani za úkol nekladli. A kdo
mlčí, ten souhlasí.

15

Hudební jaro u dominikánů
Klášter dominikánů v Praze
byl dějištěm průkopnického
hudebního projektu.
Minulý víkend proběhla akce pořádaná
Klášterem dominikánů v Praze a Spolkem pro zvelebení staré hudby, s názvem
Hudební jaro u dominikánů. Představila duchovní i světskou hudbu konce 18.
století, a jak napovídá podtitul „klíčení
nového stylu“, zaměřila se na stylová
specifika tohoto krátkého období, v kterém doznívalo baroko a formovaly se
nové hudebních směry. Skalní posluchači,
kteří absolvovali všech pět koncertů, získali opravdu překvapivý vhled do tohoto
nesmírně rozmanitého kvasu.
Páteční koncert v barokním refektáři zasvěcený především světským kantátám Niccolo Jommelliho nechal rozeznít
barevnou dynamickou hudbu, která oslnila svou kvalitou a moderností. Zážitek
podtrhl strhující výkon francouzské zpěvačky argentinského původu Barbary
Kusa, která svým temperamentem a neutuchajícím proudem invence proměnila
hodinový koncert v okamžik. Její hudební
splynutí se skvěle doprovázejícím souborem smyčců a basso continua vytvořilo
dojem, že emoce a nadšení jsou nakažlivé (Jana Chytilová, Jiří Sycha, Ivo Anýž,
Libor Mašek, Alena Hönigová). Jejich
podání duchovní árie ze žalmu Beatus vir,
kde Barbara Kusa klouzala ze závratných
výšek do hlubokého témbru s lehkostí
a všeobjímajícím klidem, nechalo skutečně posluchače zažít, jaké to musí být, je-li
člověk blahoslaven. S Barbarou Kusa se
v letošním roce setkáme v Čechách ještě
jednou, jako s lektorkou sólového zpěvu
na mezinárodní letní škole duchovní
hudby Convivium 2014.
V  sobotu vystoupila nevidomá zpěvačka Pavla Flámová (Čichoňová) s velmi
zřídka uváděným a velmi obtížným repertoárem Žalmů C. P. E. Bacha. Její úžasná
pěvecká technika, ale i skvělá deklamace
německého textu a hypnotizující vnitřní
síla vytvořily ojedinělý působivý zážitek.
Jako z jiného století působily skladby
W. A. Mozarta (ač napsané prakticky ve
stejné době), které zazněly na večerním
koncertě v podání čtyřčlenného souboru z Basileje (Anne Freitag, Anaïs Chen,
Martina Bischof a Daniel Rosin). Flétnový
kvartet a Divertimento zahráli s opravdu
nevídanou technickou jistotou, přirozeností a hlubokým muzikantským vkusem. Očista pro každého, kdo tato vpravdě
repertoárová díla slyšel již mnohokrát.
Flétnové sonáty C. P. E. Bacha tentokrát v podání moderních fléten Jana
Ostrého a Sylvie Schelingerové s doprovodem skvělého basso continua (Libor
Mašek, Alena Hönigová) prozářilo konec
víkendu radostí a pohodou.

Celá akce dozněla na večerní bohoslužbě v neděli 1. června v nádherném kostele
sv. Jiljí, v jejímž rámci premiérově zazněla
část Jommelliho mše. Hybatelem a tvůrčím
duchem celého Hudebního jara byla cembalistka, klavíristka a hudební badatelka
Alena Hönigová, která pro návštěvníky
Hudebního jara i znovuobjevila a z dobového opisu spartovala Jomelliho mši. Celkově
lze shrnout, že Hudební jaro u dominikánů byl mimořádně zdařilý počin, který se
bez ohledu na malometrážní rozměr může
umělecky i dramaturgicky řadit po boku

komorních řad předních evropských festivalů. České dominikánské provincii v čele
s provinciálem Benediktem Mohelníkem
patří velký dík za osvícené přijetí a podporu takového záměru. Klášter to nepochybně otevřelo i té části veřejnosti, která nebývá pravidelným návštěvníkem bohoslužeb.
Zdařilá akce v duchu dominikánské tradice
vzdělanosti a nejlepších kulturních církevních tradic v podpoře umění.
Marika Pečená
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Ukrajinská bandura v Praze
Myslím, že kdejaký čtenář poznal buď
sám na sobě, nebo pozorováním druhého ten sice malý, ale přesto trapas,
když cosi ukrajinského (jazyk, malbu,
hudbu, národní cítění…) aproximoval
čímsi ruským, a pokud to nebylo zrovna před papaláši oficiálně reprezentujícími „Jedínyj magúčij Savjétskij Sajúz“,
pak přítomní Ukrajinci tu více tu méně
naznačovali, že to „české“ je jim bližší
než to „ruské“. Přesto je pro nás obtížné
se té – lze říci tradiční – sovětské aproximace zbavit. To platí i pro hudbu – pro
mnohé milovníky „naší“ hudby zůstává
představa, že od Čopu po Kamčatku a od
Soči po Verchojansk zní hudba ve stylu
Komandíra gerója Čapájeva1, a pokud jde
o nástroje, tak dominuje představa balalajky s ohavným opakovaným trsáním
jednoho a téhož tónu, nahrazujícím pro
nástroj neuskutečnitelnou realitu, totiž
toho, že ten tón má být delší než desetina
sekundy.
Skutečnost je jiná, to vědí například
lingvisté a nedávno se to u nás ukázalo
na hudbě. Na krátkou návštěvu v dubnu
přijel do Prahy virtuóz na banduru
Bohdan Šutka, narozený na západní
Ukrajině, žijící ve Spojených státech
a studující (nikoliv hudbu, ale sociologii) v Německu. Hned na úvod zdůrazňuji: bandura není pečivo, ale strunný
hudební nástroj. Jak jsme se od B. Šutky
dozvěděli, jde o nástroj, o němž se zmiňovaly již perské a řecké zprávy z šestého století, že se na něj hraje tam kdesi na
sever od Černého moře. Nástroj, který
sám – stejně jako srozumitelnost zpráv
o něm – prošel historickým vývojem
(jak to konec konců známe i z oblasti
„našich“ nástrojů), až se ustálil na čtyřech základních typech – černihivském,
charkivském, kyjevském a tzv. starosvětském. V  novověku byl široce využíván,
a to i k doprovodu zpěvu duchovních
písní, v osmnáctém století bylo jeho využívání na vrcholu, v době romantismu
postupně upadal na samotné Ukrajině
v zapomnění, ale žil stále více v diaspoře
a ve dvacátém století zažil dramatickou
epochu své existence: do druhé světové
války prý v Praze působilo dvacet vynikajících hráčů (banduristů), zatímco na
Ukrajině byl nadějný vzestup od začátku století násilně přerušen stalinskými
čistkami, při nichž byly bandury zlikvidovány a ti, kdo na ně uměli hrát, zatčeni a popraveni. Jo, hudba je nebezpečná
(tedy jak pro koho).
1 Podporována výstižným českým překladem
s rusismy – pro ty později narozené připomínám první dvě strofy: (1) Hrrr a hrrr a hrrdina Čapájev, tén byl vepř- á vepřédú. (2) Óón
komáándoval svojí vojáci, ďélal s nima legraci.

Při pohledu zpředu má bandura
tvar jakési velmi nesymetrické theorby,
hmatník přímo přechází v korpus. Ten
však není vzadu vydutý, nýbrž plochý
jako např. u kytary. Struny jsou napnu-

ty nejen na hmatníku, ale i na korpusu, čímž bandura poněkud připomíná
vídeňskou citeru. Šutka s sebou přivezl
banduru charkivského typu, která má
68 strun laděných do chromatiky. Aby
se v nich jeden vyznal, jsou některé
z nich postaveny nad vrchní deskou korpusu výš než jiné, a to v principu podle
systému, který známe z bílých a černých
kláves na klavíru, varhanách a jiných
klávesových nástrojích. Každá struna
má však dole na korpusu udělátko analogické harfovým pedálům, které může
strunu snížit, resp. zvýšit. Na rozdíl od
harfy se ovšem udělátkem nemanipuluje nohou, nýbrž rukou, což lze i mezi
hrou. A jelikož – také na rozdíl od harfy
– nefunguje udělátko na všechny oktávy,
nýbrž na individuální strunu, lze si připravit snadnější hru i na takové tóniny,
jako je novobyzantský echos barys (folkloristy a amatéry insultovaný termínem
„cikánská tónina“, i když jí přesně neodpovídá).
Vše je relativní, i právě použitý
výraz snadnější hra. Hráč drží nástroj

v ohnuté levé ruce ve vertikální poloze na svých kolenou, její prsty hrají na
ty kratší struny, zatímco prsty pravé
ruky, jež je volná, hrají na ty delší struny, ovšem v oblibě jsou arpeggia přes
téměř všechny struny, které nejsou
v poloze „dole“ (blíž vrchní desce korpusu), dokonce arpeggia taková, že hráč
rukou udělá na strunách jakési kolečko.
Rukám odpovídají v notách dvě osnovy,
podobně jako třeba v případě klavíru,
jen pořadí je opačné – horní osnova je
pro levou ruku.
Překvapující je zvuk. Struny jsou
kovové a jejich zvuk vůbec nepřipomíná balalajku, ba ani mandolínu či kytaru, ale klavichord, a kdo měl příležitost
slyšet opravdovou vídeňskou (tedy ne
např. americkou!) citeru (znějící např.
v závěru Orffovy opery Měsíc), tomu ji
možná – podobně jako mně – bandura
svým zvukem připomene (což by se dalo
v rámci akustiky hluboce odůvodnit jak
podobností ve stavbě nástroje, tak „drátěnými“ strunami).
B. Šutka nám sice soukromě ukázal,
že na banduru lze hrát i „klasiku“, veřejně ovšem vystoupil v literární kavárně
v pražské Řetězové ulici na setkání organizované Českou asociací ukrajinistů
k dvousetletému výročí narození Tarase
Ševčenka a podle toho vybral skladby
spíše vlastenecky orientované a nesoucí
podle toho i názvy – Ukrajinská fantasie, Ukrajinské rapsodie... Zaujala hned
první skladba, programního typu, líčící jedno ráno, během něhož probuzení,
iniciované muezzinovou zpívanou modlitbou, přejde postupně přes ruch na
místním tržišti až do melodie ukrajinské
národní písně. Od jejího začátku jsme
mohli pozorně sledovat docela moderní
vícehlas složený z obrazů několika složek, jež se linou prostorem a z nichž je
muezzinův zpěv jen jednou z nich. Autor
této skladby, Hnat Chotkevyč, nám byl
připomenut ke konci večera, kdy zazněl
stručný melodram, v němž B. Šutka ke
své hře přidal ještě recitaci, když před
tím uvedl skladbu sdělením, že autor
hudby i autor textu byli koncem třicátých let minulého století zatčeni a krátce
nato stalinskou státní policií zastřeleni.
Podobně jako jméno Chotkevyč, ani
jména dalších skladatelů, jejichž díla
na setkání zazněla, našemu čtenáři nic
neříkají (což lze bez námahy pochopit),
a tak jen doplňme, že jedním z nich byl
Šutkův učitel Viktor Kuchta a dalším
z nich byl sám Šutka.
Šlo o zajímavé vystoupení se zajímavým nástrojem a s neméně zajímavými
informacemi.
Evžen Kindler

