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Farář Campens
a kostelní zpěváci
Ernst Claes

Na tomto místě plánujeme přinášet autentické názory našich biskupů
na duchovní hudbu. Prázdninové číslo však mírně odlehčujeme, aniž
bychom se však vzdálili z oblasti duchovní a liturgické hudby. V příštím
čísle se k rozhovorům s našimi biskupy opět vrátíme.
Ministranti, to jsou ještě děti. Ale kostelní zpěváci! Nebožtík farář Campens
by byl o tom mohl vyprávět romány!
Ovšem! Ovšem! Ovšem! Co se s nimi
natrápil!
Když přijde do farnosti nový farář, ptává
se obyčejně: „Jak je to tu s kostelními
zpěváky?“ Ví totiž, že je to prazvláštní cháska, že kostel a zbožnost farníků
náramně závisí na tom, jak se zpívá na
kůru. Kostelní zpěváci mají ve vesnici,
kde se všecko točí kolem kostela, více
vážnosti než ostatní farníci. Když sedláci slyší v neděli na zpívané mši, jak
Seppe Landuyt nabírá z největších hlubin, až se třesou tabulky v posledním
kostelním okně napravo nad křtitelnicí
a Seppe se přitom sám na ně dívá, tu farníci pokyvují a říkají si v duchu: „To je
Seppe … ten má dech!“ Když slyší tenora Geerta Boonejana vytahovat nejvyšší
noty v Benedictus qui venit, šeptají si
tiše mezi sebou: „Takový hlase hož nésó
a nebodó … Jako slavík!“ Když o půlnoční zazpívá sestra Ludovica z kláštera krásným plným hlasem: „Nám,
nám, narodil se …“, tu věřící nakloní
hlavu a poobrátí se ke kůru a růžence
jim visí nehybně v rukou. „Andílek be
to krásňéc nezazpíval,“ myslí si. U  nás
totiž rozumíme hudbě, obzvláště zpěvu.
Náš zpěvácký spolek je rozhlášen deset
hodin široko daleko a mohl by směle
zpívat i v Bruselu.
Pojďme se podívat po hrubé do hospody kostelníka Fideela, který je dirigentem. Přichází tam Seppe Landuyt,
Geert Boonejan, Saske Lappentjie, Broos
Machiels, Sander Candeel a všichni

jsou si vědomi, že jsou více než ostatní
vesničané. Poštmistr pan van Balderen,
aniž se na ně podívá, řekne: „Anzelie,
nalej zpěvákům slzu!“ Zpěváci, berouce
skleničky, řeknou: „Na zdravíčko, pane
van Balderen.“ Jinak obyčejně říkají „poštmistře“ nebo zkrátka „pošto“.
Odtud se vydají do jiných hospod, kde
je také lidé častují kořalkou nebo pivem,
až dojem z hrubé a z kostelního zpěvu se
úplně rozptýlí.
Ale kdo by si myslil, že si kostelní zpěváci zpěvem něco vydělají, mýlil by se
kapitálně. Nedostanou za to ani centíku, ani měďáčku. Všecko musí konat
pro Pánaboha, z přátelství k panu faráři
a pro čest. Proto se musí neděli co neděli činit seč jsou a ustavičně se učit nějakému novému Gloria a Tantum ergo.
A  nemyslete si, že je to málo. Vyžaduje
to hromadu těžkých obětí. Především
je neděli co neděli hrubá o deseti hodinách. Tu tam musí být všichni, ani jediný nesmí chybět. Zahrá-li si na příklad
Seppe Landuyt v neděli na nemocného,
mohou v kostele klidně vynechat Agnus
Dei nebo nahradit je obyčejným nápěvem, který zavřeští sám kostelník. Kdyby
nezpíval v Credu Geert Boonejan, zdálo
by se všem, že je to dočista obyčejná
mše, a byli by nespokojeni, myslili by si,
že mohli právě tak jít na ranní. Kostelní
zpěváci musí tedy být neděli co neděli na místě. Nemohou se nikdy v neděli
dopoledne vydat s udicí na ryby, nikdy
se nesmějí jít dívat, když se u Demeru
zkouší stříkačka, nikdy si nesmějí poležet pod stromy na tržišti, tlachat a kouřit
z dýmky, což jsou věci, které mohou dělat

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou mírně opožděné
číslo prázdninové. Obvyklý termín,
kdy mělo Psalterium vyjít, právě koincidoval s letní školou duchovní hudby
Convivium 2007. Váhali jsme, zda termín urychlit, aby frekventanti dostali do rukou toto číslo „ještě teplé“
z tiskárny, nebo naopak pozdržet,
abychom v něm mohli přinést první
dojmy z této akce. Zvolili jsme druhou
možnost, avšak zpoždění se ukázalo větší než původní předpoklad.
Šéfrdaktor jako manažér pro věci
technické a výkonná redakrorka jako
frekventant jen velmi obtížně hledali volné chvilky pro redakční práci.
Příště se do podobných dobrodružství
— uzávěrka čísla během Convivia —
nebudeme raději pouštět. V následujícím čísle se k Conviviu ještě vrátíme
s nějakým serióznějším zhodnocením,
tentokrát jde o první dojmy.
Protože jde o číslo prázdninové, je
v něm věnováno více místa méně vážným pohledům na duchovní hudbu.
Knihu Ernsta Claese „Bělohřívek“
bychom doporučili k přečtení celou,
ale jinde než v knihovnách ji patrně
nenajdete.
Oddíl věnovaný lidovému zpěvu přináší pohled nekonformního teologa
P. Bonaventury Boušeho a odpověď
P. Karla Cikrleho na článek F. Šmída
z druhého čísla Psalteria. K životnímu
jubileu Jiřího Strejce se vracíme rozhovorem Karola Frydrycha.
Za pár dní začínají Svatováclavské
slavnosti.
K problematice koncertů duchovní
hudby se tentokrát vracíme neobvyklou
zkušeností Jaroslava Eliáše z Colmaru.
V příloze pokračuje Evžen Kindler ve
výkladu systémového přístupu ke gregoriánskému chorálu.
Všechny zájemce o duchovní hudbu
si dovoluji upozornit na pravidelná
úterní setkání „ve věži“ v kanceláři Společnosti pro duchovní hudbu
v Dejvicích – Kolejní 4. Začínáme
vždy okolo páté, končíme až odejde
poslední. K dispozici je služební
espresso a k jídlu, kdo co přinese.

Ze života
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muži, kteří chodívají na ranní.
A nejhorší je, že kostelní zpěvák se nemůže nikdy dívat, jak přilétají domů holubi,
nemůže tedy být dobrým holubářem.
Vždyť závodní holubi, kteří jsou vypouštěni za časného rána někde na severu Francie, přiletí vždycky domů mezi
desátou a jedenáctou hodinou, právě při
hrubé. Tedy pro kostelní zpěváky není
ani zábava s holuby. A  všichni na kůru
se potom tváří tak, jako by tím byl vinen
kostelník Fideel. Postaví se k varhanám
s kyselou a vzdornou tváří, zpívají skoro
schválně trochu falešně, a když Fideel
zatím hezky preluduje na varhany, dívají
se na něho výsměšným pohledem a šeptají, aby to slyšel: „Copak to ešče netrvá
dost dlóho?“ takže Fideelovi pokazí všecku
radost. Přiletí-li holubi pozdě, protože si
s nimi doma příliš dlouho hráli, i to vyčítají
Fideelovi, ač ani nevědí proč. Neodvažují se
to říci nahlas, ale skoro by se jim zamlouvalo, aby pan farář sloužil mši odpoledne. Ať
pro to či pro ono, být kostelním zpěvákem,
je velká, převeliká oběť.
Za časů nebožtíka faráře Campense
vzniklo jednou pohoršení pro zpěváky
a pro holuby. V  červnu bylo velké závodění, které uspořádali bruselští milovníci holubů. Holubi byli vypouštěni daleko za Paříží, bylo možno při tom vyhrát
velké ceny a v naší vesnici se těch závodů zúčastnilo několik holubářů. Ludvík

Sandra Candeela poslal párek holubů,
svou proslulou modrou kropenatou
holubici a bílého holuba. V  dřívějších
závodech získal s nimi již mnoho cen.
Má doma na almárce tři nové budíky, na
stěně visí krásné kyvadlové hodiny, takže
u Sandra Candeela vědí na čtyři různé
způsoby, kolik uhodilo.
Toho nedělního dopoledne nebylo na mši
o deseti hodinách téměř mužských. Jenom
samé ženské, jeptišky, školní děti, sem tam
nějaký hodný starosvětský Bohumilek,
který pokládal holubářský sport za dětinství - jinak tam mužů nebylo.
Sander Candeel byl kostelní zpěvák.
Ouvej! Jakživ si Sander tak nenaříkal jako
dnes, že musí zpívat na hrubé, právě když
se účastní závodění dva Ludvíkovi holubi.
Byl pevně odhodlán, že po tomto období
dá vale kostelnímu zpěvu. Na kůru ustavičně tlachal a vrtěl se a nemohl udržet
jazyk za zuby, takže mu kostelník konečně musil říci: „Trocho vážňéc, Sandro!“
To se řekne, Fideele, ale zkus být vážný,
můžeš-li vyhrát s jediným holubem tři
sta franků, třeba je právě hrubá.
Ale Sander Candeel viděl z kůru rozbitou tabulkou v kostelním okně na střechu vlastního domu. Můžete si myslit, že z toho okna nespustil oka. No,
starý kostelní zpěvák dovede zpívat při
Gloria a Patrem omnipotentem a přitom
se dívat rozbitým kostelním oknem na
svou střechu, nepřilétají-li tam holu-

Kostel v Sichem (Zichem), kde se vše odehrálo.

3. září 2007
bí. Ale panečku, v Credu měl Sander
zazpívat také malé sólo: et iterum venturus est cum gloria, a ta poslední dvě
slova třikrát opakovat: cum gloria, cum
gloria, cum gloria, jakž jest zvykem při
krásných mších. Potom vpadli ostatní
zpěváci všemi hlasy: judicare vivos, vivos
et mortuos. Sander býval vždycky pyšný
na to maličké sólo a zpíval je důkladně
a s pochopením. Ale té neděle, právě
když byl u druhého cum gloria, uviděl
okénkem, jak se Ludvíkova kropenatá holubice snesla na střechu, a náhle
zazpíval: „cum gloria... sakra, deť je to
holubica našeho Ludvíka!“ Vykřikl to
tak hlasitě, že i zpěváci leknutím vyskočili metr vysoko a všichni lidé v kostele
obrátili hlavu ke kůru, aniž pochopili,
co se stalo, ba i farář Campens, stojící na jedné straně oltáře, něco zaslechl.
Naštěstí napadlo kostelníka, aby zahrál
na deset kláves najednou, dal znamení
a zpěváci vpadli: „Judicare vivos, vivos et
mortuos,“ jako by se nebylo nic stalo.
To vám bylo řečí ve farnosti! Někteří lidé
se tomu smáli, ale většinou to pokládali
za ostudu. Sander Candeel se už nemusil
vzdávat činnosti ve sboru, dostal výpověď sám. Ludvík vyhrál se svou modrou
kropenatou holubicí sto šedesát franků.
A  zpěváci nemusí být v neděli jenom na
velké mši. Jen si považte, kolik je zkoušek,
když se učí nové mši kolem vánoc, kolem
velikonoc a v době, kdy se konají procesí. Zkoušky bývají ve Fideelově hospodě
a tu jsou zpěváci nuceni vypít ze slušnosti
a za vlastní peníze nějaký ten máz. Jenom
si považte, že jsou zádušní mše, slavné
mše při oddavkách, v různých ročních
dobách, zpívaná mše za to a zpívaná mše
za něco jiného. Týden co týden musili
něco dělat a zanedbávat vlastní práci jen
proto, aby mohli napínat na kůru hrdla.
A  to všecko zdarma, pro Pánaboha, pro
pana faráře, pro čest.
Ovšem, sem tam se stane, že po velké
zádušní mši přijde někdo z rodiny se
slzami v očích, takže dobře nevidí, co má
v hrsti, a podstrčí něco kostelním zpěvákům. Ale to se stává zřídka, lidé na to
ve velkém zármutku zapomenou. Kromě
toho kostelní zpěváci náležejí k nejlepším občanům z farnosti a uráželo by je,
kdyby jim někdo před očima všech strčil
do dlaně půlfrank jako nějakému hrobaři či zvoníkovi. Jednou se stalo - tehdy,
když se vdávala starostova slečna za
advokáta z Lovaně, že ženich vycházeje z kostela, strčil dvacetifrank do ruky
kterémusi z mužů a ani se nepodíval,
kdo to je. Ten si to mohl dovolit, protože
starosta byl zazobanec a slečna Oktavie
byla jeho jediným dítětem. A těch dvacet
franků dostal Francek Noterdaeme, který
nosil muzikantům buben. Na kůru šlapal
Francek jenom měchy a za to dostával
plat. Když šlapal měchy, zpíval za varhanami. Dovedl ovšem zazpívat jen několik slov v obyčejném Tantum ergo nebo
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v něčem takovém nebo při nešporách, ale
na zpěváka neměl hlasu. Francek strčil
těch dvacet franků do kapsy a ani necekl, domnívaje se, že to dostal za to, že tak
dobře šlapal měchy.
S  procesím do Scherpenheuvelu - musili
jít zpěváci. Při procesí k svatému Rochovi
do Binkom - zpěváci měli službu.
Ustavičně a ustavičně být v kostele, kdykoliv se tam něco šustne. Je sice pravda,
že v prosinci slavili svatou Cecilii, patronku muzikantů a zpěváků, jak to mají
ve zvyku kapely a zpěvácké spolky. Tu
pro ně sloužil farář Campens mši za jejich
příští věčnou blaženost a oni sami zpívali
při té mši vážněji než jindy. V poledne šli
potom společně k obědu, dobře se najedli,
měli polévku s knedlíčky, vepřové maso,
šunku, mazance a půl vědra piva, ale to
všecko z vlastní kapsy.
Každý měsíc si na to jedenkaždý uložil
frank. Nejkrásnější ze všeho bylo, že
musili ze slušnosti pozvat pana faráře a Prose Verleysena, předsedu kostelního výboru. Ti se přijdou rok co
rok zadarmo najíst a napít a Pros se
ke všemu ještě tváří, jako by jim dělal
milosti. Nesnědí-li všecko, zabaví zbytek kostelníkova Anzelie. Mají totiž
ty hody u kostelníka a potom si Fideel
dva dni olizuje rty po jejich vepřové.
Všecko zadarmo.
Seppe Landuyt řekl jedné neděle, když
odcházeli s kůru: „Nemesleli beste, že
be nám kostelní vébor mohl zaplatit
aspoň jednó do roka nějakó to večeřo?“ Nepadlo to do neochotných uší,
ač se tomu z počátku smáli. Povídali si
o tom ještě jednou, mínili to už vážněji a konec konců se vydal Seppe a Geert
Boonejan k Prosovi Verleysenovi
s poselstvím, že zpívají už tak dlouho
zadarmo a že by za to zasloužili jednou
do roka večeři. Pros Verleysen myslil,
že se skácí se židle, když to uslyšel.
„Vo tom nebelo nihdá ani řeči! Víte-li
pak, co be to stálo, taková večeřa pro
takovéch deset žrótů jako ste ve?“ Ba, to
věděli docela dobře, protože to doposud
platili sami rok co rok a pan farář a Pros
si chodili cpát břicho a žróti nebyli oni,
nýbrž jeden pán z kostelního výboru.
Pros přednesl ten návrh tatíkům v první
schůzi kostelní správy. Napřed se na
sebe všichni dívali, jako by nerozuměli, domnívajíce se, že to nějak narafičil
Pros. Potom se o tom rozmluvili. Jenom
farář Campens a Stinus Melckmans
byli pro návrh, všichni ostatní rozhodně proti. Jakživo nebývalo, aby kostelní zpěváci něco dostávali, třeba jenom
večeři. Vždyť být zpěvákem je čest.
A kromě toho na to není peněz. Tu farář
Campens navrhl v své dobrotivosti, aby
každý člen kostelní rady dával ročně
deset franků, aby rada aspoň jednou za
rok vyčastovala zpěváky. Pros Verleysen
zbledl jako stěna. Cože? Najíst se rok co
rok zadarmo na účet kostelních zpěváků
a teď najednou deset franků …. Jsou to
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ale nápady! Kdyby tu pan farář nebyl,
byl by ho veřejně napadl. Tak z toho
nebylo nic.
Když se to dověděli kostelní zpěváci,
byli by Prose Verleysena utopili na lžičce
vody, protože prý o nich řekl, že ta žebrota by chtěla vyžírat kostelní pokladnu
a že o takových véžerkách by měly psát
noviny. Odpověděli, že Pros Verleysen
má více prospěchu z kostela než kdo jiný.
Vždyť zas dodával dřevo na opravu kostelní střechy, vždyť zas už vozil kamení
na stavbu hřbitovní zdi, tu dostane něco,
tam zas něco - dělá to snad všecko pro
čest, ze zbožnosti? Povězte!
Po farnosti bylo řečí a šuškání, slovo dalo
slovo, večer se proto po hospodách div
neservali, Geert Boonejan pil, až měl pod
čepicí, a sliboval, že Prosovi Verleysenovi
nakope. V  neděli vypukl skandál. Fideel
seděl v dobu velké mše u varhan a čekal
na zpěváky. Bilo už deset hodin. Byl
tam jenom Francek Noterdaeme, šlapač měchů. Fideel nechápal, co se děje.
Rozzuřen obrátí se na lavičce, hledí
přes zábradlí kůru do kostela a vidí,
že tam sedí zpěváci, pěkně vedle sebe,
Geert Boonejan, Seppe Landuyt, Saske
Lappentjie a ještě dva jiní a upírají oči na
oltář. Kostelník jenom viděl, že mají červené uši.
»Seppe! …. Saso! …. Aló, mládenci ….“
šeptal Fideel tak hlasitě a tak tiše, jak jen
dovedl. Podle toho, jak obraceli hlavu,
poznal kostelník, že ho slyšeli a že se
smějí. „Geerte, kóké, ať seš navrcho!“
Geert Boonejan obrátil nyní tvář vzhůru. Nad okrajem zábradlí na kůru spatřil
rozvzteklený obličej Fideelův, který mu
dával znamení, aby šel nahoru. Geert si
přiložil obě ruce k ústům a zavolal ztlumeně na Fideela: „Všecí sme vochraptěli!“ Lidé kolem něho se začali zdušeně
chechtat.
Tu kráčel pan farář k oltáři, kostelník
honem hmátl po notách a spustil sám
a sám: »Kyy - rie ... ee … ee … elejson ...
Kriste ... ee ... elejson.“ Když musí zpívat
sám, má náš kostelník hlas jako rozvrzaná harmonika.
Farář Campens u oltáře to jistě slyšel,
ale tvářil se jakoby nic. Kázal tentokrát
o dobrotivosti a lásce k bližnímu a kostelní zpěváci ho poslouchali s pitomými
tvářemi a myslili si, že pan farář míří na
Prose Verleysena. Fideel z nich nemohl
spustit plamenných očí, ale oni to neviděli. Musil celou hrubou odzpívat sám
a v kostele bylo slyšet, že se mu hlas chvěje vztekem. Po hrubé seděli stávkující
u kostelníka v hospodě. Když Fideel vešel,
ani nemukli. Kostelník měl chuť naházet
jim všecky sklenice z výčepu na hlavu.
V  týdnu potom byly princovy narozeniny, jak lidé říkají. Obecní rada,
školní děti, garda, jeptišky, všichni břicháči seděli v kostele. Potom se začalo
Te Deum. Ani jediný kostelní zpěvák.
Kostelník byl zas na všecko sám. A  kdo
ty věci zná, ví, že Te Deum, které zpívá
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sám kostelník, není k ničemu. Činil
se, jak mohl, a hrál co nejhlučněji na
varhany, aby se vrchnostem aspoň trochu zdálo, že na kůru je více zpěváků.
Zpěváci tam byli skoro všichni, seděli
dole a ušklebovali se. A  když pan farář
zpíval potom Oremus, vystrčil Fideel
hlavu přes okraj zábradlí na kůru
a syčel mezi zuby dolů: „Lotři ... lumpi!“
Slavnost se blížila ke konci, kostelník
zahrál Brabanconnu a Saske Lappentjie
si začal huhňat nápěv Pardebleu, pochodu, který hrávala kapela.
Stávka trvala tři či čtyři neděle. Tu uznal
farář Campens, že se to musí skoncovat,
a pozval kostelní zpěváky jednou večer na
faru. Nabídl jim doutníky, sklenku vína,
a když je viděl, jak sedí před ním s vážnými
tvářemi, vybuchl najednou v smích.
Tu se zasmáli i zpěváci. Příští neděle se
postavili na kůru vedle Fideela, jako by se
nebylo nic stalo. Nikdy tak pěkně nezpívali.
Z knihy Veselí občané Sichemští připravil  
JiKu

Ern(e)st Claes (1885-1968), flámský katolík, spisovatel a vypravěč příběhů z krajiny svého dětství, autor povídek a románů.
Narodil se v Sichemu, pocházel z chudých
poměrů, vystudoval filosofii na univerzitě
v Lovani. Přispíval do holandských a flámských časopisů. Za první svět. války padl
do německého zajetí, odkud v r. 1915 utekl
a bojoval v belgické, anglické a americké armádě. Jeho první prozaická díla se
vyrovnávala s válečnou zkušeností, poté se
věnoval svému kraji – Brabantsku. V mnoha
povídkách a románech popsal život jeho
prostých obyvatel. Neznámějším příběhem
je Bělohřívek, obdoba českého Káji Maříka,
novely o faráři Campensovi a různých postavách a světcích rodného Sichemu. Laskavý
humor připomene Marshallovu známou
knihu Plná slávy nebo Guareschiho vyprávění o Donu Camillovi. Česky vyšly např. knížky Veselí občané sichemští, Syn po tátovi,
U nás v Sichemu a naposledy v r. 1972 vydal
Vyšehrad román Staré hodiny.
-jš-
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Stalo se a stane
Milí čtenáři,
ani o prázdninách jsme před časem nepřestali přicházet na tento svět ani z něho odcházet,
a tak si opět připomeneme, kdo že to z kůrovců zase neomládl. Můj bratr říká, že člověk
je konstruován na to, aby ho ve věku 30 let
sežral medvěd. Všem, kdo tohoto věku již
dosáhli, osobně gratuluji, ale hned dodávám:
pozor na medvědy!
Přijde mi líto, že nás zákon o ochraně osobních údajů chrání před námi samotnými tak
moc, že zveřejnění dalších detailů by bylo
jeho porušením. Ale třeba to postupně prostřednictvím vašich souhlasů za tímto účelem
nějak zvládneme.
Do příštího vydání Psalteria budou oslavovat životní jubilea tyto členky a členové
SDH (bez titulů a hodností): Radka Bubová,
Dagmar Jeřábková, Hana Ostroveršenko
a Vít Aschenbrenner.
Polokulatiny oslaví Maria Mlada Ondráková,
Jana Táborská a Oldřich Heyl.

Nekulatiny oslaví členky Helena Confortiová,
Eva Flachowsky, Markéta Jinochová,
Marie Lebedová, Drahomíra ChvátalováMatznerová, Terezie Nollová, Tereza
Rubešová, Pavla Semerádová, Jana Smolová,
Kateřina Schmidtová, Barbora Šmídová,
Zdeňka Vaculovičová, Blanka Žočková,
stejně jako kůrovci Pavel Barbořák, Jan J.
Beneš, František Boček, Martin Černík, Jiří
Čížek, Václav Dobrodinský, Pavel Hřebec,
Jan Kalfus, Josef Lebeda, Josef Lecián, Václav
Peter, Pavel Pešta, Tomáš Polívka, Karel
Prokop, Josef Stolař, Jakub Stratílek, Ondřej
Šmíd, Zbyněk Štěpánek, Wouter Tukker,
Václav Uhlíř a Petr Zítko.
Nekulatiny oslaví otcové biskupové Vojtěch
Cikrle (*20.8.1946), Jaroslav Škarvada
(*14.9.1924), Václav Malý (*21.9.1950) a otec
arcibiskup Jan Graubner (*29.8.1948).
Z dalších osobností ze druhého břehu života
se pro život časný či věčný narodili Miroslav
Venhoda (*4.8.1915), Johann Michael Haydn
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(*14.9.1737; †10.8.1806), Otto A. Tichý
(*14.8.1890), Zdeněk Lukáš (*21.8.1928),
Klement Slavický (*22.9.1910 †4.9.1999),
Antonín Dvořák (*8.9.1841), Henry Purcell
(*10.9.1659), Adam V. Michna (+22.9.1676),
Arvo Pärt (*22.9.1935) a Bohuslav Reynek
(+28.9.1971).
Všem oslavencům patří naše gratulace, modlitby a vděk za jejich přínos duchovní hudbě.
Václavům přejeme i ku svátku. A  naše stálá
prosba pokračuje: pokud v členské databázi
uvidíte někoho, kdo na nás již hledí z druhého břehu, sdělte nám to. Pokud vám chybělo
v tomto nebo v minulých vydáních Psalteria
nějaké významné výročí, které by bylo třeba
v příštích letech – dá-li Pán Bůh – připomenout, tak nás laskavě informujte. Děkujeme.

Pavel Svoboda

Za festivalem chrámových a komorních sborů v Cholticích
Pro současný civilní sborový zpěv je
typickým jevem repertoárová nevyhraněnost. A tak se vedle lidových písní, trošky
české sborové klasiky, úprav swingových skladeb a nezbytných černošských
spirituálů pravidelně objevují i skladby
určené pro církevní praxi. Naopak, pro
chrámové sbory, jejichž repertoár v jiné
rovině může být stejně různorodý, není
provozování duchovní hudby záležitostí
jen okrajovou a čistě hudební, ale základním cílem umělecké aktivity a projevem
ryzí zbožnosti. A  přestože tyto odlišné výchozí pozice mohou v některých
případech vést k jisté frikci, existuje
místo, kde provozování duchovní hudby
v podání sborů z obou táborů zaznívá
v nanejvýš přátelské a jednotné symbióze. Je to „Festival chrámových a komorních sborů“, jehož již čtvrtý ročník se
letos konal v Cholticích u Pardubic. Pro
pořádání festivalu vybrali pořadatelé,
oddělení krajské knihovny v Pardubicích
a městys Choltice, nádherné prostředí

choltického zámku obklopeného parkem
a oborou, vlastní koncerty se pak konají
v zámecké kapli sv. Romedia.
Přátelská atmosféra, nádherné prostředí i tradičně hezké počasí, které obvykle
panuje během předposledního víkendu před letními prázdninami, mají za
následek, že ti, co jednou přijeli, chtějí
přijet i příště, což díky zájmu nových
sborů vede k rozrůstání počtu účastníků. Problém, který pravděpodobně bude
ještě narůstat, pořadatelé letos vyřešili
poněkud nestandardním, ale sympatickým způsobem. Přednost dostaly ty
sbory, které vyjádřily úmysl zúčastnit se
celodenního dění. Chceš se stát na jeden
den členem našeho pěvecké společenství
– tak přijeď. A  projevy společenství jsou
sympatické a inspirativní: samostatný
koncert jednotlivých sborů v kapli, krátké představení v parku pod platanem,
externí koncert pro seniory a závěrečný
galakoncert všech sborů se společným
provedením předem rozeslané skladby.

A  jinak jen poslouchat zpěv, v naprosté
většině lahodný a inspirující.
Takže, pokud chcete strávit den zcela
výjimečný, na který se nezapomíná,
zajeďte si do Choltic, zazpívat si nebo jen
poslouchat.

Jiří Kunčický

Festival se koná tradičně předposlední sobotu v červnu. Letos se ho zúčastnilo
12 sborů z Přelouče, Mnichova Hradiště,
Rychnova, Jimramova, Pardubic, Prahy,
Moravské Třebové, Lanškrouna, Chrudimi,
Hlinska a Litomyšle. Kromě koncertů probíhala po celý den burza not a komentovaná
prohlídka zámecké obory, kde rostou mj.
staleté duby včetně vzácného dubu bahenního. Zámecká kaple sv. Romedia stojí za
pozornost i z architektonického hlediska,
je to osmiboká raně barokní stavba ze
17. století s bohatou malířskou a štukovou
výzdobou, která má výbornou akustiku.
-jš-
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církev putující, církev na cestě
K životu a dílu Bonaventury Boušeho
V  době, kdy se uvažuje o vzniku nového
kancionálu, je jistě dobré si připomenout
kritické názory na zpěvníky a zpěv lidu,
které zaznívaly koncem 60. let z pera
Zdeňka Bonaventury Boušeho (a také
Václava Konzala), publikované v teologickém časopise Via, i pozdější, zahrnuté do jeho knih Malá katolická liturgika
a Epilegomena. V kritice pokračoval i v 90.
letech, Psalterium otiskuje jeho text z r.
1991, napsaný po 11. vydání JK. Shrňme
stručně životní osudy a teologická východiska tohoto františkána, kněze, znalce
liturgie, biblistiky a dějin umění, od jehož
smrti 16. dubna uplynulo již pět let.
Bonaventura Bouše se narodil r. 1918
v Plzni, od r. 1937 studoval teologii na
UK v Praze. Již před vstupem do řádu
menších bratří v r. 1946 se věnoval pastorační praxi. 12. 4. 1950 složil slavné sliby
a den poté byl spolu s dalšími internován
nejprve v Oseku, později v Želivu v rámci
komunistické perzekuce. Propuštěn byl
v r. 1956, prošel řadou dělnických profesí.
V  r. 1966 nastoupil jako správce depozitáře starého umění Národní galerie, v r.
1968 v Ústavu teorie a dějin umění jako
odborný asistent. V  l. 1969 – 1970 přednášel liturgiku na katolické teologické
fakultě v Litoměřicích. Stal se členem

redakční rady teologického časopisu Via,
členem odborných komisí pro teologii, pro
ekumenismus a pro církevní umění. Od
r. 1967 s Miloslavem Mášou a Václavem
Konzalem překládal pro českomoravskou
liturgickou komisi římský misál a rituál, byl členem tzv. pražské překladatelské
skupiny pro pokoncilní liturgické texty.

Vybírá-li si [lokální církev] písně
s vědomím, že zpěv není jen vyplněním pauz, vzniklých v řádu
shromáždění, ale že je součástí
tohoto řádu, chce-li zpívat písně
s dobrým modlitebním obsahem
celé a nezkomolené, stačí jí na
celý rok asi třicet až čtyřicet písní.
V  době krátkého uvolnění politických
poměrů na přelomu 60. a 70. let dostal
státní souhlas k výkonu duchovní služby,
působil v Praze na Petřinách, u františkánů u Panny Marie Sněžné a v Záběhlicích.
Organizoval a vedl ekumenická, především modlitební shromáždění, spolu
s Antonínem Madlem byl členem skupiny
pro spolupráci s nekatolickými církvemi.
V  době počínající normalizace byl Bouše

souhlasu zbaven, odvolán z liturgické
komise (odborné komise byly zrušeny);
časopis Via byl nahrazen prorežimním
Duchovním pastýřem. V  r. 1976 opustil
pro neshody překladatelskou skupinu. V r.
1977, kdy podepsal Chartu 77, byl propuštěn z Národní galerie, kam se vrátil po
odchodu z ústavu dějin umění. Poté pracoval v civilních povoláních, v r. 1987 odešel už jako důchodce z Prahy do Neštěmic
u Ústí nad Labem. Po r. 1990 vypomáhal
v tamní duchovní správě, v r. 1999 se vrátil do Prahy, kde v r. 2002 zemřel.
Předmětem zájmu patera Boušeho byla
především liturgická praxe, v jejímž
rámci také uvažoval o roli hudby a zpěvu.
V Duchovním pastýři v lednu 1970 vyšel
pod šifrou BB kritický článek o poměrech
v české katolické církvi: Naděje katolictví
v českých zemích, jehož úvodní věta zní:
„Základním kriteriem pro život církve,
a tedy především pro její liturgii, musí být
živá pravdivost“ a dále: „Neboť církev není
ve světě pro sebe, ale pro svět, tak jako
Kristus“; vyvolal ostrou polemiku kléru
a poznamenal vztah mnohých duchovních
i laiků k autorovi v odmítavém i souhlasném smyslu.
Texty B. Boušeho vycházely po zákazu
měsíčníku Via v samizdatu, nejznámější
jsou Paradoxy křesťanství a Pokus o katolickou liturgiku. V  70. a 80. letech ho
vyhledávali jeho přátelé-kunsthistorici,
kteří s ním konzultovali své studie; anonymně spolupracoval s nakladatelstvím
Vyšehrad.
Až po změnách v r. 1989 mohla vyjít
zásadní část Boušeho teologického
díla: soubor statí, studií a komentářů
Epilegomena (dvě vydání – 1996 a 2000)
a Malá katolická liturgika (2004) - její
součástí je Návrh malého kancionálu, pro
jehož základ použil malý kancionál, vydaný duchovní správou při pražském kostele
Panny Marie Sněžné v r. 1972, vycházející
z původních textů rukopisných kancionálů staročeských a barokních. Bouše
byl toho názoru, že během roku dostačuje 30 – 40 písní, vhodně vybraných a ve
farnosti známých, které si může sestavit každé společenství podle své praxe.
„Vybírá-li si [lokální církev] písně s vědomím, že zpěv není jen vyplněním pauz,
vzniklých v řádu shromáždění, ale že je
součástí tohoto řádu, chce-li zpívat písně
s dobrým modlitebním obsahem celé
a nezkomolené, stačí jí na celý rok asi třicet až čtyřicet písní,“ napsal Bouše v Malé
katolické liturgice. Počátkem 90. let zrevidoval svůj názor o významu duchovního zpěvu a oproti 60. letům ho vyzdvihl
jako nezbytnou součást liturgie – a kladl
vysoké nároky na jeho kvalitu nejen po
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stránce hudební, ale také textové.
Nemůžeme se v Psalteriu detailně věnovat liturgickým reformám, které prosazoval Bouše, odkazujeme k jeho dílu
a k odborné literatuře. Jak v nekrologu
napsala filosofka Lenka Karfíková: „jeho
biblicky fundovaná a neodbytně naléhavá kázání i jeho prostá, ve starobylé křesťanské tradici zakotvená liturgie chtěly
vytvořit společenství křesťanů intelektuálně náročných a poctivých, s citem
a vkusem pro křesťanskou liturgii a křesťanské umění, s ekumenickým obzorem
a otevřeností“. Pro základní porozumění
jeho východisek tady jen poznamenáváme: v Malé katolické liturgice, praktické
liturgické příručce, vymezuje a určuje, co
nesmí být ztraceno, překryto bohatostí
a obřadností formy - a naopak, co nesmí
být zredukováno nebo opomenuto v prostých, případně nepříznivých podmínkách konání katolické liturgie. Vychází
z přesvědčení, že Církev je církví neustále na cestě, církví putující, v jejím středu
má stát jedině Kristus a víra. Nesmí být
nikdy spokojena sama se sebou – jinak
ji čeká izolace a pomalá agónie. Liturgie
nesmí být obtížena nadbytkem ceremo-
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niálních úkonů a rekvizit, její reforma
má být syntézou všeho, co dosud v církvi uzrálo. Bouše velmi ostře kritizoval
vše, co považoval za nešvary, vyjadřoval
se upřímně a nesmlouvavě. (V korespondenci z pozdních let některé své postoje
poněkud zmírnil, především vůči liturgické praxi v malých venkovských společenstvích.) Díky své důkladné znalosti
dějin liturgie a dějin umění a ikonografie
dokázal navrhnout vlastní koncepci nejen
obřadu, ale také bohoslužebného náčiní
a textilu, vše ve velmi prostém a jednoduchém stylu (ve své farnosti se „pokoušel
o co nejcivilnější možnou formu slavení
křesťanské bohoslužby“), který vedl jeho
odpůrce často k přirovnání k estetice
protestantské.
Širší souvislosti české poválečné katolické
teologie popsal a vystihl Vojtěch Novotný
v právě vydané studii „Teologie ve stínu“,
kde se také věnuje Boušeho odkazu vedle
odkazu Josefa Zvěřiny - se společným
jmenovatelem „Církev jako eschatologická
událost“.

Jarmila Štogrová

Dále k tématu:
Z. B. Bouše, V. Konzal: Několik poznámek
k novému jednotnému kancionálu, in:
Via 5/1968
Zdeněk Bonaventura Bouše: Malá katolická liturgika: tradice, kritika, budoucnost,
Praha, Vyšehrad 2004
Zdeněk Bonaventura Bouše: Epilegomena,
Praha, soukr. vyd. 1996, Oikoyment 2000
Jan Rückl: Zdeněk Bonaventura Bouše
OFM – život a dílo, diplomová práce na
KTF UK, 2005
L. Karfíková: Zemřel Bonaventura Bouše,
in: Teologický sborník 2/2002
P. Mareš: Liturgie a Bonaventura Bouše,
in: Souvislosti 3/2005
P. Hradilek, Z. Demel, L. Heryán – odborné recenze Malé katolické liturgiky, in
Teologie a společnost 1/2005
Vojtěch Novotný: Teologie ve stínu.
Prolegomena k dějinám české katolické
teologie druhé poloviny 20. století, Praha,
Karolinum 2007

O českém liturgickém
zpěv u
Kancionál, společný zpěvník českých
a moravských diecézí, vydaný v Praze
1990 se schválením biskupské konference jako 11. vydání, je pohromou, z níž
se v naší církvi duchovní píseň hned tak
nevzpamatuje. Zabývat se tímto zmetkovým výrobkem podrobně je zbytečné. Přitom se jeho výrobci nemohou
vymlouvat, že nebyli včas varováni.
Dr. V. Konzal a autor tohoto protestu
uveřejnili už více než před dvaceti lety
v teologickém měsíčníku Via dost důraznou rozpravu o jejich návrzích. Co tam
bylo o výběru písní i o svévolných úpravách básnických textů řečeno, platí
v neztenčené míře i o tomto konečném
elaborátu. Já sám bych se tady chtěl se vší
naléhavostí zcela distancovat od názoru,
který jsem v úvodu onoho článku lehkomyslně vyslovil: Zpochybňuji v něm
důležitost zpěvu v římské bohoslužbě.
Už dávno jsem přesvědčen o evidentním
opaku. A  dnes mne nehoráznosti a kýče
nového kancionálu tolik rozčilují právě
proto, že vím, do jaké míry a jak naprosto je od počátku křesťanství zpěv plnoprávnou a integrující součástí křesťanské
liturgie. Některé její texty měly dokonce
v kontextu bohoslužebného řádu smysl
jen tehdy, když byly zpívány; jejich pouhá

recitace byla v posledních staletích znamením úpadku. A dnes, po reformě liturgie a zavedení živé liturgické řeči, je chtě
nechtě liturgickým zpěvem nejen v reformačních církvích, ale i u nás především
"zpěv lidový", česká duchovní píseň, jejíž
nepřeberné a v celé latinské oblasti jedinečné bohatství máme uloženo v našich
starých kancionálech, utrakvistických,
bratrských, reformačních i katolických.
V  nich je plně respektován požadavek,
který nutno klást na zpěv v liturgickém
shromáždění: Duchovní píseň musí
mít básnicky hodnotný modlitební text
a hudebně cenný nápěv a musí být zpívána celá, bez mrzačícího dělení, celým
shromážděním. Proto jí musí být věnována co největší odborná péče. To, co
se starými vzácnými básnickými texty
zděděných písní provádí kancionál, je
umrtvující zvůle. A  záplava kýčů v něm
převažuje.

Máme už lekcionář se zmrzačenými biblickými texty; a teď k tomu přibyl tento
kancionál. A nejbolestnější je skutečnost,
že oficiální schválení a definitivní vydání
znemožňuje na nedohlednou dobu jakýkoli obecně úspěšný pokus o nápravu
neštěstí, do kterého tyto knihy zavlekly
jak náš biblický text, tak náš liturgický
zpěv.
Po

11.

vydání

Kancionálu

českých

a moravských diecézí se u nás objevil
český graduál pod názvem Mešní zpěvy,
vzorně vytištěný v Římě snad už r. 1989.
Tato kniha má dobrou, dokonce z některých hledisek vynikající úroveň. Je totiž
prací dvou odborníků. Prozrazuje ovšem
úporný, někdy neúspěšný zápas autorů s vydavatelstvím, jímž je Liturgická
komise. S  čím nelze souhlasit, je dost
nelogické rozsekávání písní na menší
celky; písně jsou vůbec často zbytečně kráceny a ochuzeny o některé dobré
strofy; a někdy je nelze dát dohromady, ani když člověk posbírá po celém
zpěvníku jejich disiecta membra. (Viz
např. píseň „Pán Bůh je síla má“ nebo
„K  chvále Pána Boha svého“ atd. apod.)
Také se těžko snáší záměrné rušení větných přesahů ze strofy předcházející do
strofy následující. Tyto přesahy jsou také
přece v našich starých písních pod vlivem
latinských hymnů a próz, jejichž nápěvy
rovněž často přebírají. Zásahy do těchto
myšlenkových celků modlitební obsah
ovšem narušují a seslabují. (Viz např. 5.
až 7. strofu Augustovy písně „Pane Ježíši
Kriste, tys Syn Boží zajisté“.) S některými
textovými úpravami si nevím rady, protože pro ně nedokážu najít důvod. Jiné
ovšem chápu až moc dobře: Např. v písni
„Vítej, milý Jezu Kriste“ je verš „bez něho
(sc. Krista) nic neprospěje“ opraven na
„nikdo nám nic neprospěje“; že by piis
auribus členů LK zněl původní text příliš
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luteránsky? Naopak zase byla ponechána
bez úprav některá místa, ovlivněná naivním lidovým monofysitismem, v nichž
se nerozlišuje mezi věčnou preexistencí
Slova a historickým lidstvím Kristovým.
Někdy se mi zdá, že nátlak na úpravu textů byl tak únavný, že upravovatel
pozapomněl na svou základní povinnost,
připravit zpívajícím modlitební předlohu, se kterou by se mohli bez rozpaků
ztotožnit. Např.: Nevím, které verzi oblíbené písně „Tvůrce mocný nebe, země“
byla dána přednost; je jich několik. Sám
mám po prarodičích starý opis jedné
z nich ze začátku 19. stol. s titulem „Pjseň
Duwěrnost w Boha“. Závěr poslední strofy, týkající se lidského umírání, v tom
rukopise, psaném kurentem a těžkou
rukou, zní:
„Otče w teto hrozne době
Neopust swe stwořenj
Dey bych aspoň wzdechl sobě
Tys mug cyl me spasenj.“
Tahle prostá slova se může upřímně
modlit každý. Ale modlit se, aby při umírání si vzpomněl „s radostí“ na cokoliv,
to poctivě nedokáže nikdo.
Samozřejmě že souhlasím s odstraněním archaismů, pokud jsou už dnes
docela nesrozumitelné, slov, jejichž
konotace se od doby vzniku písně úplně
změnila. Ale nelíbí se mi snaha, naštěstí málo kde uplatňovaná, srovnat přízvuk melodický s přízvukem větným.
Tím smutně proslul Orlův a Hornovův
kancionál, vydaný ve dvacátých letech
tohoto století. Nápěv zněl únavně, sváděl k pohodlně zpomalovanému zpěvu;
kvůli této zásadě byla mrzačena básnická krása starých textů; byly zaváděny anachronismy jako „nebeské stany“
apod. a ničena jejich bezprostřední
vroucí zbožnost. Při vzpomínce na tenhle nešťastný kancionál (jak k němu
mohl J. B. Foerster napsat pochvalný
úvod, jsem nikdy nepochopil) se mi
vybavuje dávná rozhořčenost, kdykoliv jsem na počátku své církevní služby
musel o Vánocích poslouchat Michnovu
„Chtíc, aby spal“ právě z tohoto zpěvníku. A  tuším, proč tato snad nejkrásnější česká koleda nebyla zařazena
do Mešních zpěvů; asi nebylo možno
prosadit mírně retušovaný původní
text. LK skoro jistě dávala přednost
Hornovově úpravě i s „pozemským
luhem“ a „zasvitnuvším z nebe hvězdy jasem“, kterou převzal nový kancionál. Věřící ovšem tuto píseň citově
velmi postrádají, a já, starý člověk, se
jim nedivím. Je ji ovšem třeba zpívat
v původním, správně rytmizovaném
nápěvu, což předpokládá jistou hudební kultivovanost. A  její sice něžný, ale
typicky barokní básnický styl nutí (i při
vynechání předposlední strofy), aby
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byla zařazena do vánoční bohoslužby
s velikou opatrností.
Pro neškolené zpěváky jsou na překážku
taktové čáry v notovém záznamu: Svádějí
k oddechu a zpěv takto ztrácí rytmickou svěžest. Také v samotných textech
se občas hýří pomlčkami, stejně nepříjemnými a škodlivými. Příkladem budiž
oblíbená píseň „Ach, můj nejsladší Ježíši“.
Mimochodem nepříliš vkusná, i když
typicky barokní 3. a 4. strofa mohla být
klidně vynechána. A  proč na konci byli
„přátelé milí“ nahrazeni ovcemi, moc
nechápu.
Nadměrná rozlehlost tohoto zpěvníku
a snaha přizpůsobit ho pokud možno
rubrikám nového misálu, aby jako „graduál“ nekonkuroval už zavedenému
Kancionálu, způsobila, že je v něm orientace velmi obtížná. Jednotlivé písně
nemohly být číslovány, a tak je nutno
pracně je hledat po jednotlivých stránkách, pomocí Přehledu písní, který je
ovšem hudebně i literárně historicky neobyčejně cenný. Našim farářům se proto
neprávem zdá, že se u Mešních zpěvů
nepočítalo s chudšími církevními obcemi: že tyhle Mešní zpěvy jsou dobré snad
jen pro společenství velkoměst s převahou intelektuálů.
A  tak dávají přednost líbivým kýčům
převážně z 2. poloviny minulého století,
které si lidé v Kancionálu lehce najdou
a „s chutí“ zazpívají. Škoda - při dobré
vůli mohou i malé církevní komunity „prostých“ lidí (existují u nás ještě
opravdu prostí lidé?) tuto dobrou knihu
dobře využít k svému velikému duchovnímu prospěchu. Má-li jejich představený vkus a ví, že, jak říkali naši otcové,
zpívat znamená dvakrát se modlit, byl
mu dán k dispozici bohatý poklad vynikajících písní. Nesmí ovšem na tuto
sbírku posvátných zpěvů úzkoprse hledět jako na nějakou závaznou liturgickou příručku; musí s ní zacházet zcela
svobodně; a oddechnout si, že konečně
může odložit Kancionál, sice oficiálně
schválený, ale nepoužitelný tam, kde
za poctivost a pravdivost liturgického
projevu cítí odpovědnost. Což ovšem
neudělal skoro žádný duchovní a žádná
farnost. Vydání Mešních zpěvů bylo
skoro zbytečné, k hanbě české katolické
církve.
Zdeněk Bonaventura Bouše
podzim 1991

Z knihy Epilegomena, kterou vydal
Z. B. Bouše s pomocí přátel jako soukromý tisk v r. 1996 v nákladu 300 ks.
Fotografii Psalteriu poskytl Jan Rückl,
autor diplomové práce o B. Boušem na
KTF UK.
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Uznání pro
Jiřího Sehnala

Při letošní poutní bohoslužbě na Velehradě
obdržel Děkovné uznání České biskupské konference prof. Jiří Sehnal za publikační, pedagogickou a organizační činnost v oblasti organologie a hudební vědy.
PhDr. Jiří Sehnal (*1931) vystudoval estetiku a dějiny hudby na filosofické fakultě
Palackého univerzity v Olomouci. Působil
mnoho let v oddělení dějin hudby Moravského
muzea v Brně, je expertem Památkového ústavu pro historické varhany, v letech 1978 – 1990
vedoucím týmu pro dokumentaci varhan v českých zemích při Společnosti pro starou hudbu,
do r. 1994 garantem tohoto projektu. V r. 1992
habilitoval na docenta pro obor muzikologie
na Masarykově univerzitě v Brně, r. 1997 byl
jmenován profesorem muzikologie. Od r. 1994
(po odchodu do důchodu) externě přednášel
na univerzitách v Brně a Olomouci o hudbě 17.
- 18. století a o ediční praxi hudebních památek na Masarykově univerzitě v Brně.
Od r. 1991 je místopředsedou společnosti
Musica Sacra, je také členem řady domácích
i zahraničních vědeckých a společenských
organizací. (Více viz http://www.musicologica.
cz/slovnik/)
Rozsáhlá je jeho odborná publikační činnost,
ve které se věnuje svým vědeckým zájmům,
a to především dějinám hudby 17. a 18.
století se zvláštním zřetelem k Moravě a dějinám biskupských kapel v Olomouci, dějinám
hudby v olomoucké katedrále, dějinám varhan a varhanní hry zejména na Moravě a péči
o památkové varhany, chrámové katolické
hudbě 17. – 19. století. Z novějších odborných
publikací připomeňme dvojdílné Barokní varhanářství na Moravě, dále edice staré hudby
(např. Kroměřížské intrády, Michna z Otradovic
ad.), studie o chrámové hudbě, hymnologii,
hudbě duchovních řádů i hudbě světské, slovníková hesla (New Grove Dictionary of Music
and Musicians), v neposlední řadě také témata z regionální hudební historie (Vsetínsko,
Valticko ad.).
Profesoru Sehnalovi gratulujeme k zaslouženému ocenění a přejeme do dalších let vnímavé
studenty a hudebníky, čerpající z bohatství jeho
celoživotního díla.
-jš-
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Kancionál,
Mešní
zpěvy
a to před tím a okolo
Jsem rád, že RNDr. František Šmíd napsal
svůj pohled na naše kancionály, i to,
co si pamatuje o jejich vzniku a o tom,
co předcházelo. Dovolím si k tomu tři
poznámky.
I.
To, co si dr. Šmíd pamatuje, že probíhalo kolem r. 1965 v Praze, probíhalo velice intenzivně i jinde. Pamatuji liturgické
dny v Brně a vím, že byly i v Olomouci.
Tato doba byla plodná, což ukazuje mj.
i fakt, že kněžské zpěvy podložil chorálem P. Frant. Holík, kněz brněnské
diecéze, a nové vytvořil P. Jos. Olejník,
kněz olomoucké diecéze. A  také to, že
v Kancionálu i v Mešních zpěvech jsou
ordinária od P. Ebena z diecéze pražské,
K. Břízy z hradecké, J. Olejníka z olomoucké a Zd. Pololáníka z brněnské.
V  době přípravy před vlastní prací na
Kancionále byl v obou moravských diecézích (pro mladší: tehdy ještě neexistovaly
diecéze ostravsko-opavská, ani plzeňská)
zpracován dotazník, které písně z tehdejších kancionálů – olomoucké Boží cesty
(BC), brněnského Cyrilometodějského
kancionálu (CM) – se v jednotlivých farnostech opravdu zpívají; v českých diecézích pro oblast Českého kancionálu (ČK)
to bylo provedeno útržkovitě, bez vypovídající hodnoty. Takže vedle zmíněného
želivského seznamu byly k dispozici další
dva sumáře, které ukazovaly zpívanost
písní na Moravě. Na olomoucký se často
odvolával tamní delegát P. J. Veselka,

který mimochodem odpracoval desítky, spíš stovky hodin na rozmnožování
návrhů, změn a všech těch papírů kolem
– o PC a kopírkách u nás ještě nikdo ani
netušil, že jednou budou existovat. Ale
i tehdy se zhruba vědělo to, co dnes přesně ukázala „sčítání kostelního lidu“, že
totiž v naší republice se nachází cca 1/3
všech návštěvníků kostela a tudíž uživatelů kancionálů ve všech českých diecézích dohromady, více než 1/3 v arcidiecézi olomoucké a méně než 1/3 v diecézi
brněnské. – Já jsem měl navíc vlastní kartotéku písní s údaji, ve kterých kancionálech se daná píseň vyskytuje.
Po přípravných pracích a hlavně diskuzích o jeho podobě jmenovali ordináři
pro vlastní zredigování kancionálu komisi, jak o tom píše dr. Šmíd.
Snad zajímavost: Kancionál vyšel dosud
v 31 vydáních a v nákladu 935.000 výtisků + 200.000 tzv. separátů.
II.
Stěžejním úkolem a zároveň problémem
bylo sjednocení. I dnes se ozývají silné
hlasy proti jednotě, tehdy byly silnější,
a ztroskotání dvou poválečných pokusů
bylo v živé paměti. Bylo jasné, že podstatné pro přijetí nového kancionálu bude
jeho maximální návaznost na kancionály
stávající, tj. na ČK, BC a CM. Po oněch
dlouhých diskuzích bylo přijato několik
zásad: 1. V  kancionále budou proporcionálně zastoupeny všechny tři stávající kancionály a všechna údobí lidové

Vesele zpívejme (Ave yerarchia) podle Vyšebrodského sborníku

duchovní písně. 2. Bude dávána přednost
těm písním, které jsou ve všech třech
kancionálech; kancionál bude skromnější, ale otevřený pro další rozšiřování.
3. Přijmou se užívané hudební verze; kde
se vzájemně liší, a také v dalších opodstatněných případech, se bude vycházet
z polarity mezi verzí původní nebo kritickou a verzemi současnými.
Čísla k návaznosti a proporcionalitě:
V  prvé verzi Kancionálu bylo 223 nápěvů, z toho 180 přejatých ze stávajících
kancionálů a 43 nových. Ze 180 přejatých
je 130 (72%) v ČK, 139 (77%) v BC a 148
(82%) v CM; CM byl totiž redigován jako
společný, a tudíž převzal a obsahoval také
nápěvy z české a olomoucké tradice.
Poslední zásada byla oním kamenem
úrazu, o kterém píše dr. Šmíd. Rozdělila
dosavadní diskutéry na ty, kdo ji přijali, a na ty, kdo s ní nemohli souhlasit. Osobně plně respektuji jejich názor,
i když pro svůj pohled na dějiny našich
kancionálů a na dějiny jednotlivých písní
se s nimi neztotožňuji.
Jsem totiž přesvědčen, že je nutné vidět
každou píseň v celém jejím životě, v jejích
náboženských, liturgických, poetických,
jazykových a pochopitelně hudebních
souvislostech, brát v úvahu kdo, kdy, při
jakých příležitostech ji zpíval a proč se
tedy měnila-vyvíjela, a to od počátku až
do našich dnů. Jsem přesvědčen, že se
dá rozeznat vývoj od deformace. A  vím,
že kancionály vždy přebíraly starší písně
v jejich aktualizované podobě, resp. je
aktualizovaly.
III.
Dr. Šmíd v těchto souvislostech poukazuje na píseň Vesele zpívejme (Kancionál
č. 126, Mešní zpěvy str. 14). Patří k našim
nejvýraznějším adventním písním a dějiny jejího nápěvu jsou učebnicovým příkladem vývoje nápěvu starých písní.
Její nejstarší notový zápis je ve
Vyšebrodském sborníku z roku 1410
(s latinským textem Ave yerarchia a se
dvěma melodickými „osobitostmi“, které
se dále nevyskytují) a od té doby se táhne
prakticky všemi kancionály až do dneška.
Je lydická, což byl tehdy u nás velice oblíbený modus, a má formu aa ab ab (viz
notovou přílohu). Všimněme si také, že
oba úseky b mají kromě posledního tónu
totožnou melodii, ovšem o tón posunu-
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tou. Logické a krásné.
Po různých nábězích je poprvé v Rohově
kancionálu z roku 1541 čistě durová
(zbytky lydického modu v ní však přetrvávají nejméně do poloviny 18. stol., např.
v posledních vydáních Šteyerova kancionálu) a zároveň se závěrem s vynechanými tóny f e, který dnes známe. Forma je
tedy aa ab aa.
Nelze se tedy divit, že opět po různých
nábězích nakonec kancionál Cesta
k věčné spáse (úplné vydání 1912) analogicky k závěru vypustil tři tóny i ve zbylé
střední části b a srovnal formu na aa aa
aa. Toto znění pak mají kancionály, ze
kterých se zpívalo před jednotným, BC
s dalšími změnami, které však jsou deformacemi. A  toto znění ČK a CM přijal
i Kancionál. Mešní zpěvy uvádějí verzi
zmíněného kancionálu Rohova.
Dovedu si představit, že se budeme snažit oživit nejstarší znění. Osobně bych
dal přednost verzi, kterou uvádí D. Orel
v publikaci Kancionál Franusův, Praha
1922, str. 60 (pochopitelně bez kody), což
je naše notová příloha. Mimochodem
– zkoušel jsem tuto verzi na několika
hudebnících; nejprve je zarazil lydický
modus, a pak se velmi líbila.
Jsem rád, že existuje Kancionál (který
bych si dovedl představit mnohem
lepší) a jsem rád, že existují Mešní
zpěvy. Vycházejí z rozdílných principů – Kancionál rozvíjí tradici kancionálů, Mešní zpěvy tradici graduálů.
Necítím je jako konkurenty. Myslím,
že by je měl na trojici doplnit kvalitní
Kancionálograduálek pro děti a mládež.
Karel Cikrle

Kostel sv. Jiljí - Brno Líšeň
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Liturgické události
svatováclavských slavností
Svatováclavské slavnosti se konají již
pošestnácté. Dramaturgickým záměrem
letošního ročníku je jako obvykle návrat
k duchovním kořenům naší hudební
minulosti, které vyrůstají nejen z křesťanské, ale i ze židovské tradice. Těžiště
programové nabídky Svatováclavských
slavností spočívá v koncertech, ale své
pevné místo v ní získaly i další akce výstavy (letos grafik Pavel Sukdolák),
film (Andrej Rublev), výlet na místo
s hudební tradicí nebo archivem (Český
Šternberk a Želiv) a mimopražský koncert (Mladá Boleslav).

Dolorosi martyr Kryštofa Haranta
v podání Pražského katedrálního sboru
s uměleckým vedoucím Josefem Kšicou.
Ten je také autorem Českých zpívaných
nešpor ke svátku sv. Václava, které se
budou konat v katedrále sv. Víta v pátek
28. září. Slavnostní mši svatou (od 18
hodin) Jeana Langlaise: Missa „Salve
Regina“ pro dva sbory, dechy a varhany
zazpívá s katedrálním sborem Strahovský
chrámový sbor, na varhany zahraje
Vladimír Roubal.
Kompletní program Svatováclavských slavností najdete na www.sdh.cz. Zahajovacím
koncertem bude světová premiéra Malé
ranní mše Jana Klusáka v kostele sv.
Šimona a Judy v 19.30, událostí bude jistě
koncert pravoslavných zpěvů mužského vokálního souboru Blagovest 25.9.
v 19,30 v katedrálním chrámu sv. Cyrila
a Metoděje. A  připomínkou letošního
Convivia bude vystoupení Nicki Kennedy
26.9. v 19.30 v Arcibiskupském paláci v sálu
kardinála Berana.

-jš-

Tradiční rámec tvoří slavnostní nešpory
a bohoslužby. Na svátek svaté Ludmily
(16. září v 17 hodin) jsou to II. nešpory
ke svátku sv. Ludmily v podání souboru Cantio Feminea v bazilice sv. Jiří na
Pražském hradě. Soubor je každoročním
hostem festivalu již od roku 1996, kdy
zde poprvé vystoupil pod vedením Hany
Vlhové. V  r. 2002, po jejím odchodu do
zahraničí, se ujal této pozice Zbyněk Šír,
v roce 2005 pak Lucie Richtrová, kdy soubor vystoupil již společně se souborem
Schola Benedicta. Hudební část nešpor
ke sv. Ludmile sestavila ze středověkých
pramenů tamního kláštera H. Vlhová
a nastudovala ji se souborem Cantio
(původně s názvem Ženská Schola, posléze Cantio Feminae, nyní Cantio). Na provedení nešpor se v pozdějších letech tradičně podílely i studentky hudební vědy
FF UK, kde paní Vlhová působila.
„Vše o Cantiu najdete na www.cantio.
unas.cz. Stránky nejsou v poslední době
příliš aktualizovány, což je způsobeno
zejména narozením jedenácti dětí šesti
matkám, na nichž soubor stojí. Stáří dětí
je šest až jeden rok, takže do pěti let počítáme s opětovným rozšířením činnosti“
(Lucie Richtrová).
V  18 hodin bude sloužena slavnostní
mše svatá – Missa quinis vocibus super

Drevněrusskij Raspěv:
Chorální tradice
staré RusI
Drevněrusskij Raspěv: Chorální tradice
staré Rusi
27. 9. v 19.30 České muzeum hudby
Dvanáctičlenný ruský patriarchální sbor
Drevněrusskij Raspěv byl založen v r. 1980
sbormistrem a muzikologem Anatolijem
Grinděnkem.
Ústředním zájmem tohoto mužského
souboru je obnova tradice starého ruského chrámového zpěvu a jeho návrat do
chrámového provozu a zároveň rekonstrukce písma, ve kterém byly zaznamenány staré ruské rukopisy. Aktivity sboru
přispěly zásadním způsobem k poznání, že
v Rusku existuje jedinečná vokální polyfonie, která se neshoduje s ničím jiným na
světě. Sbor disponuje úctyhodným repertoárem vycházejícím jak z tradiční ruské
pravoslavné liturgie 15. a 16. století v jednohlasé i vícehlasé podobě, tak z mladší
duchovní hudby.
Program: srovnání tradičního chrámového repertoáru s tvorbou ruských autorů
19. a první poloviny 20. století
Zdroj: Festival Struny podzimu http://
www.strunypodzimu.cz/osobnosti.html

-jš-
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Roucha
Shodou okolností jsem se dostal v pohraničí na mešní liturgii v kostele, kam se
sjelo více věřících z Německa, vesměs
buď kdysi odsunutých z daného místa,
nebo jejich potomků. Celebrovat liturgii do kostela, který je už delší čas bez
duchovního správce, přijel kněz z ne příliš blízkého sousedství a dle svých dosavadních zkušeností si s sebou přinesl do
kostela, který byl nedávno skoro ruina,
to, co potřeboval, mimo jiné i mešní roucha. Když jedna německá paní požádala,
že by její dva vnuci při návštěvě rodného
místa svých předků rádi ministrovali,
kněz se zeptal, zda si přinesli ministrantské oblečení. Zaražená rodina dala najevo, že nikoho z nich to ani nenapadlo,
a jedna přítomná Češka, která se zklamanými kluky soucítila, navrhla, že když
už to tak je, mohli by snad ministrovat
v tom, v čem přijeli. Kněz to odmítl a hlasitě zareagoval slovy „To já bych mohl
celebrovat v plavkách“.
Akrobat v dělání přemetů v tom, co se
dnes nazývá pastorační rozvahou či pastoračním taktem, by při čtení o této události asi nadskočil, vždyť když lze v rámci
pastoračního tentoho či tamtoho podávat
communio poslancům, kteří hlasují pro
potraty, euthanasii nebo homosexuální
„sňatky“, rozvedeným a na úřadě znovu
sezdaným katolíkům a dokonce i nekatolíkům, pokud to jsou velmi známé (nebo
naopak velmi neznámé) osoby, tak přece
stačí jen špetka pastoračního taktu k připuštění kluka oblečeného v civilu, aby
ministroval!
Nechme však pastorační rozvahu pastorační rozvahou a pastorační takt pastoračním taktem. Myšlenkový postup
onoho celebranta mi totiž vnukl myšlenku, že jeden druh umění (konkrétně
textilní) může sloužit jako model jiného druhu umění (konkrétně hudebního) a pomoci tomuto druhému druhu
porozumět. Celebrovat v plavkách se
nebere, zatím co provádění odpovídající hudby, konkrétně hudby, která
svou formou patří do toho, co lze slyšet na plovárnách, na nichž jsou instalovány ampliony, je běžně považováno
za „otevřenost novým směrům“. Není
zde chyba? Celebrovat v maskáčích,
jaké třeba nosí na výlety vyznavači
trampského stylu života, se také nebere, zatím co styl hudby, kterou provozují u táboráku, je kupodivu ta hudba
doporučovaná jako blízká mládeži,
a podobně je na tom hudba diskoték,
přestože celebrant převlečený za diskžokeje do představ řádné liturgie nepasuje. Když se např. text žalmu odemele na
nějaký vzorec nebo se jinak zpěv odflákne, lze se setkat s odůvodněním, že „to

Postř eh y - ná pa dy

stačí, hlavně když se lid zúčastní a rozumí tomu“. Sotva však lze očekávat, že
námitku proti celebrantovi stojícímu
u oltáře v tangách nebo v bederní roušce
lze smést ze stolu odpovědí, že „to stačí,
hlavně že je nějak oblečen“. A  naopak,
to, co je často duchovními správci při
liturgii vyžadováno jako hudební projev, lze v textilním oboru promítnout
třeba na liturgii celebrovanou ve fraku
(resp. v neoprénovém potápěčském
obleku včetně ploutví, či v cowboyských
kalhotách a botách s ostruhami), přes
který je přehozen ornát nebo jen rocheta
nebo aspoň vršek od pyžama či motýlek
z tanečních. A k hudbě, slyšitelné někdy
při pontifikální liturgii, lze v oblasti textilního umění přiřadit analogii
reprezentovanou představou otce biskupa, který má na hlavě místo té drobné
pokrývky zvané Soli Deo dejme tomu
kulicha, tropickou přilbu, sombrero,
beranici nebo třírohý klobouk.

Komunikovat s některými duchovními
správci o hudbě je něco jako dávat jim
k posouzení článek o nových výpočtech
pro zakřivené prostory Einsteinovy teorie relativity. A tak by snad aspoň někdy
pomohlo tomu, kdo cítí zodpovědnost za
liturgický zpěv, kdyby poukázal na analogie mezi formou toho, co teolog vyžaduje
breptat či kňourat, a tím, jak by se to promítlo do odpovídajícího textilu. Textilu
přece jen rozumí většina duchovních víc
než hudbě.
Ale ouha, otec duchovní správce nemusí být troškař, aby se zabýval zostuzující
metaforou dejme tomu zpěvů při jediné
konkrétní bohoslužbě; může třeba i připustit, že to sice není to pravé, ale odvolá
se na obecné pokyny o srozumitelnosti,
otevřenosti a inkulturaci v liturgii. Co
s tím? Tehdy bude třeba, aby ani hudebník nebyl troškař a vypomohl si metaforou využívající textilu, která je také patřičně obecná. Jednu mohu nabídnout:
Někdy v první polovině šedesátých let
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a zpěv
20. století se soudruh Nikita Chruščov
pořádně obul do sovětských umělců, že
netvoří srozumitelně pro lid (nemluvil
ovšem o lidu Božím, ale o lidu pracujícím), a uzavřel mytí uměleckých hlav
výrokem: „Na příklad, proč má být centrem světové módy zrovna Paříž a ne třeba
Taškent?“ Konkrétní návod, jak zařídit,
aby svět v oblasti módy přestal vzhlížet
k Paříži a zaměřil se na Taškent, ovšem
neřekl, stejně jako neříkají, jak to udělat,
ti, kdo horují pro inkulturaci, otevřenost
světu a srozumitelnost liturgie. Shodou
okolností jsem však byl v Taškentu krátce
po Chruščovově hromobití, kde – ač jsem
tam přiletěl ze zcela jiného důvodu než
coby módní expert – jsem mohl pozorovat, na jak reálném základě idea soudruha prvního tajemníka komunistické
strany Sovětského svazu stála: na ulici
jsem na příklad viděl dámu oblečenou
v hrubé šedozelené bundě, jakou nosili
u nás např. kopáči metra, z ní od pasu ke
kolenou splývalo růžové kombiné s širokou krajkou, asi silonové, což byl zřejmě
nějaký kontraband, který dáma dostala
od kohosi, kdo dostal od úřadů bumážku,
že může opustit Taškent někam směrem
na Západ, a z kombiné vykukovaly takové ty typické široké muslimské kalhoty,
my bychom řekli maxitepláky, které lze
vidět i u nás v kamenných divadlech na
představeních z muslimského prostředí (např. v Únosu ze serailu nebo – když
výtvarník kostýmů ekumenicky zamění
Dálný Východ za ten Blízký – i v Madame
Butterfly). A stačí jen přenést se k hudbě
a výraz pracující lid pozměnit na Boží lid,
abychom poznali, jak blízko má uvedené oblečení k ideálu liturgickému zpěvu
v mysli mnohých pastoračních expertů:
vždyť ono přece bylo jednotou v mnohosti, kde kalhoty odpovídaly národnímu
jazyku, kombiné inkulturaci a otevřenosti
novým formám (i v hudbě se občas stane
nedopatření podobné tomu, že s dovezeným produktem nepřijde upozornění, že
jde o spodní prádlo) a hrubá pracovní
bunda nádherně vyjadřovala možnost, že
nejde o kumšt pro nějaké podezřelé intelektuály.
Domnívám se, že – než nehudebního celebranta zasvěcovat do sémiotiky
uměleckých směrů, do estetiky intervalů, akordů a varhanních rejstříků a do
historie forem církevního zpěvu – by
někdy bylo lepší argumentovat s pomocí
takovéto nebo podobné metafory (např.
slovácký kroj od krku do pasu, z něhož
dolů vykukuje sárí nebo tóga a na hlavě
doplněný čepicí sovětského důstojníka,
případně noční košili, frak a dřeváky).
Evžen Kindler

3. září 2007 

Convivium

11

B&W

Ecce quam bonum
Convivium 2007

ey

y 50%

Na úvod článku o letošním Conviviu
v Želivu upozorňujeme p.t. čtenáře,
že zpráva byla napsána na místě pod
dojmem hudby, liturgie a lidských setkání – bez klidu vlastního redakčního stolu
a PC...
Želiv žije – klášter i obec
Po nákladné rekonstrukci prelatury zmizely poslední stopy po bývalé psychiat-

rické léčebně i po koncentračním táboře
pro kněze a řeholníky v 50. letech. Kostel
se rekonstruuje, osekaná vnitřní omítka
a sejmuté boční oltáře, doposud neznámá
krypta. Ranní bohoslužby oživovali zpěvem žalmů zpěváci Convivia, v kostele
se konaly večerní koncerty lektorů, sólistů i sboristů. V  týdnu Convivia byla na
Kocandě k vidění kapela Tři sestry s Lou
Fanánkem Hagenem, Bokomara, Naďa
Urbánková a Vlasta Redl.
V  okolí kláštera jsme se potkávali - prozpěvující si sólisti i sboristi - na lavičkách
v zahradě u Trčkova hradu, před kosteTřídu sólového zpěvu vedla Nicki Kennedy

lem, na výhledech u kapliček nad údolím,
na staré cestě lemované statnými duby
nad říčkou Trnávkou i v remízku v polích
nad přehradou. Po celodenní práci jsme
se scházeli v presbytáři k poslední modlitbě dne – chorálnímu kompletáři,
někteří i pak před prelaturou u krámku
se sklenicí klášterního piva.

Na Conviviu se jak seriózně pracovalo ...

Současné možnosti duchovní
hudby
Na jeden večer přijel do Želiva P. Vojtěch
Eliáš s přednáškou o současných úkolech kladených na duchovní hudbu. Jejím
základem bylo motu proprio papeže
Benedikta XVI. o možnosti slavit starší
mši (budeme se mu v některém z dalších
čísel věnovat), zdůraznil především nutnost impulsu „zdola“, od laiků. V případě
chorální latinské mše tedy od nás chrámových zpěváků a hudebníků.
Vizitace
V  pravý čas přijel na vizitaci biskup Dominik Duka, v jehož diecézi
Convivium probíhalo. Právě se začalo
vařit v klášterním pivovaru pivo a strhla
se průtrž mračen. Dostal sklenici nefiltrovaného přímo z tanku, vypil kávu
a odjel téměř nikým nezpozorován
a nevyfotografován.

... tak bylo i veselo

Mistře, mysli bystře! aneb Dík 
organizátorům
Plynulý běh celého týdne by nebyl možný
bez několikačlenného týmu v zázemí –
Jiří Kub a Pavel Svoboda v kanceláři, kde
neustále bzučela kopírka a svítil počítač,
Štěpánka Kubová a Lenka Dastychová na
recepci a všude, kde bylo potřeba (slečny
občas musely na chvíli zmizet z kolotoče
ubytování, lístků na jídlo, peněz atd. do
sousedního krámku a s dětmi paní pro-
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Vygugluj si ho, uvidíš, jaká je to kapacita!
(Pavel)
Já tu jen tak přicmrndávám na tom
Konvívijum, ale zato jsem dnes snědla
dvoje gumové medvídky. (Marta)
Obrázek 1: v prebytáři holčička objímá
při kompletáři plyšovou opičku.
Obrázek 2: zbožná opice na dně sklenice
klášterního piva.
Ségra, první doba vždycky dolů! (lektor sbormistrů Marek Valášek k sestře –
vlastní i řeholní – Dolorose)
Ani jsem nedoufal, že se dočkám konce
improvizace na fugu bez infarktu. (František)
Jáá jsem šťastnýý člověk. (Vincent)
Rozhoupejte v sobě zvon a tlučte na něj se
vzrušeným srdcem! (Grzegorz)
Když jdu ze zkoušky, tečou mi slzy a už
nemůžu jít na večerní koncert... (Xenie)
Večerní koncerty

Profesor Manfred Cordes diriguje v křížové chodbě klástera

vozní a s personálem kláštera si zahrát
Člověče, nezlob se!).
Jak nespadnout k hrochovi
I to se muselo na Conviviu řešit. O dvanáct
dětí se ve školce staraly, v ZOO je ochraňovaly a s kapelou Předmarcipán písničku
o kováříčkovi s plnou kapsou marcipánu
nacvičily Libuše a Veronika Pečená (alias
Vypečená agentura), bez nich by bylo

Convivium neúplné. A  že král je nahý
a zpěváci někdy zpívají falešně (třeba při
nešporách), to dokázal dětský pláč nejmenšího tříměsíčního účastníka Štěpána.
Zbožná opice – zahlédnuto,
odposlechnuto
Cordes? Na to, že je Němec, má smysl
pro humor a je skromný. Konečně někdo,
kdo pořádně dělá renesanci, i s nástroji.
Účastníci Convivia byli nejrůznější ...

Každého dne uzavírala program chórová modlitba kompletáře (přirozeně zpívaná)

21. srpnu, výročí okupace armádou spřátelených zemí v r. 1968, byl věnován koncert
komorního souboru Harmonia delectabilis
se sólistkou Helenou Pellarovou: Duchovní
kantáty G. Ph. Telemana. Silně v té souvislosti vyzněl verš „blažené děti svobody, pouta zotročení jsou navždy zlámána“ a také slova směřující do současnosti:
„Myslíme si, že těžké věci jsou lehké jako
pírko, a chceme mít, co je nemožné“.
22. srpna Marcipán roztancoval České
nebe (sál s vyobrazením českých světců,
kde se za dne zkoušel gregoriánský chorál, se večer proměnil v hudební scénu) –
Jiří Hodina tak oslavil narození své dcery
(v noci předtím odjel do Prahy k porodu).
23. srpna se konal koncert lektorů – varhaníka Vincenta Rigota a sopranistky
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hu začít – na podzim žádostí o granty...
a dlouho po skončení semináře zakončit
vyúčtováním (do haléře). Názory účastníků ale svědčí o tom, že i přes tyhle „formality“ je přínosné a užitečné uvažovat
i o dalších ročnících.
Kdo mohl porovnat předchozí ročníky
Convivia, nacházel většinou jen rozdíly, nehodnotil lepší-horší. Convivium
se širokou nabídkou v Želivu a komornější, soustředěnější v Nových Hradech.
Připočítáme-li zahajovací gregoriánský
seminář Jiřího Hodiny Canta et Ambula
v r. 2003 v Hradci Králové, také velmi
koncentrovaný a nabitý, bude - dá-li Bůh
– v příštím roce již 6. ročník v Nových
Hradech a založíme tak tradici střídání
„malých“ a „velkých“ Convivií.

VIncent Rigot, varhanní třída

Nicki Kennedy. Purcellova píseň Nářek
blahoslavené Panny Marie nenechal nikoho lhostejným a verš z jeho další písně
Eveninig Prayer „slunce zapadá, připravuji své tělo k odpočinku, ale kde spočine moje duše?“ visel ve vzduchu ještě při
společné večerní modlitbě.
Vyvrcholením letní školy jsou vždy závěrečné koncerty. V pátek 24. srpna se představili zpěváci a varhaníci. S liturgickými
zpěvy pravoslavné církve vystoupili sólisté ze třídy Grzegorze Cebulského, který je
otcovsky vlídně a uměřeně provázel hlasem i gestem. Z jejich vystoupení vyzařovala úcta, síla a vnitřní čistota, blízkost
učitele a žáků. To, že pochopili a dokázali
za tak krátkou dobu interpretovat obtížný repertoár, svědčí o osobním nasazení
zpěváků a zpěvaček a o charismatu otce
Grzegorze.
Sólisté ze třídy Nicki Kennedy zvolili většinou písňový a operní repertoár ze 17. –
18. století – převažovaly skladby Purcella
a Händla, zazněl i Bach a Mozart.
Oproštěnost, zřetelnost a jasnost výrazu rys charakteristický pro lektorku - se projevil i u jejích studentů. S požitkem jsme
mohli sledovat rozmanité způsoby „řeči
těla“ – od důstojného setrvání v modlitebním postoji po výraznou mimiku a rozmáchlé gesto – a také radostné očekávání
a povzbuzování, se kterým svým žákům
po celý koncert Nicki držela palce.
Vystoupení zpěváků střídaly varhanní improvizace studentů třídy Vincenta
Rigota, uváděné tématem v chorálním
provedení Scholy Conviviensis Jiřího
Hodiny – Pane všemohoucí, Sanktus mše

Cum jubilo, Ubi caritas a Rorate cœli
desuper. Zazněly drobné etudy od meditativní arabesky a střídání motivů přes
dynamickou plnost po zvuk sypajících
se hvězd a umocnily tak duchovní sílu
a důstojnost koncertu.
V  sobotu a v neděli bylo Convivium
korunováno sborovým koncertem a slavnou mší svatou, kterou celebroval želivský opat Bronislav.
Pověst Convivia
Nové tváře mezi lektory i účastníky
svědčí o ohlasu a všeobecném povědomí
o Conviviu. Uspořádat letní školu pro
stovku frekventantů, se sedmi třídami, se
sólovým zpěvem a hrou na varhany vyžaduje čas, nasazení, ale především odva-

Jaké dobro jaké blaho
Mottem letošního Convivia byla antifona
Ecce quam bonum et quam jucundum
habitare fratres in unum – Jaké dobro,
jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně.
Prožili jsme společný týden soustředěné
práce, modlitby, rozhovorů, zvědavosti,
radosti ze setkávání, také únavy a neklidu. To vše ke svornosti patří a posiluje ji.
Rozcházíme se s očekáváním, co dokážeme přenést do svých sborů a farností,
a s tím, že jsme v duchovním i hudebním
životě o krůček dál.

-jš- za pomoci účastníků Convivia

Program Convivia 2007
Gregoriánský chorál – Jiří Hodina
Renesanční polyfonické ordinárium
(Philippus de Monte: Missa super Cara
la vita mia) a Protestantská vícesborová
tvorba – Manfred Cordes
Figurální nešpory 18. století (Johann
Michael
Haydn:
Vesper
in
F)
a Sbormistrovská třída – Marek Valášek
Pravoslavná sborová tvorba a sólový zpěv
– Grzegorz Cebulski
Sólový zpěv – Nicki Kennedy
Varhany – Vincent Rigot
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Mater
Ocitneme-li se poprvé v neznámém
městě, toužíme poznat místní památky
a kostely. V  šeru gotické katedrály na
renesančních náhrobcích s barokními
sochami, v oknech secesních vitráží
se prolínají různé věky. Ocitneme-li se
v katedrále svého nitra, rozpoznáváme
vznosné myšlenky a gesta s rozmáchlými citovými projevy, probleskujícími
z hloubek našeho času. Byly umělecké
avantgardy, které věřily v budoucnost,
ale zároveň cítily potřebu potlačovat
minulost. Thomas Mann v románu
Doktor Faust nám nabízí hypotézu, jež může být paralelou i k hudbě:
k vlastnostem dobrého akordu patří
jeho dějiny a v dávno vzniklých
tónech se ukrývá význam současný
i pro dobu budoucí. Zde si uvědomíme, že bez úcty k tradicím, k předkům
a k potomkům bychom se stali vězni
sebe samých. V  tomto duchu můžeme
nálezy hudební archeologie restaurovat: akordy opřít o znovunalezené
krásné artefakty textů nebo pradávnou melodiku sladit s lidovým veršem
jako linku hada s hliněným džbánem.
A  takováto znovuvzkříšená hudební
díla dávných mistrů, kterým nedáváme zahynout, nám pomáhají tvořit
lepší svět kolem nás. Být polytemporální…
To mne napadalo v průběhu mimořádném koncertu MATER (v kostele sv.
Anny v Praze – při příležitosti zveřejnění programu Struny podzimu 2007)
ve velmi sugestivní i křehké, velmi
duchovní atmosféře. Celek a seřazení skladeb jsou inspirovány (kromě
názvu Hrabalovy povídky Legenda
zahraná na strunách napjatých mezi
kolébkou a smrtí) sémantikou křesťanského církevního roku: narození –
smrt – znovuzrození. Protagonistkou
je zde žena-matka, která život dává
(Magnificat), formuje (Ukolébavky),
pochovává a oplakává (Stála matka)
i velebí (Regina coeli). Skladby doplňují dvě meditace nad plynutím času lidského života: rozjímání anonymního
židovského studenta (Majkomašmalon)
a zamyšlení novodobého intelektuála
(Ecce puer Jamese Joyce). Magnificat
pro ženský hlas, sbor, houslový
orchestr a harfu využívá text nejstaršího (slovenského) překladu Bible
(Kamaldulská bible z dílny kamaldulských mnichů v Červeném klášteře
při Dunajci – asi 1760). „Trojjedinost“
je zde velkou oslavou třech největších
vynálezů hudby: melodie, souzvuku
a polyfonie. Skladba vyrůstá z tradiční intonace magnificatu (tonus

primus), kterou použil
Claudio Monteverdi ve
svých Nešporách (1610)
i Antonio Cabezón ve
Versos de Magnificat
(1578), jejichž fragmenty v kostele zazněly
jako symboly. Ukolébavky pro ženský hlas, housle, violy a violoncello (2001/2003) využívají lidové texty
a zčásti intonační modely slovenských
ukolébavek
–
nejarchaističtějšího
dědictví našeho hudebního folklóru.
Čtyři ukolébavky rámcuje a předěluje
Preludio, Interludio, Postludio, které
svou texturou navazují na renesanční
consortní hudbu. Ecce puer, passacaglia pro ženský hlas, housle, violu,
kontrabas, harfu, chitarrone a cemballo na slova Jamese Joyce (1997) je
lamento, inspirované Monteverdiho
madrigalem Amor (1639): Joyce svou

Iva Bittová

meditaci o čase lidského života napsal
pod vlivem jednak zprávy o úmrtí
otce a jednak zprávy o narození vnuka
Stephana. K Stála matka pro alt, housle
a komorní orchestr (2001) byl východiskem slovenský historický překlad
textu této středověké sekvence. Regina
coeli pro ženský hlas, housle, sbor
a komorní orchestr (2003) je vzpomínkou na domácí muzicírování v domě
Jána Albrechta, duchovního otce oživování staré hudby na Slovensku.
Vznik skladeb pro ženský hlas a staré
hudební nástroje pod jednolitým
názvem Mater byl inspirován i osobností a životem Ivy Bittové, v jejímž
podání je přítomna časová hloubka
v přesahu od samých počátků hudby
až do naší palčivé přítomnosti. S přáteli Vladimírem Godárem (autor hudebního projektu), Milošem Valentem
(housle, viola), Dušanem Billem (sbormistr Sboru konzervatoře v Bratislavě)
a Markem Štryncem (dirigent tělesa
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Solamente naturali) spojila Iva Bittová
své umělecké krédo v odhalovaní krásy
hudební minulosti.
Toto archeologicko hudební dobrodružství spojilo všechny hlubokým
duchovním poutem.
Hudební projekt Mater vyšlo v r. 2006 ve
vydavateství Indies Records, CD obsahuje
7 skladeb, ukázky si můžete poslechnout
na http://www.indies.eu/alba/21/mater/

Olga Szymanská

Koncerty ze skladeb
Luigi Boccheriniho

V rámci mezinárodního projektu
Monastické řády v evropské kultuře se
v Praze uskutečnily dva koncerty ze skladeb Luigi Boccheriniho, od jehož úmrtí
uplynulo v r. 2005 dvěstě let. Projekt pořádal za Českou republiku Ars Brunensis
Chorus (přizval ke spolupráci Společnost
pro duchovní hudbu, Benediktinské
arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
v Břevnově, Královskou kanonii premonstrátů na Strahově, Italský kulturní institut
a Společnost Praha Evropa), za další země
Evropské unie Arciopatství St.Ottilien
(Německo)
a
Opatství
Montserrat
(Španělsko). Hlavním pořadatelem byl
Comitato Euro-Mediterraneo Culture dei
Mari (Itálie).
První z koncertů zazněl 5. srpna na
Strahově, v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie. Rané duchovní sklady, které
Boccherini složil v rodné Lucce, přednesl
soubor Ars Brunensis Chorus. Rukopisy
těchto skladeb nebyly dosud publikovány,
jsou uloženy v knihovně benediktinského
opatství Einsiedel ve Švýcarsku a byly premiérované loni v rámci uvedeného projektu v Itálii v Como a v Lucce.
Při druhém koncertě, 12. srpna
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, provedl Jiří Bárta pět sonát pro violoncello, na kladívkový klavír ho doprovázela
Monika Knoblochová. Rukopis jedné z nich,
sonáty č. 19, je uložen v knihovně Státní
konzervatoře v Praze.
Národní
společnosti
Luigiho
Boccheriniho, zřízené italským ministerstvem kultury.
Pražské koncerty navázaly na spolupráci Italo Gomeze a jím reprezentovaných
institucí s pražskými kulturními institucemi
(neposlední mezi nimi je i Společnost pro
duchovní hudbu), která započala v roce
1990 u příležitosti 200. výročí Mozartova
úmrtí a pokračovala v následujících
letech festivalem Praha Evropa, který
mimo jiné vzdal poctu Rossinimu (1992)
a Monteverdimu (1993) či připomněl italský futurismus (1994).

-jš-
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Ozvěny z katedrální kruchty
I n t e r v i e w s  J i ř í m S t r e j c e m

V  letošním roce oslavil významné životní jubileum hudební skladatel, pedagog a emeritní regenschori katedrály sv.
Ducha v Hradci Králové Jiří Strejc (* 17.
dubna 1932, Praha – Zbraslav). Jeho
život byl zásadně poznamenán důsledky náboženské nesvobody, přesto je protkán entuziasmem a aktivitou. Paralelně
s povinnostmi dómského varhaníka hrál
ve smuteční obřadní síni, odkud vyprovodil svou hrou na královský nástroj na
čtyřicet tisíc spoluobčanů. Založil a vedl
vokální soubor Cantores Artis Antiquae,
se kterým dosáhl profesionální úrovně.
Pedagogicky byl činný na LŠU a na gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové,
kde vychoval řadu aktivních varhaníků.
Tvorba Jiřího Strejce přesahující 80 opusů
je vydávána nejen v ČR, ale i v Německu či
v USA. Snad tedy nepřekvapí, že je uveden
v zahraničních encyklopediích a že jeho
skladby můžeme slyšet z rozhlasu a na četných koncertech, z nichž několik jich bylo
uspořádáno k letošnímu jubileu. V  současné době je rentiérem v Hradci Králové
a vedle objímání stromů vypomáhá všude,
kde je jeho práce stále potřeba.

Jaké byly Vaše začátky v hudbě a jaký byl
Váš vstup na kůr?
U  mne to probíhalo obráceně. Napřed
jsem byl varhaníkem a teprve potom
jsem se začal učit. Od útlého dětství jsem
ministroval. Chodíval jsem schválně
o hodně dříve, protože v sakristii bylo harmonium a než se šlo k oltáři, tak jsem si
hrál. Neznaje not, jen tak, ušima. Jednoho
dne byl varhaník povolán na práci do
Říše (bylo to za války v roce 1943), to mi
bylo jedenáct. Tak jsem právě o Vánocích
musel svléknout komži a P. Jan Janků,
vydavatel Věnce nejkrásnějších písní
k P. Marii, mě poslal k varhanám. Moje
zásoba koled hraných v C dur byla záhy
vyčerpána a tak se mě ujala jedna dobrá
duše. Trpělivě mě učila, po roce jsem pak
pokračoval v hudební škole, dnešní ZUŠ.
Od roku 1948 pak na konzervatoři, kam
mě přijal B. A. Wiedermann, spíš ze soucitu, protože jsem sice moc neuměl, ale moc
jsem chtěl a on to poznal. Moje začátky
jsou tedy spjaty s chrámem Panny Marie
Královny míru v Praze-Lhotce, v chrámě,
který byl postaven jako první pro odčinění urážky za stržený mariánský sloup na
Staroměstském náměstí a vzhledem k dal-

šímu politickému vývoji současně jako
poslední.
Ve lhotecké farnosti bydlel skladatel
Vojtěch Říhovský, to bylo pro mne další
velké štěstí. Ještě dříve, než jsem byl přijat
na konzervatoř, jsem mu předložil nějaké
skladatelské prvotiny. Byl to laskavý pán.
Usmíval se a pravil: Tak takhle to nejde
a začal mě učit harmonii. Otevřel mi dveře
nejen do světa harmonie, ale i melodiky.
Ke kontrapunktu a dalším disciplinám
jsem přišel až na konzervatoři.
Na pražské konzervatoři jste studoval
skladbu u prof. Otto Alberta Tichého. Jak
na svého učitele vzpomínáte?
Své vzpomínky jsem vyjádřil v článečku, který jsem napsal na přání jeho dcery
Terezy Sumové pro jeden sborníček vydaný k výročí jeho úmrtí. Je to dostupné také
na internetu. Pro účely tohoto interview
mohu jen shrnout, že pan profesor dával
žákům více než vzdělání. Tříbil vkus, rozptyloval pochybnosti, posiloval v beznaději. Velký odborník a přitom velký člověk.
Však také se ani nedá říci, že zemřel. Po
jedné nedělní mši sv. v katedrále sv. Víta se
šel jako obvykle pomodlit k hrobce biskupa Podlahy. Při této modlitbě se jeho duše
vznesla do výšin k svému Tvůrci.
Jak byste charakterizoval svůj kompoziční styl?
To musí posoudit nějací teoretici. Pokud
mohu o sobě hovořit, pak se musím přiznat k čistému eklekticizmu. Zpívám
jazykem, který se mi líbí u jiných autorů,
a snad se mi taková syntéza daří. Mí přátelé tomu říkají "strejcovina".
Máte ve své pracovně bustu nějakého
skladatele?
Budete se asi divit, mám. Jak u varhaníka
jinak, než právě J. S. Bacha od akademického sochaře J. Moravce. Je to umělecká
práce, jakoby Bach stál modelem. A  pak
miniaturní sádrovou bustu Antonína
Dvořáka, kterou jsem dostal darem od
jednoho kněze, který měl velkou zásluhu
na mé začínající varhanické praxi a vzdělávání. J. S. Bach se mračí, když hraji,
a Dvořák, když komponuji, takže u nás je
stále podmračeno.
Jste autorem více než 80 opusů. Která
Vaše kompozice je největší?
Pod slovem největší můžeme mít na mysli
několik rozměrů: délku, závažnost, obsazení, frekvence provedení a podobně.
Kombinace všech těchto hledisek by na
vrchol žebříčku postavila asi mši „Kyrie
fons bonitatis“ – Hospodine, studnice
dobroty.
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Mše mají většinou nějaký podtitul, jako
např. Dvořákova D dur - „Lužanská“
a podobně. Jaký podtitul by mohla mít
tato mše?
Žádný. Své mešní kompozice označuji
názvy gregoriánských mší, např. velikonoční: Lux et origo, pro neděle během
roku, kdy je liturgická barva zelená, Orbis
factor. Kyrie fons bonitatis je mše určená
pro svátky a slavnosti. Nevadilo by mi,
kdy by se jí říkalo třeba „Javůrkova“. P. V.
Javůrek dal totiž k jejímu napsání přímý
podnět. Když vyšel promulgační dekret
o užívání národního jazyka při liturgii,
řekl mi tehdy: „Pane řediteli, napište nějakou mši na liturgický český text.“ Mší na
český text bylo sice napsáno již mnoho, ale
většinou to byly parafrázované a zkracované texty, což před koncilem být muselo, ale z hlediska koncilových dokumentů
o liturgii je již nepřijatelné. Pokusil jsem
se tedy napsat mši, která by splňovala kriteria koncilových dokumentů. Dnes tento
pokus pokládám za skladbu patřící mezi
ty moje nejhodnotnější.
Předpokládám, že Vaší nejhranější skladbou je nějaká miniatura.
Moji nejhranější skladbou je asi „Rumba
toccata“ z První varhanní sonáty. Pokud
vím, řada varhaníků z nejmladší generace
ji má nastudovanou a samozřejmě ji pak
prezentuje. Pak také žije hymnus „Ecce
sacerdos magnus“, zpívají jej i nechrámové sbory. Ten byl psán za komunistického režimu, kdy hradecký biskup Karel
Otčenášek byl ve vězení. Hradecké biskupství slavilo třísetleté výročí založení
a k takové slavnosti církevní tajemník
povolil návštěvu nitranského biskupa
Dr. R. Pobožného, aby se založení biskupství neslavilo bez biskupa a neupozorňovalo tím na bezprávný stav. Hymnus Ecce
sacerdos je pro vstup biskupa do chrámu
předepsán. V  katedrálním archivu jsem
nenalezl žádnou skladbu, která by vyjádřila slavnostní pocity, kdy po dlouhých
letech směl vstoupit do katedrály biskup.
Tož jsem se pokusil napsat takovou, která
by odpovídala mým představám a nepřekračovala přitom možnosti, které tehdejší
katedrální kůr měl. Otec biskup Pobožný
pak dedikaci tohoto hymnu vlídně přijal
a štědře odměnil. V promluvě ale hradecké diecezány napomenul: „Vy svého biskupa nemáte, protože se za něho nemodlíte!“
To byla základní myšlenka jeho kázání,
žádné oslavné floskule.
Komponoval jste někdy dodekafonii?
Myslíte si, že má své místo i v duchovní
hudbě?
Nekomponoval a nemá. Předpokládám, že
nemáte na mysli duchovní hudbu obecně,
ale chrámovou, ba přímo liturgickou. Tak
to už kategoricky ne. Liturgická hudba má
být svou podstatou obecná a tak srozumitelná širokému okruhu Božího lidu (viz
motu proprio sv. Pia X. které je jistě dobově podmíněno, ale určité principy jsou
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trvalé, jako že 2+2 jsou čtyři dnes, včera
i zítra). Každá generace však vstupuje na
hudební scénu vzpourou proti stávajícím
konvencím. Teprve až dozraje, se k nim
pokorně vrací. Všechny uměle konstruované směry, ať zmíněná dodekafonie,
seriální či čtvrttónová hudba, nepřežily
víc než jednu generaci. To neznamená, že
by se v sakrální tvorbě neměly otvírat jiné
světy, ale tuto službu musí učinit skuteční
umělci, upřímně věřící, obdaření Duchem
svatým, nikoli ctižádostiví narcisté, pro
které jsou liturgické texty jen materiálem
a kteří bořením tradičních fenoménů jako
je tonalita, forma, intonace harmonie atd.
zastírají neschopnost opravdu něco vytvořit. Byl jsem mnohokráte svědkem, jak
takové dílo je po prvním provedení odloženo, takže provedení první bývá současně i posledním. Pak je jen ve snobských
kruzích diskutováno jako zajímavé a více
se k němu nikdo nevrací. Sakrální tvorba
musí být živá a obnovovaným způsobem
chválit Hospodina.
Narodil jste se v Praze, studoval jste
v Praze, ale nakonec jste zakotvil v Hradci
Králové. Nelitujete Toho?
Ne. Jediné, čeho lituji, je to, co jsem měl
konat a nevykonal a co jsem vykonal
a konat při tom neměl. V Hradci jsem
měl od začátku řadu přátel, mezi varhaníky, zpěváky, věřícími i mezi duchovními.
V  takovém prostředí se dá žít radostně
všude, i kdyby to byla bezvýznamná vesnička a nejen kulturní vesnice, za kterou je
Hradec v Praze pokládán. Pak je mi také
líto, že jsem neměl pod rukama nástroj
francouzského typu, navíc jsem řadu let,
kdy Melzerova pneumatika u katedrálních
varhan dosloužila a ještě nedošlo k rekonstrukci, hrál jen na elektrofonický nástroj.
Možná, že některé varhanní skladby jsem
napsal pod stresem touhy mít k dispozici
opravdu královský nástroj.
Váš život byl zásadně ovlivněn důsledky
náboženské nesvobody. Zajistit existenci
rodiny z platu katedrálního varhaníka asi
nebylo snadné.
Již při nastoupení do funkce ředitele kůru
a varhaníka v katedrále mi bylo jasné, že
je nezbytné nějaké další zaměstnání, které
by zajistilo alespoň minimální životní
standard. Během prvních let jsem vystřídal několik zaměstnání od korepetitora
v divadle přes brigádníka v pohostinství
až po pomocného dělníka v továrně na
klavíry PETROF. Jelikož jsem příslušností
ke katedrále byl vyřazen z jakékoli veřejné činnosti jako rozhlas, výuka na LŠU,
o koncertech ani nemluvě, vítaným řešením bylo otevření smuteční obřadní síně.
Tam jsem hrát mohl, přesně podle scénáře
jak ho známe z filmu KOLJA: „Může hrát
jen v krematoriu!“ Znamenalo to jistý,
na tehdejší poměry docela slušný příjem
i přes snahu agentury, která mě zprostředkovávala, aby to pro mne bylo natolik nevýhodné, abych se sám té funkce
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vzdal. V obřadní síni jsem odehrál desítky
tisíc obřadů, až se divím, že jsem se z toho
nezbláznil. Možná že ano, ale neuvědomuji si to, s tím se asi vyrovnává moje nejbližší okolí …
Máte za sebou koncertní i liturgickou
činnost s vokálním souborem Cantores
Artis Antiquae jehož jste zakladatelem
(1965-1985). Které skladby byly stěžejním
repertoárem tohoto souboru?
Práce s CAA byla pro mne snad nejkrásnější osnovou v partituře mého hudebního života. Bylo to dvanáct nadšenců – já
jsem byl třináctý, kteří se náhodou sešli
tak, že výsledný zvuk byl vzácně jednolitý a vyrovnaný. Zpívali jsme především
klasickou vokální polyfonii: Palestrina,
Vittoria, O. Lasso a další. Dospěli jsme
k autorům tehdy současným: Křička,
Wiedermann, Janda, Tadra a zejména již
zmíněný O. A. Tichý. Nastudovali jsme
jeho profilové dílo Missa in honorem scti
Adalberti. Dovolili jsme se pana profesora
pozvat do Hradce Králové na první provedení. Přiznal se, že to dílo slyší čistě vokálně poprvé. Pro obtížnost bylo totiž zvykem
uvádět je jen s podporou varhan. Výsledek
toho setkání byl pro nás velkým darem za
obtížné studium. Pozval nás totiž k provedení do katedrály sv. Víta. Protože jsme
nepotřebovali varhany, zpívali jsme z královské oratoře, akusticky nejvýhodnějšího
místa, avšak pro veřejnost normálně uzavřeného, protože se na královskou oratoř
dalo jít jen přes prezidentskou kancelář
a bylo k tomu potřeba zvláštní povolení
kanceláře a snad přímo tehdejšího prezidenta A. Novotného. To povolení pro
nás pan profesor Tichý zařídil, lépe řečeno vymodlil, protože nějaká velkorysost
se nedala od režimu očekávat. Pro nás to
byl úžasný zážitek zpívat z místa, kde čeští
králové prosili Pána Boha za svou vlast.
Pro úplnost musím dodat, že varhanní
plochy improvizoval dnes organolog pražské diecéze Marek Čihař, tehdy neznámý student, jehož spoluúčast jsem přijal,
nechť mi promine, s jistou dávkou nedůvěry. Jeho improvizace však byly znamenité, hudebně překračující i vysokou úroveň
zkušených varhaníků.
Jste také znám svými transkripcemi
nevarhanních skladeb, z nichž některé byly vydány v r. 1996 ve vydavatelství
Supraphon pod názvem Varhanní knížka. Kteří skladatelé jsou centrem Vašeho
zájmu?
Moje transkripce jsou výlučně účelové
a spojeny s tzv. Modrou knížkou. Dříve
než Modrá vyšla Chuchrova Zelená knížka. Pro její úspěch vyzvalo nakladatelství
k jakémusi pokračování Pavla Hrubeše,
ten se pak obrátil na mne. Je to sbírka
vyloženě účelová, určena obřadním síním
pro nevarhaníky a nevarhany – keybordy. Šlo mi o to, aby se při této příležitosti
nabídnul varhaníkům – nevarhaníkům
alespoň zlomek původní literatury. Jinak
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plně ztotožňuji s ideovými základy tohoto sdružení. Kdo chce vědět o sdružení
ELGAR něco více, nechť se podívá na
webové stránky www.elgar.cz

nemám žádného favorita pro přepisy
skladeb. Průkopníkem v této disciplině byl Josef Klička, který transkriboval
celou Smetanovu Mou vlast. Záhy po
té nastalo období, kdy transkripce byly
pokládány za něco podřadného. Dnes se
náhled na tento styl práce pod vlivem globální kultury změnil. Přepisy klavírních
a orchestrálních skladeb jsou v zahraničí
běžné. V  liturgické praxi bohatě vystačíme s původní varhanní literaturou, užití
transkripcí může znamenat zavádění cizorodých prvků do liturgie. Mají se přece
zásadně užívat skladby pro určené liturgii
a k oslavě Pána. Mimoto prvořadou formou hudbu v liturgii je zpěv, pak zpěv a do
třetice zase zpěv. Varhany nemají takovou plochu, aby bylo nutno z nedostatku
původní literatury sahat do cizí kapsy.
Něco jiného je však koncertní dramaturgie. Ani tam však nejsou transkripce
vždy přínosem, Posluchači by spíše vítali
jak píší autoři jiných kulturních oblastí
a epoch. To je cesta, jak rozšiřovat obzory,
ne transkripce.
Nakolik je důležitá pro Vás v hudbě tradice?
Moc. Tradice je víc než kontinuita. Tradice
je kmen, ze kterého všechno ostatní vyrůstá, ať je to dub či lípa. Nějaké absolutní
novum není ani možné, to by mohli přinést tak marťané.
Jak vnímáte působení sborů mládeže za
doprovodu kytar při liturgii?
Na to je pro mne těžká odpověď, to jde
jaksi mimo mne, protože se s tou hudbou
nemohu ztotožnit, když celou svou podstatou zní jinak než liturgie žádá. Mládež má
velkou zásluhu na vytváření společenství.
V  počátcích byla tato hudba velice sympaticky vnímána. Starší generace najednou viděla, že má komu předat poklad
víry a mladí svoji spontánností dovedli
probouzet pocit společenství. Zpěv mladých byl takový protestsong, který děsil
režimní ideology. Tato zásluha v následujících letech, kdy se začala zavádět řádným

způsobem liturgická reforma, vytvořila
příznivé klima tolerance k přehmatům
vůči liturgii. Slyšel jsem například takové
gloria: „Gloria in excelsis Deo, hosana na
výsostech“ (!) nebo na místě Beránku Boží
„Šalom, šalom“ a nikdo se nad tím nepozastavil. Hudební i textová úroveň rytmických písní připomíná často sladkobolné
písně, kterým se raději vyhýbáme. Tak
tedy raději víc nevnímám, než vnímám.
To je ale nakonec příznivý aspekt, protože vede k tomu, že se víc soustředím na
racionální význam liturgie, než na hudbu.
Nebezpečí plynoucí z profesionální deformace, že varhaník zaměňuje oltář s varhanami, je o to menší.
Jak hodnotíte úroveň dnešních chrámových varhaníků?
Rozptyl úrovně varhaníků je velmi velký.
Od samouků k profesionálním umělcům.
Bylo by iluzorní očekávat, že dostupností
odborného vzdělání bude v každém kostelíku za varhanami sedět César Franck.
Vhodnost nebo nevhodnost toho kterého
varhaníka pro výkon funkce je dána více
osobními vlastnostmi než vzděláním.
Z tohoto hlediska je úroveň dnešních
varhaníků stejná jako v minulém staletí.
Často by stačilo trochu víc skromnosti,
píle a poučeného vzdělání, aby úroveň
byla vyšší. Liturgické vzdělání je obecně
na daleko vyšší úrovni.
Která varhanní literatura je Vám blízká?
To je snad jen řečnická otázka. Kdo by
mohl být varhaníkovi bližší jak J. S. Bach?
Pak všichni ti, kdo z upřímného srdce píšťalami zpívali chválu Hospodinu.
Jste členem uměleckého sdružení
ELGAR.
V Čechách je národním zvykem, že když
někdo něco umí, nedojde uznání svých
kolegů. Pozvání do společenství ELGAR
pokládám tedy za nejvyšší ocenění mojí
tvůrčí práce, jakého se mi kdy dostalo,
když muzikanti na slovo vzatí mě uznali
za hodna mě mezi sebe pozvat. Navíc se

Nemohu si tu otázku odpustit: jaké plány
máte do budoucna?
Není to otázka tak nepatřičná, aby bylo
potřebné se předem jejímu položení zdvořile omluvit. Křesťan se má do budoucnosti dívat i na smrtelné posteli. Denně
si připomínám, že žiji poslední kapitolu
svého života, a přesto bych chtěl napsat
ještě několik skladeb, které jsem varhanické obci tak nějak dlužen, např. jedné své
žačce z Biskupského gymnázia Bohuslava
Balbína, která vystoupila nejvýš (právě
byla promována na Musik Hochschule
v Augsburku) něco jako fantazii-toccatu. Nedaří se mi to. Když k tomu sednu,
mám pocit, že všechno již bylo napsáno
a to, co jsem k tomu mohl dodat, jsem už
ve svém díle řekl. Pak bych chtěl dokončit Křížovou cestu. Ne píseň k ní, ta už
je napsána a zveřejněna a v jedné farnosti, která si ji vyžádala, ji i provozuje, ale
jako varhanní meditaci na skvělý text
P. Pazdery z Dobřenic u Hradce Králové.
Koncipuji ji tak, že po rozjímání u každého
zastavení by zněly varhany, dokud by průvod neobešel kostel k zastavení dalšímu,
tedy opravdu cesta, ne jen úkrok k dalšímu
obrazu, což se pochopitelně z praktických
důvodů většinou děje. Takový meditativní
cyklus šestnácti miniatur.
Snad čtrnácti!?
Plus úvod a finále slavného zmrtvýchvstání, které by se však užívalo jen mimo postní dobu. Také mám rozpracováno varhanní Requiem za Karla Hašlera.
Za Karla Hašlera, toho známého písničkáře?
Ano, právě za toho. Napadlo mě to před
lety, kdy se posmrtně vzpomínalo jeho
životní jubileum. Pokud je mi známo, je to
jediný muzikant, který za své vlastenectví
vyjádřené písničkou byl právě o Vánocích,
tuším v roce 1942, umučen v koncentračním táboře zmrznutím. Pokud vím, jeho
touhou bylo napsat také vážnou hudbu,
to však nestihl udělat. Tak to by měla být
taková modlitba za něj.
Odpověď na nevyřčenou otázku:
Jistě, jsou to na rytmus mé práce a můj věk
asi příliš smělé plány. Avšak to, že hraji při
posledních věcech člověka v širokém dalekém okolí, mi sice spotřebuje fůru času,
ale dávám tomu přednost. Nová generace
varhaníků se této oblasti spíše nevěnuje, než věnuje a při současném stavu, kdy
křesťanských pohřbů nezadržitelně ubývá,
chci ještě svou hrou přispívat k jejich liturgickému obrazu.

Pro Psalterium se ptal
Karol Frydrych
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Vy neumíte francouzsky?
Hrát v kostele maltézských rytířů pro
francouzsky mluvící komunitu v Praze
bylo pro mne vždy velmi náročné, protože jsem – neznaje řeč – někdy začal
hrát dříve, než bylo žádoucí. Když jsem
si jednou postěžoval před kostelem, že
neumím francouzsky, zareagoval na to
kněžna Lobkowiczová: „Vy neumíte francouzsky?“ a byla tak překvapena, jako
kdybych neuměl číst a psát.
Na tuto příhodu jsem si vzpomněl, když
jsem letos v srpnu zavítal s rodinou do
alsaského města Colmaru. Na vývěsce kostela sv. Martina jsme zjistili, že
bude varhanní koncert v provedení Duo
Radomiensis – Orgue, Flute de Pan,
Dulcimer, na programu byla skladba
Fantasia pastoralis od J. K. Kuchaře. Měl
se konat příští den, a proto jsme měli
dost času obdivovat třímanuálové varhany z r. 1979 v krásné barokní skříni od
J. B. Silbermanna z r. 1755 s nezbytnými

Chórové varhany u sv. Martina v Colmaru

jazykovými rejstříky (po dvou v každém
manuálu a čtyřmi v pedálu) a druhé varhany chórové navíc se španělskými trumpetami.
Koncert byl navštíven asi jako koncerty,
které pořádá Psalterium u sv. Mikuláše
na Malé Straně v Praze. Prvním překvapením pro nás bylo, když před oltář
přinesli nám všem známý nástroj –
cimbál a druhým překvapením, když
z kůru na velké varhany zazněla úvodní
Kuchařova skladba (u nás spíše uváděna pod názvem Fantasie g-moll). Bylo
očividné, že ji varhaník nikdy neslyšel a asi neví, „která bije“. Od samého
začátku nasadil tempo spíše Vivace
affetuoso. Předepsané Maestoso, natož
pak následné Pastorale se nekonalo.
Vše odehrál ve zmateném úprku, takže
z Kuchaře tam nezbylo vůbec nic. Poté
následovaly skladby pro Panovu f létnu s doprovodem chórových varhan,
který mohl klidně „bez ztráty desítky“
obstarat i keyboard značky Yamaha. Při
skladbách pro varhany a dulcimer bylo
někdy těžko rozeznat, kdo na co vlastně
hraje a špatný dojem ze skladeb nevylepšily ani názvy některých skladeb:
Suita pro papeže Jana Pavla II., Doina
a Homagge bishop Jan Chrapek (nemusím ani zdůrazňovat, že sólista byl
současně i jejich autorem), a opakované
přecházení varhaníka z presbytáře na
kůr a zase zpět. Nedočkavě jsme čekali
konec koncertu, ale pro velký úspěch
hudebníci přidali nejprve skladbu pro
sólový dulcimer – nám středoevropanům přece jen více než Alsasanům
- známý čardáš. Když druhý přídavek
připomínal „Kálinku“ při krasobruslařské exhibici (možná mohl následovat
i potlesk ve známém rytmu), opustili
jsme proti všem pravidlům slušného
chování katedrálu, i když jsme se na
koncert předem velice těšili.
Často žehráme na vhodnost zařazených
skladeb při koncertech „duchovní hudby“
v našich kostelích. Tento v colmarském
kostele nebyl sice explicitně označen jako
„koncert duchovní hudby“, přesto mi připadal velmi diskutabilní nejen výběrem
skladeb a nástrojů, ale i úrovní interpretace. Inu: „Jiný kraj, jiný mrav...“
Něco však musím přece jen pochválit:
bylo očividné, že většina posluchačů byla
místních, s některými jsme se sešli i na
ranní mši svaté a koncert neměl charakter koncertu převážně komerčního, ale
celý Festival d´orgue 2007 pěti koncertů
je skutečnou místní kulturní záležitostí.
O  většině koncertů v Praze, které jsou
zaměřeny především na zahraniční turisty, to říci nelze.
Kdybych tedy uměl francouzsky, věděl

bych, že dulcimer je náš obyčejný cimbál,
a ne, jak jsem se domníval, nějaký středověký nástroj ze skupiny cinků či podobně, a mohl jsem si mnoho ušetřit. Ale
i negativní výsledek je výsledek.
Jaroslav Eliáš

Poznámka redakce: Aby se pan předseda SDH příště už při cestě do ciziny
nenechal nachytat a aby i ostatní čtenáři
byli uchráněni stejného omylu, uvádíme
názvy dulcimeru v některých cizích jazycích. Z toho uvidíte, že ani případná znalost francouzštiny by mu nebyla bývala
pomohla ...
Bělorusko – Цымбалы, Brazílie – saltério, Čína – yangqin, Česká republika
– cimbál, Dánsko – hakkebræt, Francie
– tympanon, Holandsko – hakkebord,
Indie – santoor, Iran – santur, Irsko –
tiompan, Itálie – salterio, jidiš – tsimbl,
Kambodža – khim, Korea – yanggeum,
Laos – khim, Litva - cimbalai, cimbolai,
Maďarsko – cimbalom, Mexiko – salterio, Mongolsko – joochin, Německo
– Hackbrett, Rakousko – Hackbrett,
Rumunsko – ţambal, Rusko - Цимбалы,
Дульцимер, Řecko – santouri, Spojené
státy - hammered dulcimer, Španělsko –
salterio, Švédsko - hackbräda, hammarharpa, Švýcarsko – Hackbrett, Thaisko
– khim, Turecko - santur, Ukraina –
Цимбали, Velká Británie - hammered
dulcimer, Vietnam - Đàn tam thập lục

FESTA ACADEMICA 2007
Velké setkání nejlepších studentských
pěveckých sborů připravují na 16. a 17.
listopad 2007 Unie českých pěveckých
sborů a Vysoká škola ekonomická v Praze.
V těchto dnech se na čtyřech koncertech představí vysokoškolské pěvecké
sbory ze všech částí republiky. Záštitu
nad hudebním festivalem „Festa academica“ převzali ministryně školství Dana
Kuchtová a ministr kultury Václav Jehlička.
Více informací nabízí takésamostatné
webové stránky festivalu: www.festaacademica.cz
Jan Popelka
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Hudba a zpěv v Bibli
aneb

bible o hudebních žánrech

Kromě zmínek o hudbě a zpěvu v Bibli,
které se týkají zpěvu zaměřeného k Bohu,
ať už se jedná o zpěv shromáždění víceméně oficielního (dnes možno říci bohoslužebného, liturgického), nebo spíše
osobního a soukromého (dnes možno říci
křesťanských písní), a které jsou přirozeně v Bibli nečastější, jsou zde i zmínky
o jiných žánrech. Hudba a zpěv tvořily
nedílnou součást tehdejší kultury.
Podívejme se tedy na ony ostatní a pokusme se je nějak roztřídit. Není to tak
samoúčelné, jak by se na první pohled
zdálo. Při současných úvahách, jakou
hudbu při bohoslužebných shromážděních podporovat, se občas argumentuje Biblí hlava nehlava. Jako by biblické
zmínky o flétnách, kytarách a bubíncích
automaticky legitimovaly bohoslužebné
využití nejrůznějších odrůd folku, rocku,
popu, muzikálu.....

A křepčící ženy prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, ale
David své desetitisíce."
1. Samuelova 18,7

Základním přístupem pro tyto úvahy
nemůže být akcidentální nástrojové
obsazení, ale alespoň stručná a neúplná
rešerše o společenských funkcích hudby
tehdejší i dnešní. To, jakými výrazovými prostředky ten který žánr promlouval
tehdy a jakými promlouvá dnes, se přirozeně mění, ale společnost se za posledních 3000 let změnila jen nepatrně. Tehdy
i nyní lidé hrají, zpívají a poslouchají
hudbu, když se radují, veselí, truchlí,
tančí, opíjejí se, či se dokonce obracejí ke
svému Bohu.
Hudba a zpěv určené pro zábavu
těch, kteří na to mají:
2. Samuelova 19,36
Je mi teď osmdesát let. Což mohu ještě
odlišovat dobré od špatného? Zdalipak
si tvůj služebník může ještě pochutnat
na jídle a pití? Což ještě mohu naslouchat zpěvákům a zpěvačkám? Proč by
tvůj služebník měl být ještě králi, svému
pánu, břemenem?
Kazatel 2,8
Nahromadil jsem si také stříbro a zlato
a zabral i vlastnictví králů a krajin; opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše
synů lidských, milostnice.
Nehemiáš 7,67
...mimo jejich otroky a otrokyně, jichž
bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli

také dvě stě čtyřicet pět zpěváků a zpěvaček.
Hudba určená k oslavě mocných:
2. Paralipomenon 23,13
Podívala se, a hle, král stojí na svém stanovišti při vchodu, velitelé a trubači
u krále, všechen lid země se raduje a troubí na trubky, jsou tu zpěváci s hudebními
nástroji i hlasatelé oslavující krále.
Elegie a žalozpěvy:
2. Paralipomenon 35,25
Jeremjáš složil na Jóšijáše žalozpěv.
Všichni zpěváci a zpěvačky opěvují
Jóšijáše ve svých žalozpěvech až podnes.
To se stalo v Izraeli zvykem a dále se
o tom píše v Žalozpěvech.
2. Samuelova 1,17
I zpíval David nad Saulem a nad jeho
synem Jónatanem tento žalozpěv.
2. Samuelova 3,33
Král pěl nad Abnérem žalozpěv: „Což
musel zemřít Abnér, tak jako umírá
bloud?“
Ezechiel 2,10
Rozvinul jej přede mnou a byl popsán
na vnitřní i vnější straně; byly na něm
napsány žalozpěvy, lkání a bědování.
Ezechiel 19,1
Ty pak začni žalozpěv nad izraelskými
předáky.
Ezechiel 19,14
Ze snětí vyšlehl oheň, pozřel její větve
i plody; nezbyla na ní žádná mohutná
sněť, odnož vhodná na vladařské žezlo.
To je žalozpěv a jako žalozpěv se bude
zpívat.
Ezechiel 26,17
A  začnou nad tebou pět žalozpěv: „Jak
jsi zmizelo z moří, ty město obydlené,
vychvalované! Silné bylo na moři i se
svými obyvateli, z nichž padal děs na
všechny sídlící kolem.“
Ezechiel 27,2
„Ty, lidský synu, slyš. Začni nad Týrem
žalozpěv.“
Ezechiel 27,32
Při svém bědování začnou nad tebou
žalozpěv, žalostně zapějí: "Kdo byl umlčen jako Týr uprostřed moře?"
Ezechiel 28,12
"Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví
Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný.
Ezechiel 32,2
"Lidský synu, začni žalozpěv nad faraó-

nem, králem egyptským. Zapěj o něm:
K  mladému lvu mezi pronárody jsi byl
přirovnán, byl jsi jako drak v mořích,
prodíral ses svými proudy, nohama jsi
kalil vodu a čeřil její proudy."
Jeremiáš 7,29
Odstřihni si vlasy svého zasvěcení
a odhoď je, zapěj na holých návrších žalozpěv, protože Hospodin zavrhl a odmrštil
pokolení, na něž se hněvá.
Jeremiáš 9,19
„Slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, nechť
vaše ucho přijme slovo z jeho úst. Své
dcery učte bědování, jedna druhou žalozpěvu.“
Ezechiel 32,16
„To je žalozpěv a jako žalozpěv se bude
zpívat, jako žalozpěv jej budou zpívat
dcery pronárodů, žalozpěv nad Egyptem
a vším jeho hlučícím davem, je výrok
Panovníka Hospodina.“
Spontánní jásání davu:
Dnes bychom to mohli příblížit tomu, co
se dělo, když naši hokejisté vyhráli olympiádu.
1. Samuelova 18,7
A křepčící ženy prozpěvovaly: "Saul pobil
své tisíce, ale David své desetitisíce."
Izaiáš 25,5
Hřmotící cizáky pokoříš jako horko
stínem oblaku, prozpěvující ukrutníci
budou poníženi.
Hudba bakchická
Exodus 32,18
Ale on odvětil: "To nezní zpěvy vítězů, to
nezní zpěvy poražených, já slyším hlas
rozpustilých písní."
Izaiáš 24,9
Nebudou pít za zpěvu víno, opojný nápoj
pijákům zhořkne.
Výraz pohody a radosti ze
života:
Izaiáš 51,3
Hospodin potěší Sión, potěší všechna
jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť
změní, bude jako Eden, jeho pustina jako
zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí
a radost, vzdávání díků a prozpěvování.
Job 35,10
A  nikdo se nezeptá: Kde je Bůh, můj
Učinitel, který dává člověku i v noci prozpěvovat?
Hudební historie neznalý oponent by
snad mohl namítat, že to byla hudba
jedna a tatáž (jeden žánr), která se pouze
přičleňovala a zapojovala do různých
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souvislostí a kontextů a tak teprve získávala svůj obsah a účel. Abychom jej
nenutili k nějakému zbytečnému studiu,
protiargumentujme jen biblicky.
Když se vracel Mojžíš z hory s Desaterem,
Aaron, který jako válečník neměl tak
vyspělé hudební cítění, interpretuje hluk
z dosud vzdáleného tábora jako válečný
ryk. Ale Mojžíš hned věděl, která bije: „To
nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším hlas rozpustilých písní“.
Tedy ne podle společenské situace usuzuje na to, co zpívají, ale naopak neomylně
ze zpěvu na onu společenskou situaci.
Další příklad žánrové určitosti a předznamenanosti je „návod“ Ezechielův: „To
je žalozpěv a jako žalozpěv se bude zpívat, jako žalozpěv jej budou zpívat dcery
pronárodů“. Tedy nejen budou to myslet
jako žalozpěv, ale použijí k jeho vyjádření příslušného žánru, dnes pohříchu slýchaném pouze v krematoriích. Právě tak
Jeremiáš má evidentně přesnou hudební
představu, jak takový žalozpěv má vypadat, jeho správné formě se dá totiž naučit:
„Své dcery učte bědování, jedna druhou
žalozpěvu.“
Zkusím tedy předložit několik tezí, s kterými kdo nesouhlasí, ať se směle pustí do
polemiky:
• Biblické zmínky, právě tak jako etnomuzikologické výzkumy ukazují, že
existovaly od sebe jasně oddělené hudební žánry určené pro různé společenské
příležitosti.
• Zpěv určený k oslavě Boha a posvěcení věřících se tehdy od ostatních jasně
žánrově odlišoval, mimo jiné i svým
obsazením (třeba jakmile spolu se zpěváky jsou v Bibli zmiňovány i zpěvačky,
jde o zpěv navýsost světský).
• Fixace těchto žánrů umožňovala užití
hudby jako znamení, jako funkčního
bohoslužebného prvku.
Co z toho můžeme aplikovat do současné teorie inkulturace? Co je přínosem
pro úspěšné oblékání Evangelia do roucha jiných kultur? V  hudebně vyspělých
kulturách je jasné vědomí, jaká hudba
se k čemu hodí. Zda k oslovení a oslavě
transcendentální skutečnosti, či k veselení se s přáteli při popíjení opojných
nápojů. A  jen taková inkulturace, která
bude respektovat toto dělení a odívat Evangelium do hudby adekvátního

žánru, ať již bude mít pro středoevropana sebebizarnější podobu, má naději na
úspěch.
Zbývají dvě otázky
• Je ještě současná euroamerická civilizace v tomto smyslu hudebně vyspělá
a neztratila již toto tisíciletími fixované
rozlišování?
Řekl bych, že šance ještě je, ale tento
smysl pro užití žánrů v ní rychle degeneruje.
• Není toto rozdělení něčím nekřesťanským, či dokonce protikřesťanským?
Někteří teologové tak soudí. Jako ilustraci
si dovolím citovat Bonaventuru Boušeho
(1912 – 2002), který ve svém otevřeném
dopise k liturgickému sněmovnímu materiálu napsal mimo jiné „Přece všechno, co
užíváme při liturgii, i to, co nám nějak
připomíná naši naději v Pánu (kříže,
ikony apod.), samo o sobě bez nějakého
předběžného "posvěcujícího" obřadu nás
vyzývá, abychom si vděčně připomínali
svatost Boží, která se zjevila skrze lidství
našeho Pána Ježíše Krista. Jiný smysl přece
ty věci nemají, ať jsou posvěceny nebo ne.
A copak křesťanství nezrušilo rozdíl mezi
sakrálním a profánním? Copak tu zeď
nezbořil sám Pán Ježíš?“. Tedy od doby,
co „velum templi scissum est a sursum
usque deorsum“ (Marek 15,38), nemá prý
toto starozákonní, byť biblické, dělení
žádného oprávnění.
Osobně se domnívám, že tito se hluboce
mýlí, že toto rozdělení je přirozenosti člověka vlastní a že Ježíš přirozenost člověka
měnit nepřišel. A i kdyby nebylo člověku
vlastní, ale jen důsledkem Pádu, přesto se
při komunikaci s lidmi (a při evangelizaci
zvlášť) nevyplácí důsledky Pádu přehlížet
a ignorovat.
Je pravda, že tuto otázku my, církevní
muzikanti, nerozlouskneme a že nám jasnou odpověď na tuto interdisciplinární
otázku zůstávají teologové stále dlužní.
Prozatím se tedy snažme vyvarovat se
pokud možno situací, které bychom
mohli lehce ironicky popsat jiným biblickým (byť poněkud z kontextu vytrženým) citátem z proroka Izaiáše (24,16):
Od kraje země jsme slyšeli prozpěvovat:
"Sláva spravedlivému!" Já jsem však
řekl: "Je mi zle! Je mi zle!“
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S některými účastníky
Convivia se můžete
setkat na koncertech
jejich sborů
8.9. ve františkánském klášteře v Hájku
u Hostivice asi ve 13 hodin
ZTRACENÁ KAPELA (Pavel Svoboda)
9.9. Sedlec-Prčice, kostel sv. Petra
a Pavla
EKOLA (sbormistr Jitka Fárová) –
Liturgický rok v hudbě
15. září Roudnické konsonance –
Roudnice nad Labem, galerie a kostel
augustiniánů
a 17. října Praha v kostele Nejsvětější
Trojice – duchovní hudba východní Evropy
sbor BYZANTION – collegium musiace
slavicae Praga (sbormistr Eva Komárková)
(více na www.byzantion.cz)
15. září od 14 hodin – Spiritualfest –
Komunitní centrum sv. Prokopa v Praze 13
(metro B – stanice Hůrka), Sluneční náměstí
TIBI Zlín (sbormistr Antonín Molek),
sbor zazpívá také při mši svaté v neděli
16. září v h v novém kostele ve Strašnicích
u P. Jana Balíka
Návštěvu Spiritualfestu doporučujeme
i kvůli ostatním účinkujícím, od 14 do 17
hodin vystoupí amatérské kapely Geshem,
(mj. Acant, Myšáci, Happy Day Quintet),
od 18 do 22 hodin např. Gosplain, Sváťa
Karásek, Mošny, Vockap. Více na www.festival.spiritualy.cz
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