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když kterýsi římský občan přišel se 
svým synem k Epiktétovi a poslouchal 
jednu jeho přednášku, tu tento řekl: To 
je způsob našeho vyučování; a odmlčel 
se. a když onen člověk si žádal poznat 
ještě další, pravil Epiktétos: každé 
umění, když se mu vyučuje, je nudné pro 
nezasvěcence, který se v něm nevyzná. 
a přece výtvory umění ihned ukazují 
potřebu, ke které jsou určeny, a většina 
jich mívá do sebe i cosi lákavého a půvab-
ného. není zajisté zrovna zábavné být 
přítomen a sledovat, jak se učí svému 
řemeslu nějaký švec, ale obuv je potřeb-
ná věc a takto napohled ne nepříjemná. 
Také naučení, kterých se dostává tesaři, 
jsou zvláště nezábavná pro neodborníka, 
když se k tomu nahodí, ale tesařské dílo 
ukazuje užitečnost tohoto umění. ještě 
mnohem více ti to bude patrné v hudbě; 
neboť jsi-li při tom, když se jí někdo učí, 
bude se ti tento obor zdát ze všech nej-
méně zábavný, ale výsledky hudebního 
umění jsou i nehudebníkům příjemné 
a na poslech rozkošné.

a tu si dílo filosofa představujeme asi tak, 
že svou vůli musí uvést v soulad s tím, 
co se děje, takže ani žádné dění se mu 
neděje proti jeho vůli, ani žádné dění ho 
nemíjí podle jeho vůle. a výsledek toho 
pro ty, kteří své dílo zařídili, je ten, že ve 
svých žádostech se neklamou a že neu-
padají do toho, čemu se chtějí vyhnout, 
a že každý z nich žije svůj život pro sebe, 
bez zármutku, beze strachu, bez neklidu 
a zároveň zachovává se svými bližními 
jak přirozené, tak získané vztahy, vztah 

syna, otce, bratra, občana, muže, ženy, 
souseda, spolucestujícího, nadřízeného, 
poddaného.

Tak asi nějak si představujeme dílo filo-
sofa. a hned potom hledáme způsob, 
jak je provádět. vidíme tedy, že tesař se 
stává tesařem tím, že se něčemu naučí, 
a kormidelník že se stává kormidelníkem 

rovněž tím, že se něčemu naučí. snad 
tedy nestačí ani v našem případě dobrá 
vůle stát se řádným a dobrým mužem; je 
tedy nutné ještě navíc se naučit některým 
věcem? hledáme tudíž, které asi věci to 
jsou. Filosofové hlásají, že především se 
musíme učit tomu, že bůh jest a že peču-
je o veškerenstvo a že mu nemůže ujít nic 
nejen z našich skutků, nýbrž ani z našich 
myšlenek a záměrů; a potom se musíme 
učit tomu, jací asi bohové jsou. neboť 
podle toho, jakými oni se nám budou 
jevit, musí ten, kdo se jim chce zalíbit 
a jich poslouchat, podle svých sil se při-
čiňovat, aby se jim připodobňoval: je-li 
božstvo věrné, také on musí být věrný; 
je-li svobodné, také on musí být svobod-
ný; je-li dobrotivé, také on musí být dob-
rotivý, a je-li šlechetné, i on šlechetný; 
musí tedy, jako následovník boží, všech-
no v tomto pořadí i dělat i mluvit.

„Čím tedy máme začít?“
chceš-li se pustit se mnou do té úvahy, 
řeknu ti, že především musíš chápat výrazy.

„Ale cožpak teď nechápu výrazy?“
nechápeš.

„Jak jich tedy užívám?“
Tak jako negramotní napsaných slov, 
jako dobytek svých představ; neboť něco 
jiného je užívání a něco jiného chápání. 
domníváš-li se však, že je chápeš, uveď 
mi libovolný výraz a zkoumejme sebe, 
zdali jej chápeme.

„Ale je trapné staršímu člověku, který 
má za sebou snad už trojí válečnou 
výpravu, podrobovat se zkoušce.“
 To vím také. neboť tys teď ke mně při-
šel v tom domnění, že nic nepotřebuješ. 
a čeho bys také podle svých představ 
mohl potřebovat? jsi boháč, snad máš 
děti a ženu a mnoho služebnictva, zná 
tě císař, máš v Římě mnoho přátel, plníš 

s EpIkTÉTEM o učEní
nejen duchovní hudby

Co je prvním úkolem toho, kdo 
filosofuje? Odstranit domnění, že 
něco zná, neboť je nemožné, aby 
se někdo začal učit tomu, o čem se 
domnívá, že to zná. 

Kéž by byli jen tyranové a niko-
li ještě jejich komorníci! A jak 
najednou člověk zmoudří, když ho 
císař učiní třeba jen dozorcem nad 
svým nočníkem 

Epiktétos (Ale jinde na webu takhe vypadá 
Zenón. Každopádně jeden za osmnáct ... )
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své povinnosti a dovedeš oplácet dobré 
dobrým a zlé zlým. co ti chybí? jestliže 
ti tedy ukážu, že ti chybějí věci k štěstí 
nejnezbytnější a nejdůležitější a že jsi až 
dosud všeho dbal spíše než toho, co se 
slušelo, a doplním-li to připomínkou, že 
nevíš, ani co je bůh, ani co je člověk, ani 
co je dobro, ani co je zlo, a že i jiné věci 
neznáš, to snad ještě můžeš snést; ale 
řeknu-li, že sám sebe neznáš, jak mě pak 

můžeš snést, strpět mé dotírání otázkami 
a zůstat zde? To vůbec nemůžeš, nýbrž 
uražen ihned odtud odejdeš. a přece, 
co zlého jsem ti udělal? ledaže i zrcadlo 
ubližuje ohyzdovi, protože mu ukazuje, 
jak vypadá; ledaže i lékař tupí nemocné-
ho, když mu říká:  „člověče, ty si myslíš, 
že ti nic není, a zatím máš horečku. dnes 
se posti a pij pouze vodu“; tu přece nikdo 
neřekne: „jaká strašná potupa!“ Řekneš-li 
však někomu: „Tvé žádosti jsou nezdravé, 
tvá nechuť k některým věcem je nízká, 
tvé úmysly si odporují, tvá chtění nejsou 
v souladu s tvou přirozeností, tvé soudy 
jsou neuvážené a klamné,“ ihned odejde 
a řekne si: „potupil mě.“
je tomu s námi podobně jako o všená-
rodní slavnosti. přivádějí se tam na pro-
dej dobytčata a voli, a většina je těch lidí, 
kteří je chtějí dílem koupit, dílem prodat 
a jen několik málo je těch, kteří přichá-
zejí opravdu se podívat na slavnost: jak 
se to koná a proč a kdo jsou ti, kteří 
slavnost pořádají, a za jakým účelem. 
a tak je tomu i zde, o této „všenárod-
ní slavnosti“: jedni, jako ta dobytčata, 
o nic více se nezajímají než o potravu, 
neboť vy všichni, kteří si hledíte majet-
ku a pozemků a služebnictva a všeli-
jakých hodností, vězte, že to všechno 
není nic jiného než potrava; a jen málo 
je těch lidí, kteří se slavnosti účastní 
proto, že jsou milovníci podívané. „co 
tedy je vesmír,“ říkají si, „a kdo jej řídí? 
Že nikdo? a jak je možné, že město 
nebo dům nemůže zůstat ani kratinký 
čas bez správce, který je má na starosti, 
a toto tak nádherné veledílo že by bylo 
tak dokonale spravováno čirou a slepou 
náhodou? Musí tedy být ten, kdo je řídí! 
jaký asi je a jak je řídí? a kdo jsme my, 
kteří jsme jím byli stvořeni, a k jakému 
úkolu jsme byli stvořeni? jsme-li pak 
v nějakém spojení s ním a v nějakém 
vztahu k němu či nejsme?“ To jsou otáz-
ky, jimiž se obírají ti nepočetní; a potom 
se věnují tomuto jedinému: pozornému 
sledování „slavnosti“ dříve než ji opustí. 
s jakým výsledkem? sklízejí posměch od 
většiny. však i na opravdové slavnosti 
sklízejí posměch od obchodníků ti, kteří 
se toliko dívají, a kdyby dobytčata měla 
nějakou chápavost, také by se vysmívala 
těm, kteří mají zájem o něco jiného než 
o svou potravu!

castel Gandolfo. dobrota a krása božího stvoření zamezí zkáze světa, řekl včera svatý 
otec po skončení koncertu, který se na jeho počest konal na nádvoří apoštolského 
paláce v castel Gandolfo. díla bacha, Mozarta a brittena zazněla v podání bavorského 
komorního orchestru z bad bruckneau pod vedením hoboisty albrechta Mayera.
benedikt XvI. poděkoval hudebníkům německy a omluvil se, že poprvé nemohl po 
tak krásném koncertě zatleskat, kvůli dlaze, kterou má na pravé ruce. vyjádřil také 
svůj úžas nad tím, že hoboj, jednoduchý nástroj vyrobený z kusu dřeva, v sobě skrývá 
„celý hudební vesmír: hloubku i radost, vážnost i vtip, velikost i skromnost“, přičemž 

se podivil nad tím, jak „tento výtvor obsa-
huje velký příslib, který lze mistrovskou 
hrou uvolnit“.

„To znamená, že celé stvoření je plné přísli-
bů, a je dáno člověku, aby prolistoval ales-
poň několik stránek z jeho knihy a využil při 
hledání těch nejhlubších příslibů sil rozumu 
i srdce.“
Za „hodinu v ráji“ označil benedikt XvI. 
koncert, který dal zakusit nezkaženou 
krásu a dobrotu stvoření. 

„Není to útěk z bídy tohoto světa a všed-
nosti, protože my můžeme čelit zlu jedině, 
pokud věříme v dobro, a v dobro můžeme 
věřit jen tehdy, pokud ho zakoušíme a žije-
me jako skutečnost.“

pak se svatý otec obrátil na přítomné také 
italsky: „Drazí přátelé, mluvil jsem němec-
ky, protože hudebníci a většina přítomných 
jsou Němci. Bohužel, po tom co se přihodi-
lo s babylonskou věží, nás jazyky rozdělují, 
vytvářejí bariéry. Ale nyní jsme viděli a sly-

šeli, že je tu jedna část světa, která i po babylonské věži a pýše zůstala nezničena. A tou 
je hudba, jazyk, který můžeme pochopit všichni, jazyk, který oslovuje srdce nás všech. 
Dává nám nejen záruku, že dobrota a krása Božího stvoření nejsou zničeny, a že jsme 
povoláni a uschopněni k tomu, abychom pracovali pro dobro, pro krásu, ale také příslib, 
že přijde nový svět, že Bůh zvítězí, že zvítězí dobro a krása.“

hudba je tedy útěcha a posila v každodenní únavě a za to nemůžeme hudebníkům 
nebýt vděční, uzavřel benedikt XvI.

RaVa 3.8.2009

BAvorský komorNí orchesTr 
zAhrál BeNeDikTu Xvi.

Usadil se v hostinci a zapomněl, že 
cesta nevede tam, ale jen okolo.

epiktétos se patrně narodil kolem roku 55 
v hierapoli ve Frýgii (dnešní Pamukkale 
v jihozápadním Turecku). mládí strávil 
jako otrok v Římě u bohatého propuštěn-
ce epafrodita, bývalého tajemníka císaře 
Nerona, a u známého učitele musonia 
rufa studoval stoickou filosofii. Trpěl 
nějakým neduhem a kulhal – podle jedno-
ho pramene proto, že mu jeho pán zlomil 
nohu, podle jiného po nemoci v dětství.
Později byl propuštěn na svobodu a kolem 
roku 89 byl - stejně jako mnoho dalších 
filosofů - vyhoštěn císařem Domitianem 

z Říma a z itálie. usadil se v Níkopoli 
v epiru, asi 5 km severně od dnešní 
Prevezy v severozápadním Řecku, kde 
založil velmi úspěšnou filosofickou školu. 
Jeden z jeho žáků, historik Flavius Arrian, 
později ve službách císaře hadriana, patr-
ně sepsal někdy mezi roky 104-107 z jeho 
učení knihu rozpravy a jakýsi výtah 
z nich, rukojeť (enchiridion). epiktétos 
si získal velkou pověst, nikdy se neoženil 
a dožil se vysokého věku.

Životopisná data podle Wikipedie
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Vážení čtenáři,

tak, a máme po prázdninách. Doufám, 
že jste se (na rozdíl ode mě) zrekreovali 
a nabrali nových sil do další zpěvné 
sezóny, která pro nás, kůrovce, splývá 
spíše s rokem školním než církevním.
Toto číslo Psalteria vychází s čtrnácti-
denním zpožděním, což je způsobeno, 
jak patrně tušíte, právě proběhlým 
Conviviem, kterého se nezanedbatelné 
procento z vás účastnilo. Doufám, že 
tato nevýhoda je vyvážena aktuální 
a spíše více než méně obrazovou convi-
viální přílohou.
V září nás čekají dvě významné udá-
losti. Návštěva Svatého otce a osmnác-
tý ročník Svatováclavských slavností. 
Papežská návštěva pro nás představu-
je významnou zkouška připravenosti 
našich kůrových sil, kdy na náš zpěv 
budou upřeny uši celého světa a mnozí 
ze čtenářů Psalteria se příprav aktiv-
ně účastní. Na nás „Pražáky“ vyšly 
chorální latinské nešpory v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a na 
svůj úděl si tedy nestěžujeme. K této 
příležitosti spouštíme mnoho let 
připravovaný projekt „chorál v litur-
gii“  – http://choral.sdh.cz, který by 
měl soužit nejen k jejich zveřejňování 
vysázených not (to bude postupně trvat 
léta), ale i ke komunikaci mezi naší cho-
rální kůrovou veřejností. 
Program Svatováclavských slavností 
je letos opravdu zajímavý a obsaze-
ní hvězdné.  Informace najdete na 
novém webu www.svatovaclavske.cz. 
Pilně objednávejte, prosím, vstupenky 
a informujte své známé. Nejen proto, 
abyste si nedali ujít příležitost vyslech-
nout v Praze neslýchané, ale i proto, že 
pokud neprodáme dostatečné množství 
vstupenek, budeme se v příštích letech 
topit ve finančních potížích a omezovat 
jinou (doufejme, že bohulibou) činnost 
SDH. 
Pokud bych se měl vyjádřit k obsahu 
čísla, které právě držíte v ruce, je to 
pestrá směs. Kromě očekávaných výro-
čí (Bohuslav Martinů) a neočekáva-
ných událostí (Milan Slavický) se zcela 
náhodou sešlo několik článků věnova-
ných varhanám. Aby tedy nezapadla 
pro nás nejdůležitější a nejradostnější 
varhanní událost – s přispěním a pod-
porou Společnosti pro duchovní hudbu 
otevírá Veselá škola (církevní ZŠ a ZUŠ 
v Praze) varhanní třídu. Proto věnuj-
te, prosím, pozornost informacím na 
následující straně.
Tož vám přeji příjemné počtení a v říjnu 
nashledanou.

stalo se a stane
Milé čtenářky a milí čtenáři,
přečetl jsem si, co jsem vám napsal do společenské rubriky před rokem. Tehdy jsem se 
pozastavil nad tím, že v období  dvou měsíců nikdo nereagoval na moji výzvu k podá-
ní námětu ke zlepšení této rubriky. dnes, po roce mohu konstatovat, že naše čtenářská 
obec je obec charakterní, neb původní počet zlepšovacích návrhů (nula) se za uvede-
né období nezměnil. jen vrozená skromnost mi brání domnívat se, že právě tato část 
našeho časopisu je prosta vad. pokud byste mi přeci jen chtěli pomoci, tak se např. 
prosím podívejte na celý poslední ročník a napište mi, který z významných skladatelů 
duchovní hudby chybí ve mnou zmiňovaných výročích; rád svůj seznam doplním. 
jinak se co do zlepšovacích návrhů obsloužím sám: zjistili jsme, že dostáváte poštou 
tento časopis trochu později, než jak bychom si to my ideálně přáli, takže některým 
přichází naše blahopřání pozdě. proto zkusíme trochu hýbnout časovým intervalem 
oznamovaných narozenin tak, aby někteří nepřišli zkrátka.
Tentokrát je mezi námi opět řada oslavenců s kulatými narozeninami – václava 
jelínková, jana smolová, jiří čížek, václav dobrodinský (připravujeme článek) a bohumír 
Toušek. polokulatiny oslaví helena confortiová, stanislav Šedivý a Wouter Tukker.
nekulaté narozeniny pak oslavují sestry – kůrovkyně Eva drančáková, Markéta 
jinochová, dana krausová, Marie lebedová, Terezie nollová, Maria Mlada ondrášová, 
hana ostroveršenko, Tereza skálová, barbora Šmídová, Ivana Šmilauerová, Zdeňka 
vaculovičová a radana váňová, stejně jako kůrovci František boček, bohumír hájek, 
oldřich heyl, jan kalfus, karel kostera, Zdeněk laudát, jan lukeš, antonín Molek, 
Tomáš najbrt, david petrla, Tomáš polívka, Martin poruba, vít rozehnal, jakub 
stratílek, ondřej Šmíd, dionýz Takács, petr Zítko a vladimír Žák.
v kategorii kristových let se tentokrát objevuje jediná osoba, a to žena - Monika drdová.
v nastávajícím období bude též množství biskupských narozenin: j. Škarvada (14.9.), 
v. Malý (21.9.), F. radkovský (3.10.) a j. baxant (8.10.). u nich data mohu uvádět, pro-
tože jsem je našel na tzv. otevřeném zdroji – internetu.
Z dalších osobností ze druhého břehu života se pro život časný či věčný v následují-
cím období narodili: můj oblíbenec johann Michael haydn (*14.9.1737; †10.8.1806), 
klement slavický (*22.9.1910; †4.9.1999), antonín dvořák (*8.9.1841), henry purcell 
(*10.9.1659), František Xaver richter (†12.9.1789), adam v. Michna (†22.9.1676), arvo 
pärt (*22.9.1935), básník bohuslav reynek (†28.9.1971), josef hercl (*7.10.1928), louis 
vierne (*8.10.1890), p. karel bříza (*14.10.1926), František Xaver brixi (†14.10.1771), 
jan dismas Zelenka (*16.10.1679), otto albert Tichý (†21.10.1973), Ferenc liszt 
(*22.10.1811), 24.10. pak zesnuli alessandro scarlatti (†1725) a petr Eben (†2007), 
Zdeněk pololáník (*25.10.1935), jakub jan ryba (*26.10.1765).
všem oslavencům patří naše gratulace, vděk a modlitby za jejich přínos duchovní 
hudbě. přejeme jim plnost božího požehnání, k němuž patří radost, svěžest ducha 
a mnogaja ljeta. a jako už poněkolikáté, i tentokrát posílám všem oslavencům další 
kánon - hudební přání, a to opět s laskavým svolením nakladatelství Triton (www.tri-
distri.cz -  sbírka světské kánony - duchovní kánony).

Pavel Svoboda
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pražanům, ale i obyvatelům dalších 
měst připravuje sdh již osmnáctý roč-
ník mezinárodního festivalu duchovní-
ho umění svatováclavské slavnosti 2009 
(www.svatovaclavske.cz). Tento festival 
se tradičně odehrává jako dvoutýdenní 
hudebně-duchovní příprava slavnosti 
hlavního českého patrona.

letos pořadatelé vyšli při tvorbě drama-
turgie z výročí několika významných 
skladatelů, k nimž bezesporu patří G. F. 
händel, F. X. richter či F. Mendelssohn-
bartholdy. nicméně i letos svatováclavské 
slavnosti zůstávají festivalem ekumenic-
kým se snahou o co největší žánrovou 
pestrost.

dominantami festivalu jsou jaksi povin-
ně zahajovací koncert, tentokrát věnova-
ný anglikánskému baroku (17. 9.), stejně 
jako koncert závěrečný, jemuž vévodí 
skladby jubilantů – F. X. richtera a F. 
Mendelssohna-bartholdyho. 

na zahajovacím koncertu (hudba ang-
lických králů a skladby h. purcella a G. 
F. händela) chceme představit vrcholné 
skladby anglikánského baroka, spojené 
navíc s londýnským královským dvo-
rem. Tím je dán jak výběr skladatelů, tak 
i zaměření na určitý typ skladeb. přestože 
v anglii domestikovaný němec händel je 
všeobecně znám, jeho korunovační žalmy 
nepatří k jeho nejhranějším skladbám. 
Fotbaloví fanoušci mezi posluchači ale 
budou překvapeni, až zjistí, že jejich oblí-
bená liga mistrů si svoji hymnu udělala 
právě z jednoho z těchto hymnů (Zadok 
the priest). o sto let starší henry purcell 
je bohužel znám daleko méně.

dirigenta zahajovacího koncertu, angli-
čana johna bowleyho, mohli někteří čte-
náři osobně poznat na letní škole duchov-
ní hudby convivium, kde john vedl třídu 
anglikánského sborového zpěvu. 
 
stalo se už tradicí, že na svs vystupují 
pravoslavné sbory z různých zemí, kde je 
toto náboženství většinové. doslova u nás 
neslýchaná novinka ale bude gruzín-
ská pravoslavná hudba (20. 9.). Ta se od 
obecně známé ruské školy (bortňanský 
a spol.) liší stejně jako sardinské zpěvy 
od G. p. palestriny a o. lassa – prostě jde 

o jiný hudební svět, utvářený především 
silnou přítomností folklórního prvku.
konečně příznivci lehčího žánru budou 
moci poprvé v česku přivítat klasiku 
mezi klasiky v oboru spirituálů: přeslav-
ný Golden Gate Quartet (22. 9.).

na jednom z koncertů zazní ve světové 
premiéře dílo E. jeffe čerstvě kompono-
vané k oslavě židovského nového roku 
ner Mitzva, a to 23. 9. v jeruzalémské 
synagoze. jde o dílo hovořící současným 
hudebním jazykem, poukazující na sku-
tečnost, že ani hudební slovník židovské-
ho náboženství nezkameněl, ale rozvíjí 
se a obohacuje určitou hudební tradici 
novým výrazivem. 
 
na závěrečném koncertu (27. 9.) pak mj. 
zazní v české premiéře koncertantní žalm 
F. X. richtera super flumina babylonis, 
psaný pro dobový pařížský koncertní 
projekt concert spirituel. bohužel dvojité 
výročí (1709-1789) tohoto českého auto-
ra se jinak v letošním koncertním životě 
u nás výrazněji neprojevilo.
Tradiční součástí festivalu se staly 
i hudební výlety, letos uspořádáme hned 
dva. Ten první do barokního mariánské-
ho poutního místa klokoty u Tábora (19. 
9.) jsme logicky věnovali tématu  dobové 
mariánské hudby. u druhého výletu do 
bechyně (26. 9.) nás inspiroval taměj-
ší rodák, skladatel v. pichl ke koncertně 
zanedbávanému tématu české kantorské 
hudby.

výše uvedené dominanty festivalu 
budou doplněny řadou dalších koncertů 
a bohoslužeb se zajímavým hudebním 
doprovodem.

osmnáct let trvání festivalu je už poměr-
ně slušná doba, opravňující mluvit o tra-
dici. ohlédnutí za osmnácti lety festivalu 
a skladeb na něm provedených (chystáme 
se uvést jejich seznam na internetu www.
svatovaclavske.cz) vede k uspokojení nad 
oprávněností existence festivalu speciali-
zovaného jen na duchovní hudbu: pohled 
na nezměrné bohatství repertoáru je 
umocněn ještě interním pohledem „do 
šuplíku“ plného dalších projektů, jež pro 
budoucí léta chystáme našemu publiku.

Pavel Svoboda

meziNároDNí FesTivAl 
DuchovNího uměNí 

svATováclAvské 
slAvNosTi 2009
 PoosmNácTé

Veselá škola – církevní ZŠ a ZUŠ 
Soukenická 10, 110 00 Praha 1
nabízí v nově otevírajícím se 

programu

výuku varhan
pro začátečníky i pokročilé

Charakteristika a obsah – 
Varhany bývají často nazý-
vány královským nástrojem. 
Jedinečné zvukové a technické 
možnosti varhan jsou inspirací 
pro mnohé hudebníky, sklada-
tele a improvizátory. Liturgii 
si bez tohoto nástroje snad už 
ani nedovedeme představit. 

Čtyřletý vzdělávací program 
nabízí posluchačům  indivi-
duální výuku techniky hraní, 
seznámení s nástrojem a jeho 
historickým vývojem, ukazu-
je pestrou varhanní literaturu 
(Dějiny a literatura nástroje), 
objasní technická specifika 
nástroje (Základy organolo-
gie) – s možnost exkurzí na 
významné nástroje, uvede do 
improvizace – solidní fun-
dament pro liturgickou hru 
(Improvizace). Při pravidel-
ných koncertech budou žáci 
představovat dosažené studijní 
výsledky. 

Kdo se může hlásit? Všichni 
studenti základních, středních 
a vysokých škol, kteří mají 
základy hry na klavír – cca J. 
S. Bach – Dvouhlasé invence. 
Nutná osobní domluva s vyu-
čujícím.

Výuka bude probíhat na nově 
zrestaurovaném dvoumanuá-
lovém mechanickém cvičném 
nástroji v budově  Veselé školy.
Kdy: ve středu 13 -16  a čtvrtek 
16 -20 (dle domluvy)

Vyučující: 
Christian M. Pšenička O. Praem
Bližší informace a přihlášení 

nejpozději do 30. 9. 2009
Kontakt: 

christian.p@centrum.cz
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sv a t o a n e n s k á  p ou ť 
a svatoludmilské nešpory

SVatoanenSká Pouť

v závěru měsíce června mne oslovil otec 
romuald op, se kterým se vídáme pravi-
delně v rámci společné účasti na středeč-
ních bohoslužbách u svatého jiljí, s tím, 
že vznikla myšlenka obnovy dávných 
svatoanenských poutí ve staroměstském 
kostele tohoto zasvěcení, a s otázkou, zda 
by schola Egidiana mohla zajistit hudeb-
ní složku celé slavnosti. s plným vědo-
mím rizika scholy oslabené morem dovo-
lených a prázdnin jsem se rozhodla vyjít 
této prosbě vstříc.
případnou rekognoskaci českých chorál-
ních materiálů jsem vzdala okamžitě, času 
rozhodně nebylo nazbyt; rovnou jsem si 
prohlédla proprium a doporučené kusy 
v Graduale Triplex – vše se mi to jevilo 
krásné (pozn. ale po nastudování o hodně 
krásnější.). otázku závěrečného kusu jsem 
si dovolila konzultovat se solesmeským 
klášterem, odkud jsem obdržela dopo-
ručení provést některý z hymnů propria, 
jak ho uvádějí v liber hymnarius či v jeho 
latinsko-francouzské verzi. o té se zmiňuji 
záměrně, neboť přítomnost francouzského 
textu vede k o poznání snazšímu rozklíčo-
vání  poměrně složitého latinského básnic-
kého útvaru.
nuže, bylo z čeho zpívat a teď už jen 
zbývalo zajistit dostatečný počet zpěva-
ček. Za tím účelem jsem rozeslala 1.7. 
hromadnou elektronickou poštu, ovšem 
právě fakt, že pouť se organizovala tak-
hle spontánně a tedy dosti na poslední 
chvíli a navíc se konala v nejžhavější 
letní sezóně (ač tomu počasí právě nena-
svědčovalo) zapříčinil, že reakcí typu 
„ano, mám volno, zájem a chci přijít“ 
bylo velmi málo. přesto se naše nepříliš 
početná schola v určitý okamžik zdála, 
spolu s hostujícími, dosáhnout počtu 
osmi a to se mi zdálo utěšené. Finální 
provedení jsme ale pak zpívaly v pěti, 
měly to na svědomí tu rozbujelé pracov-
ní povinnosti, nemoc,  jinde také neče-
kaně přišedší příbuzní...
příjemné zázemí velké hovorny domi-
nikánského kláštera dovolilo svobodně 
organizovat zkoušky, jen klášterní kopír-
ka se rozhodla stávkovat. v den d bylo 
ovšem vše připraveno; s vědomím, že 
porozumění obsahu toho, co se latinsky 
zpívá, napomáhá posluchačům vstoupit 
do hlubšího prožitku, byl k dispozici kaž-
dému účastníkovi anenské bohoslužby  
český překlad.
Začátek bohoslužby byl stanoven na 
17  hodin; my se scholou jsme si daly sraz 

o hodinu a půl dříve, abychom ohledaly 
terén toho, co se dnes nazývá pražská 
křižovatka…

Zažily jsme tam několikanásobné překva-
pení. To velké, krásné, převládající bylo 
nadšení z kulturní a uměleckohistorické 
hodnoty onoho místa. ovšem akusticky 
to bylo spíše rozčarování: kostel, jehož 
charakter je až do dnešních dní gotic-
ký, má propadlý strop; právě ta klenba, 
která by mohla krásně odrážet zvuk, tam 
chybí.  Z lodi se hledí rovnou do trámoví 
– původního, gotického! druhým oříškem 
je pozdější, nicméně též několikasetletá 
přístavba velmi rozměrné tribuny, původ-
ně chóru dominikánských mnišek, která 
vlastně tvoří jakési polopatro a zasahuje 
do poloviny prostoru jak délkou, tak výš-
kou. o jistých nesnázích s rovnoměrným 
nesením zvuku od zdroje k posluchači je 
nasnadě se zmínit. protože jsem nepočítala 
s tím, že bychom měly zpívat na mikrofon, 
zůstaly jsme u nezvučeného provedení, 
ale já pak celou mši svatou trpěla pocitem, 
že ti lidé „dole“ nemohli vůbec nic slyšet.  
Moje obavy mi byly částečně vyvráceny, 
částečně i potvrzeny – docela dost záleže-
lo na tom, ve které části kdo seděl. hlav-
ním celebrantem byl shora jmenovaný o. 
romuald op, koncelebrujících bylo ovšem 
více, a to jak z řad dominikánů, tak kři-
žovníků s červenou hvězdou.
doufám, že letošní svatoanenská pouť 
založila další novodobou tradici ženské-
ho chorálniho zpěvu a svatoludmilské 
nešpory (viz níže) nezůstanou osamoce-
né. nemusí sice pršet, když alespoň kape, 
ale je pomalu na čase, aby už také koneč-
ně pořádně zapršelo.

SVatoludmilSké nešPoRy

ke svatoludmilským nešporám řeknu 
pro tento okamžik jen tolik, že je to akce 
patřící ke svatováclavským slavnostem, 
už řadu let zavedená v kostele sv. jiří na 

pražském hradě, letos se koná ve středu 
16. září v 17 hodin. bylo by vynikající 
naplnit výrok čelního hybatele a organi-
zátora tohoto festivalu, pana jiřího kuba, 
který si pamatuju z loňska: „já bych si to 
vlastně představoval jako takovou společ-
nou akci všech ženských chorálních frak-
cí, co máme...“ hrozně se mi ta myšlenka 
líbí, a když se přihodilo, že mám letos 
šťastný průběh provedení těchto nešpor 
na starosti, budu se pokoušet páně kubo-
vo krásné přání uvést do života...
noty sice mám, ale jsou ve stavu, který už 
téměř nesnese kopírování. pokud je někdo 
máte ve stavu lepším, prosím ozvěte se mi... 
každopádně počítám s nějakou formou 
(jejich čitelné verze) včasné distribuce mai-
lem. Zkoušky bych ráda asi dvě, první zřej-
mě opět po mši sv. u sv.jiljí,  ve středu 2.9., 
a druhou na místě (resp. poblíž) před akcí.
Tolik pro tento okamžik ode mne, a teď 
už budu nejdřív netrpělivě vyhlížet zápla-
vu vašich ohlasů a reakcí, a pak zástupy 
zpěvuchtivých...
(Tel. 724 019 509, katabar@centrum.cz, 
viz též http://praha.op.cz/aktuality/egidi-
ana.pdf )

kateřina Bartošová

Na počátku prázdnin dostali cho-
ralistky a choralisté vlídný dopis 
od Kateřiny Bartošové, která vede 
Scholu Egidianu při kostele sv. Jiljí 
v Praze na Starém Městě. Zvala nás 
k nastudování hudební části svato-
anenské pouti a svatoludmilských 
nešpor. O pouti přinášíme její zprá-
vu, na nešpory se těšíme a vrátíme 
se k nim v příštím čísle Psalteria.
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bohuslav Martinů
(nepřímo) 
k liturgické hudbě

v den svátku církevního učitele sv. 
augustina 28. srpna 1959, tedy před 50. 
léty odešel na věčnost bohuslav Martinů. 
je to úžasný a dostatečně slavný skladatel, 
takže na něj a na jeho tvorbu už je a ještě 
bude mnohými autory, v mnoha médi-
ích a konferencích a v mnohých směrech 
důkladně vzpomínáno a jeho význam 
bude tu více tu méně zdůrazněn. nemá 
tedy význam se v psalteriu o něm v obec-
nosti šířit, čtenář se může dost dozvědět 
na příklad z internetu. všimněme si však 
toho, jaké podněty by mohl bohuslav 
Martinů dát těm, kdo chtějí svou hudbou 
přispívat liturgii.
je všeobecně známo, že Martinů měl 
vztah k náboženským tématům už od 
svého pařížského pobytu, avšak při vší 
úctě k jeho osobě a při všem pochope-
ní hloubky těchto skladeb lze vycítit, 
že základní cesta k takovým skladbám 
vedla přes lidovou poezii, lidovou moud-
rost a starobylé legendy. nejde o skladby 
liturgické hudby, ale „jen“ hudby duchov-
ní a jejich provozování ve vztahu k litur-
gii lze porovnat například s provozová-
ním pastorel, pastorálních mší i jiných 
skladeb reflektujících zbožnost drobných 
zemědělců doby kolem 18. století, což je 
však velmi málo vzhledem k tomu, co 

liturgie jako „modlitba církve“ vyžaduje 
(zdůrazňuji, že v právě zmíněném přirov-

nání mi jde jen o ten vztah k liturgii – od 
geniality a novátorství tvorby bohuslava 
Martinů, s kterými se úroveň některých 
„zemědělsky orientovaných“ kompozic 
nedá ani porovnat, jsem v tomto přirov-
nání záměrně abstrahoval).
To, že Martinů nějaký vztah k liturgii měl 
už od svého raného dětství, lze vytušit ze 
známého a velmi populárního až kurióz-

ního faktu, že se narodil na věži kostela. 
bylo by absurdní domnívat se, že k jeho 
sluchu hudba mešního obřadu doléhala 
zřídka nebo dokonce nedolehla nikdy, 
nebo že syn věžníka bydlícího přímo 
v kostele nikdy v kostelní lodi při zpíva-
ných bohoslužbách nebyl. ať je to však 
jak chce, v hudbě bohuslava Martinů 
lze najít jisté ozvěny např. gregoriánské 
melodiky, která se – snad jen podvědomě 
– mohla vynořovat z jeho starších zážit-
ků. jako příklad může sloužit druhý kon-
cert pro housle a orchestr z roku 1943, 
kde po stručné předehře orchestru násle-

duje sólová kadence, která vplyne do sou-
hry s orchestrem touto melodií:

Myslím, že to kdekomu připomene 
známý vzorec z preface. dokonce lze 
předpokládat, že Martinů mnohokrát 
slyšel prefaci o nejsvětější Trojici, která 
se před liturgickou reformou zpívala 
o přibližně padesáti procentech nedě-
lí, a kde je vzorec aplikován i na kratší 
úseky, které jsou výše uvedené reminis-
cenci bližší; např.:

než si však v hudbě b. Martinů všimneme 
další vlastnosti, která může být pro naše 
čtenáře dostatečně významná, musíme 
udělat exkurs do vývoje jeho rytmiky. lze 
shrnout, že v první fázi své tvorby apliko-
val klasickou rytmiku renesance a baroka 
s tím, že zatím co se v ní původně vysky-
tovaly nepravidelnosti v rytmu jen občas-
ně, on je dokázal někde „pěkně zahustit“ 
a jinde „vypíchnout“ (jeden znalec se před 
půl stoletím vyjádřil, že „mladý Martinů, 
to byl sršatec“). jako příklad může sloužit 
klavírní skladba z roku 1929 nazvaná la 
danse, tedy tanec:
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bohuslav Martinů
(nepřímo) 
k liturgické hudbě

a příkladem na „vypíchnutí“ je první 
fráze z houslového partu druhé věty sona-
tiny pro housle a klavír vydané r. 1937. 
Fráze je sice napsána v čtyřčtvrťovém 
taktu, motivy v ní opakované však jasně 
sdělují, že jde o takt šestičtvrťový (stejně 
jako pokračování, obsahující pět takových 
taktů, v nichž se střídavě uplatňuje klavír 
s houslemi), avšak druhý takt (označen 
šipkou) je zkrácen na čtyři doby.

rytmem se zabýváme podrobněji, pro-
tože v něm se Martinů projevuje jako 
jeden z těch mála výjimečných géniů, 
kteří udělali v první etapě svého tvůrčí-
ho vývoje mnoho a po jisté době svůj pří-
nos opustili a ohromili svět tím, že začali 
nově a vytvořili cosi, co vypadalo, jako 
by šlo o zcela jiného tvůrce (zmínil jsem 
se o tom v souvislosti s jiným hudebním 
géniem, olivierem Messiaenem, na str. 7 
posledního loňského čísla psalteria).
Začátkem 40. let minulého století se totiž 
v hudbě b. Martinů najednou objevují 
rytmy, pro které je charakteristický lichý 
počet základních dob, z nichž až na jednu 
jsou všechny seskupeny po dvou a často 
spojeny ligaturou, a ta poslední, která 
přebývá, zůstává osamocena. Martinů 
obvykle ty základní doby zapisoval jako 
osminové noty, takže takový rytmický 
celek dostává formu několika čtvrťových 
not následovaných jednou notou osmino-
vou. a melodie se může skládat z podob-
ných celků, avšak v obecném případě 
o různé délce, nejde tedy o nějaký opa-
kovaný třeba pětiosminový takt. Martinů 
se snažil zapisovat své skladby v pevném 
taktu, takže musel velmi často použí-
vat ligatury přes taktovou čáru. uveďme 
ještě dva příklady, a to z téhož houslové-
ho koncert, v němž se „ozvala preface“ 
(Martinů ho napsal r. 1943):

je to ukázka, jak se ty rytmy mohou 
uplatnit „con fuoco“, jako dramatická, 
vznícená složka melodie. stejně se ovšem 
mohou uplatnit v kantiléně, jak uka-
zují první takty druhé, volné věty téže 
skladby, kde je v zápise shrnuta melodika 
doprovázejícího orchestru (viz ukázka ve 
vedlejším sloupci).
podobné motivy se hustě vyskytují 
ve všech instrumentálních skladbách 
bohuslava Martinů vzniklých po roce 
1942, např. v jeho symfoniích (mimo  
jiné analyzovaných ve velmi instruktivní 
knížce symfonie bohuslava Martinů od 
jaroslava Mihule, obsahující mnoho dal-
ších příkladů). a tyto rytmy jsou hlav-
ním důvodem, proč o bohuslavu Martinů 

v psalteriu píšeme. Taková skladebná 
technika zaujme každého, kdo je sezná-
men alespoň se základy gregoriánského 
rytmu. Muzikologové sice zkoumají to, 
na co ukazují jevy vystupující v notovém 
zápisu skoro stále, totiž ligatury, jako 
geniální (nebo kuriózní, nebo – zejmé-
na  pro odchovance socialistického rea-
lismu – i nudnou) práci se synkopami, 
avšak tomu, kdo se věnuje gregoriánské-

mu chorálu, se to ihned ukáže jako tvorba 
ve volném rytmu, kde to, co staří autoři 
nazývali latinsky „tempus primum“ nebo 
řecky „prótos chronos“, zde figuruje jako 
osmina: ta lichá osmina tvoří spolu s před-
cházející čtvťkou trojdobý rytmický celek 
a každá z ostatních čtvrtek reprezentuje 
dvoudobý rytmický celek. 
lze ihned namítnout, že ve skladbách 
bohuslava Martinů je těch čtvrťových not 
mnohem více, než v melodiích gregori-
ánského chorálu. Martinů jistě nechtěl 
skládat gregoriánský chorál, takže na své 
čtvrťové noty měl právo. avšak i v grego-
riánských melodiích lze najít úseky, které 
působí, jako by je napsal právě Martinů. 
snad nejvýstižnější formule se vyskytu-
je v mnoha exemplářích zpěvu alleluia 
v druhém modu, jako jsou Dies sanctifi-
catus (pro denní vánoční mše na 25. pro-
since), video cælos a hic est discipulus (pro 
následující dva dny, tj. 26. a 27. prosince), 
vidimus stellam (pro 6. ledna) a mnohé 
další mimo vánoční dobu. přepišme tuto 
formuli do kulatých not tak, aby byla patr-
na příbuznost s tvorbou b. Martinů:    

příkladů je víc, a tak uveďme ještě jen 
jeden, a to úryvek z graduále Adjutor in 
opportunitatibus, složeného pro neděli 

devítník a nyní určeného pro sobotu po 
popeleční středě:

není ovšem bez zajímavosti, že rytmy 
používané bohuslavem Martinů se 
vyskytují i v jiných typech staré liturgic-
ké hudby. co byste řekli třeba začátku 
jednoho ze tří nejstarších hymnů ve sta-
roslověnské versi prostopinija, což je způ-
sob zpěvu, o němž profesor papežského 
orientálního ústavu p. bartolomeo di 
salvo prohlásil, že je jedinou informací 
o tom, jak se v byzanci zpívalo v malých 
sídlištích (mimo města s katedrálou 
a mimo kláštery), protože je překladem 
takových zpěvů, a ty nebyly nikdy písem-
ně zaznamenány; sv. cyril a Metoděj je 
přinesli při své misii slovanům (první 
ukázka na následující sraně).
jiný příklad dává raně středověký řecko-
byzantský zpěv. Ten se sice velmi podobá 
gregoriánskému chorálu (také má pře-
vahu těch osminek), ale v jedné velmi 
exponované fázi slavného chvalozpěvu 
na Matku boží zvaného akathistos, se 
„motivy bohuslava Martinů“ vyskytují; ta 
fáze popisuje Zvěstování, líčí archanděla 
Gabriela přicházejícího k panně Marii, 
a zpívá, že on před se její svatostí zastavil 
a strnul (lze přeložit i jako „dostal se do 
vytržení“ – viz druhá ukázka na následu-
jící straně).
a tím jsme se dostali ke zcela jiným myš-
lenkám: jednoho napadá otázka, zda ty 
rytmy ve skladbách b. Martinů nesvědčí 
o tom, že sledoval dost důkladně litur-
gickou hudbu. v paříži, kde je mnoho 
východních křesťanských farností, mohl 
sledovat nejen gregoriánský chorál. na 
tuto otázku lze těžko odpovědět. Martinů 
byl skromný, uzavřený a věcný umělec, 
takže od něho nebylo možno očeká-
vat nějaké velkohubé prohlašování, jak 
navazuje na tradici, na ekumenismus, 
na inkulturaci apod. on prostě tvořil, 
důležitý byl výsledek a ne jeho kontext 
a politikum. dnes může znalec grego-
riánského zpěvu namítat, že ať je to jak 
chce, Martinů nereflektoval objevy gre-
goriánské sémiologie a dokonce výše 
uvedené příklady jsou z jejího pohledu 
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čit, na příklad při doprovodu lidového 
zpěvu. Mnoho podnětů i řadovému var-
haníkovi mohou přinést např. písňové 
sbírky napsané v době druhé světové 

války ve spojených státech (písničky na 
jednu stránku, písničky na dvě stránky, 
nový špalíček): je třeba, aby se čtenář 
nenechal odradit technikou klavírního 
doprovodu (nebo naopak okouzlit kla-
vírní barvou, souznící s melodií zpěvu) 
a aby si převedl harmonii do množnos-
tí varhan (někde to chce dost přemýš-
let, jinde je to skoro evidentní – viz 
např. písně naděje a Tajná láska z alba 
písničky na dvě stránky).

dali jsme zde stručně do jistého vzta-
hu dva moderní skladatele, Martinů 
a Messiaena. I když jsou oba vynikající 
a inspirující, svou hudbou se velmi liší, 
což svědčí o tom, že „vážná“ hudba ani 
v nové době neztrácí na šíři a bohatství. 
končíme tuto stať upozorněním na jiný 
vztah mezi oběma génii, vztah poněkud 
kuriózní: Martinů se narodil v roce 
1890, Messiaen v roce 1908, což je pře-
smyčka z 1890. Škoda, že se Messiaen 
nenarodil o dva dny dříve, tedy na 
svátek neposkvrněného početí panny 
Marie, jako Martinů: pak by měli oba 

skladatelé i stejnou numerologickou 
charakteristiku. ale bůh ví, proč tomu 
tak není.

evžen kindler

v ý r o č í

chybné. avšak v době dětství bohuslava 
Martinů na poličské věži byl semiologic-
ký přístup neznám a dokonce i v době 
jeho vrcholného uměleckého vzepětí byl 
spíše utajen v omezeném kruhu znal-
ců, takže pojetí gregoriánského chorálu 
na základě solesmesské školy je to, co 
se k b. Martinů z historického hlediska 
logicky vztahuje (totéž platí i o řecko-
byzantské hudbě – dnes víme, že někte-
ré tóny uvedené v příkladu z akathistu 
se prováděly tak zrychleně, že bychom 
je raději přepisovali jako šestnáctinky). 
Martinů se narodil 18 let před olivierem 
Messiaenem, a je to na jeho hudbě znát 
– tam kde on přidával ke čtvrtkám 
osminku, Messiaen si dovolil přidávat 
ke čtvrtkám šestnáctinu, dvaatřiceti-
nu, šestnáctinu s tečkou atd., tedy měl 
k sémiologickému pojetí blíž.
rytmy bohuslava Martinů, jimiž jsme 
se zde detailně zabývali, ukazují, jak 
moderní je gregoriánský zpěv i jemu 
časově odpovídající zpěvy nelatinských 
liturgií. varhaník preludující na kůru 
se takovými rytmy může inspirovat 
ve svých improvizacích, avšak nabí-
zí se mu i více: Martinů se nevyhýbal 
ani polyrytmice, kdy výše diskutova-
né rytmické struktury v jednom hlase 
jakoby bojovaly s jinými, zdánlivě zcela 
nezávislými strukturami v jiném hlase 
(nebo jako by tyto struktury hladily). 
nevyhýbal se ani zvláštnímu případu 
polyrytmiky, kdy se „synkopy“ jiného 
hlasu (či i několika jiných hlasů) svo-
bodně vznášejí nad ostinatem nejnižší-
ho hlasu. 
polyrytmika nenásilným způsobem 
umožňuje i v harmonii zcela svobod-
né jakékoliv souzvuky tónů vybraných 
z diatoniky, čehož může využít i varha-
ník, když je z nějakých důvodů nucen 
doprovázet gregoriánský chorál nebo 
k němu hrát introdukce a mezihry; je 
to snadný předpis na to, jak se vyhnout 
těžce působícímu střídání tradičních 
kvintakordů, které melodii spíše táh-
nou k zemi než aby ji podporovaly. 
Martinů se ovšem na diatoniku neo-
mezoval, dokázal z ní vybočovat tak, 
že staromilcům až donedávna vstávaly 
vlasy hrůzou. I tak lze čtenářům naše-
ho časopisu doporučit, aby se mistrem 
Martinů nechávali inspirovat a pou-
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JAroslAv kŘičkA 
(1882-1969)

letos jsme si připomněli 40 let od úmrtí 
českého hudebního skladatele, dirigen-
ta, organizátora, pedagoga a publicisty 
jaroslava křičky.
vystudoval gymnázium v havlíčkově 
brodě a na pražské konzervatoři byl 
žákem k. knittla a k. steckra. Zde 
se přátelil s v. novákem i jeho žáky. 
studia hudby dokončil jednoročním 
pobytem v berlíně (1905-1906). poté 

žil tři roky v rusku (dnepropetrovsk), 
kde se přátelil s Glazunovem 
a Taneyevem a všemožně tu pro-
pagoval českou hudbu. Založil zde 
například symfonický orchestr, který 
dirigoval a do místních novin psal 
české hudební aktuality. po návra-
tu do prahy v roce 1909 se stal sbor-
mistrem hlaholu, se kterým prováděl 
mimo jiné i premiéry sborových děl 
janáčka, nováka a jeremiáše. v roce 
1918 byl jmenován profesorem skladby 
na pražské konzervatoři a v těžké době 
okupace byl jejím rektorem. po roce 

Pohled na Poličku z věže

(pokračování na str. 9)



5. září 2009  9

ve středu 18. srpna zemřel po dlou-
hé vážné nemoci pan profesor Milan 
slavický (7.5.1947 – 18.8.2009). byl nejen 
výjimečným hudebním skladatelem, ale 
i významným muzikologem a hudeb-
ním režisérem, který se ochotně dělil 
o své zkušenosti se svými studenty doma 
i v zahraničí. poslední rozloučení se 
konalo v úterý 25. srpna v kostele panny 
Marie královny míru na lhotce v kostele, 
kam pan profesor každou neděli dochá-
zel. Zádušní mši svatou celebroval otec 
biskup václav Malý s otcem vikářem. 
otec biskup nám podal ve své homilii 
svědectví o posledních dnech Milana 
slavického. pohřbu se účastnila řada 
hudebních skladatelů, muzikologů a jeho 
studentů, kostel panny Marie byl zcela 
zaplněn a mnoho smutečních hostů stálo 

venku. poté bylo tělo uloženo do rodinné 
hrobky na vinohradském hřbitově. 
Milan slavický byl autorem velkého 
množství kompozic, v řadě z nichž se 
projevuje křesťanská orientace, z posled-
ní let zvláště v requiem (2000-1, prove-
dené českou filharmonií a pražským 
filharmonickým sborem v roce 2004), 
jitřní díkuvzdání pro komorní orchestr 
(2002), Family of Man (2007-8) nebo 
kantáta kazatel (1970) a regina cœli pro 
dětský sbor (1999 provedené na koncertě 
soudobé hudby pořádaném společností 
pro duchovní hudbu). od počátku sedm-
desátých let ve svých skladbách důsledně 
uplatňoval metodu intervalového výběru 
spolu s osobitou instrumentací a se sek-
vencovitě gradujícím tematickým mate-
riálem. v rámci této často posluchačsky 
velmi zřetelné strukturovanosti dokázal 
Milan slavický dosáhnout neobyčejné 
emocionality svých děl. ve své muzikolo-
gické práci se věnoval převážně hudbě 2. 
poloviny 20. století a často o ní předná-
šel na univerzitách ve Francii, německu, 
Švýcarsku, Španělsku a usa. jako reži-
sér natočil přes 550 lp a cd, z nichž 
řada získala mezinárodní ocenění (např. 
dvořákovo requiem z Wolfgangem 
sawallischem 1984, nebo komplet symfo-
nií Gustava Mahlera s českou filharmo-
nií a václavem neumannem). po panu 
profesorovi v nás, jeho studentech, zůsta-
ne hluboká prázdnota, již budeme sami. 
Milan slavický silou své autority byl pro 
nás oporou a rádcem ve všech otázkách, 
které nám přišly na mysl. bude nám všem 
moc chybět. 

Jan Fila
autor je šéfredaktor internetového časopisu 

www.atemporevue.cz

Zemřel 
Milan slavický Krátce po svých 95. narozeni-

nách zemřel v sobotu 11.7.2009 ve 
Šternberku skladatel liturgické hudby 
Mons. Josef Olejník, papežský pre-
lát. Rozloučení se zesnulým proběhlo 
v sobotu 18.7. v 10.00 hodin v olo-
moucké katedrále a téhož dne v 15.30 
hodin v jeho rodné obci Strání, kde byl 
také pohřben.

Mons. Josef Olejník se narodil 
1.7.1914 ve Strání-Květná. Po stu-
diu na Arcibiskupském gymnáziu 
v Kroměříži a na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě (CMBF) 
v Olomouci byl vysvěcen na kněze 
5.7.1938.
Po kaplanské službě ve Vsetíně odešel 
do Říma, kde studoval od r. 1939 do 
1945 na Papežském institutu posvátné 
hudby. Sloužil 9 měsíců v Čsl. armá-
dě v Anglii. Po návratu do vlasti byl 
vicesuperiorem semináře a lektorem 
CMBF v Olomouci a zároveň kapla-
nem u sv. Michala.
V letech 1950-1968 spravoval far-
nosti Andělská Hora, Dětřichovice 
a Rudná pod Pradědem. "Českou 
mši z Andělské Hory" složil r. 1966. 
Od roku 1968 působil na CMBF 
v Olomouci a v Litoměřicích až do r. 
1975, kdy mu byl odňat státní souhlas.
Roku 1990 se stal docentem na 
CMTF v Olomouci v oboru liturgic-
kého zpěvu a vypomáhal ve farnosti 
Moravičany. 
Od r. 1973 až dosud vedl smíšený 
chrámový sbor ve Velké Bystřici. Až 
do své smrti se věnoval zhudebňo-
vání liturgických textů a byl vyhle-
dávaným duchovním vůdcem a zpo-
vědníkem.

tiskové středisko České biskupské konfe-
rence 2009

ZEmřEl P. JosEf olEJníK

1945 se věnoval výhradně kompozici. 
v raných skladbách je patrný ruský 
vliv, během pobytu v rusku na něj 
zapůsobilo dílo rimského-korsakova 
i Musorgského (1. smyčcový kvartet 
„ruský“ (1907), severní noci (1910), 
Tři bajky pro soprán a klavír (1917), 
Elegie na smrt rimského-korsakova 
(1918). do povědomí širší veřejnosti se 
dostala díla Modrý pták - orchestrální 
ouvertura k Maeterlinckově pohádkové 
hře (1911), písně rozchodu na slova ot. 
Theera (1916) a hlavně opera hipolyta 
(1910-16) provedená v národním 

divadle karlem kovařovicem a opera 
bílý pán aneb Těžko se dnes duchům 
straší podle oscara Wilda (přepra-
covaná 1930 a hojně provozovaná 
v zahraničí i díky dedikaci paní rose 
newmarch, která propagovala čes-
kou hudbu zvláště v anglii). křička 
obsáhl svými díly všechny hudeb-
ní druhy a žánry od písní (naše paní 
božena němcová- 1959), symfonií 
(symfonietta op. 77 – 1942, sinfonietta 
semplice – 1962), oper (král lávra – 
1940, psaníčko na cestách – 1944) až 
k filmové hudbě (cech panen kutno-
horských). jeho odkaz je patrný i ve 

tvorbě pro děti. opery ogaři (1919) 
– z ní známý bábinčin maršovský val-
čík, dobře to dopadlo, aneb tlustý pra-
dědeček, lupiči a detektivové (1932), 
oživlé loutky (1943) a instruktivní 
skladby pro mladé klavíristy (cirkus 
v pěti tónech - 1934) a houslisty (Malý 
kubelík - 1933). silný vliv měla na 
skladatele atmosféra domova a rodiny 
(klavírní trio doma 1923–24). vydal 
několik popularizačních a informač-
ních publikací a ke konci života byl 
jmenován zasloužilým umělcem.

(Česká hudba: http://www.czechmusic.org)

r e q u i e s c a n t  i n  p a c e m

(pokračování ze str. 8)
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Seminář o byzantsko-slovanském 
liturgickém zpěvu

o d j i n u d

centrum spirituality východ-Západ 
Michala lacka v košicích sídlí v domě 
Tovaryšstva ježíšova (jesuitů) v košicích, 
je však detašovaným pracovištěm 
Trnavské univerzity. v tomto tisíciletí 
získalo dobrou pověst týkající se pořádání 
odborných konferencí a seminářů v oboru 
křesťanské teologie, včetně setkání zamě-
řených na dějiny, na umění, či – ještě 
konkrétněji – na hudbu. vzpomeňme 
zejména na konferenci Počiatky kresťan-
skej hudby v európe konanou r. 2005 při 
příležitosti 120. výročí narození Egona 
Wellesze, který je oprávněně vnímán jako 
hlavní osobnost procesu znovuobjevová-
ní řecko-byzantského liturgického zpěvu 
ve dvacátém století (viz recenze sborní-
ku z této konference na str. 14 prvního 
čísla prvního ročníku našeho časopisu), 
a na další konferenci konanou rok na to 
a nazvanou viera, krása a umenie (recen-
zi jejího sborníku si lze přečíst  na strán-
kách 18-20 třetího čísla druhého ročníku 
našeho časopisu). 
Začátkem července 2009 uspořádalo cen-
trum spirituality seminář pod titulem 
stav výskumu mukačevsko-užhorodskeho 
nápevu. pro čtenáře, kteří nejsou dosta-
tečně obeznámeni s hudbou východní-
ho slovanského obřadu, musíme doplnit 
několik informací.
obřad sám, u nás běžně spojovaný 
s termínem řeckokatolický, vznikl na 
základě obřadu řecko-byzantského a za 

jeho vznikem stojí osobnosti svatých 
konstantina a Metoděje, kteří vytvoři-
li literární jazyk dnes obvykle nazýva-
ný jako církevně slovanský a do tohoto 
jazyka řecké liturgické texty přeložili. 

v běžných představách se tento obřad 
spojuje s čtyřhlasou hudbou ruské pra-
voslavné církve, avšak takové asocia-
ce jsou žalostně povrchní. vlastním 

zpěvem řeckokatolického obřadu – dle 
některých znalců, jako je např. dnes už 
zemřelý italsko-řecký basilián a pro-
fesor papežského orientálního ústavu 
otec bartolomeo di salvo, dokonce pře-
vzatým z rustikálního řeckého zpěvu 
samotnými svatými konstantinem 
a Metodějem – je styl, který se nazývá 
prostopinije (v jiných oblastech výslov-
nosti církevně slovanského jazyka pros-
topjenije, prostopenije apod.). jde o styl, 
který může šokovat svou opravdovostí 
(a přitom skrytostí) každého zastán-
ce co největší aktivní účasti věřících 
na liturgii a který lze srovnat nejvýš 
se situací, kdy v latinském ritu zpívají 
všichni věřící gregoriánské ordinári-
um, schola proprium a celebrant s jáh-
nem to, co jim přísluší. Zcela stejné je 
to s prostopinijem, až na to, že je v cír-
kevně slovanském jazyku a že části ve 
struktuře zpěvů lid-schola-celebrant-
jáhen odpovídají požadavkům byzant-
ské liturgie jednak co do textů a jednak 
co do počtu. při tom nejde o nějakou 
„pokoncilově“ reformovanou prakti-
ku: první notované zápisy prostopinija 
existují už od počátku 17. století a – jak 
už vyplývá z předchozího – není vylou-
čeno, že účast věřících byla takto aktiv-
ní už v prvním tisíciletí. 
jako je gregoriánský chorál se svými 
latinskými texty svobodný od toho, jak 
se kde mluví, tak je svobodné se svým 
církevně slovanským jazykem i pros-
topinije a zpívalo se běžně ve všech slo-
vanských zemích. a jako je gregoriánský 
chorál zpěv jednohlasý a tedy svobodný 
od harmonie, tak i prostopinije je jedno-
hlasý zpěv (název prostopinije toto právě 
vyjadřuje, a to na rozdíl od termínu par-
tesnoje pjenije, který značí vícehlas). 
a – podobně jako gregoriánský chorál 
– i prostopinije nabízí více variant pro 
některé zpěvy ordinária. 
Zatímco však gregoriánský chorál byl 
„znovuobjevován“ v dlouholetém pro-
cesu počínajícím v polovině 19. století 
a celému světu jednotně zprostřed-
kován zejména nařízeními a akcemi 
podnícenými sv. piem X. a pak dal-
šími papeži, prostopinije žilo a žije 
nejen v několika slovanských zemích, 
ale v donedávna téměř izolovaných 
oblastech (chtělo by se říci v dědinách 
sevřených v těžko přístupných údolích 
svahy okolních hor); ono skutečně žilo, 
spojitě předáváno často i ústně mezi 
generacemi, z nichž mnozí lidé (i kan-
toři schol) ani nemuseli znát noty: zpěv 
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byl součástí posvátné liturgie a jako 
takový byl respektován. nelze se ovšem 
divit, že v situaci technických obtíží při 
komunikaci vznikly některé odchylky, 
které sice celkový charakter ani mnoho 
detailů zpěvu nenegují, avšak zkušené 
ucho je identifikuje.  
v dnešní době, kdy jsou jak lepší mož-
nosti komunikace mezi obcemi okresu 
resp. farnostmi diecéze, tak větší f luk-
tuace obyvatelstva za prací, se lokální 
odchylky prostopinija projevují silněji, 
a tak vzniká snaha o jednotu. je ovšem 
evidentní (čech by sice s typickou iro-
nií ale i na základě vlastní zkušenosti 
mohl dodat „jak pro koho“), že něja-
ké nadekretování jednotného zpěvu 
je škodlivé a iluzorní. a tak byl v roce 
1970 nabídnut řeckokatolíkům žijí-
cím u nás (ale s možností být použit 
i jinde) soubor všech zpěvů prostopini-
ja pro lid, a to nejen pro eucharistickou 
liturgii, ale i pro ranní chvály, nešpory 
a další obřady, s dvojjazyčným rusín-
sko-slovenským názvem „Irmologion – 
Grekokatolickij liturgijnyj spiv eparchii 
mukačevkoji – Gréckokatolícky litur-
gický spev eparchie mukačevskej“. bylo 
to vydání, které v roce 1906 připravili 
do tisku p. Ivan bokšaj a josif Malinič, 
doplněné po 63 létech stefanem 
pappem a nikiforem petraševičem. 
Irmologion obsahovalo zpěvy praktiko-
vané v užhorodské katedrále ale s ohle-
dem jak na zvyklosti okolních farností 
(autoři se zaznamenáváním takových 
detailů systematicky zabývali) tak na 
staleté zápisy. 
doplňme, že termín irmologion byl pře-
vzat z řečtiny, kde značí jednu z více 
liturgických knih obsahujících zpěvy. 
jakkoliv vydání z roku 1970 bylo vel-
kým přínosem (viděno brzy po vyjití 
řeckokatolické církve z ilegality, kterou 
byla postižena po dvě desetiletí), je třeba 
poznávat prostopinije důkladněji a hlou-
běji. Zájem o to není jen na slovensku, 
ale i např. v bulharsku a zejména na 
ukrajině, a částečně – spíše jen pasiv-
ně – v české republice. a proto byl 10. 
července 2009 uspořádán seminář s výše 
uvedeným názvem stav výskumu muka-
čevsko-užhorodskeho nápevu a s odpoví-
dajícím cílem. 
podobně jako dvě minulá, výše uvede-
ná setkání odborníků, i tento seminář 
zorganizoval a vedl paeddr. sEodr. 
Šimon Marinčák, phdr, vědecký pra-
covník centra spirituality východ-
Západ Michala lacka, který v úvodním 
referátu vytkl konkrétní cíle – nejen 
semináře ale i budoucí práce, která by 
poznatky semináře byla ovlivněna. jde 
v podstatě o snahu o co největší „vyčiš-
tění“ zpěvů prostopinija tak, aby změny 
byly alespoň z části přijatelné v řec-
kokatolických kostelech na slovensku 
a na územích přilehlých (dodejme zde, 
že včetně čech, kde počet řeckokatolí-
ků potěšitelně vzrůstá, ale zejména na 

ukrajině). vyčištění (promiňte, lepší 
shrnující termín mě nenapadá) by však 
nemělo být produktem hlasování resp. 
dohadování nějaké komise (jejíž členo-
vé – jak už to bývá – by případně měli 
za úkol reprezentovat při dohadování 
lokální zájmy), nýbrž produktem hlu-
bokého studia jednak vývoje praxe pro-
stopinija od prvních známých údajů až 
do dnešní doby a jednak logiky vztahů 
jako např. melodie-text, skladba-litur-
gie, či nápěv-teologický obsah.
Dr. Marinčák se ve svém úvodním 
referátu dotkl i jiných faktorů, mezi 

nimiž figuroval i problém harmonizo-
vání melodií prostopinija pro vícehlasý 
chrámový sbor. na tyto myšlenky boha-
tě navázal Igor Zadorožnyj referátem 
ohlášeným pod titulem „napivi liturgii 
naperedosvjačennych dariv prostopini-
ja bokšaja-Maliniča v konteksti irmo-
lojnoji tradicii“, což lze přeložit jako 
„nápěvy liturgie předem posvěcených 
darů bokšajova-Maliničova prostopinija 
v kontextu tradice irmologia“. na vysvět-
lenou je třeba sdělit, že liturgie, pro kte-
rou se v češtině ustálil tradiční název 
„předem posvěcených darů“ (z latiny 
liturgia praesanctificatorum), se koná 
v latinském obřadu jen na velký pátek 
(a už od reformy obřadů svatého týdne 
v roce 1955 se nazývá prostě communio, 
tj. přijímání), zatím co v byzantském 
ritu je určena na každou středu a pátek 
v postní době; má vlastní, některé zvlášť 
nádherně znějící zpěvy. přednášející, 
docent církevního zpěvu ve lvovském 
kněžském semináři, se vůbec neomezil 

na liturgii předem posvěcených darů 
a hovořil o mnoha problémech, mj. týka-
jících se výuky zpěvu, získávání vhod-
ných kantorů a členů chrámových sborů 
a důkladného porozumění mezi kantory 
z různých oblastí. 
přípěvek „k harmonizácii karpatských 
nápevov“ Martina Škoviery vycházel 
přímo z praxe; autor je sbormistrem 
bratislavského řeckokatolického smíše-
ného chrámového sboru chryzostomos, 
který spolu se svým bratrem danielem 
založil, a řadu zpěvů prostopinija pro 
tento sbor aranžoval. jak je obvyklé 

pro velmi starou (gregoriánský zpěv) 
nebo východně orientovanou (pros-
topinije, arménský liturgický zpěv) 
hudbu, v dnešní harmonizaci jde vždy 
o konf likt mezi nabídkou akordů kon-
venčního dur-mollového systému na 
jedné straně a zachováním resp. mini-
málním porušením modálního charak-
teru, neseného melodií. na harmonic-
kých postupech navržených jím samým 
a akusticky generovaných počítačem 
autor ukázal některé příklady řešení. 
další autor Dávid Pancza, rovněž 
z bratislavy, je poněkud znám českým 
čtenářům svými články publikovanými 
zejména koncem devadesátých let v časo-
pise amen. jeho akční záběr je však mno-
hem širší a na konferenci zašel ve svém 
příspěvku s názvem „nápevy mukačev-
skej tradície pre spev stichír – problém 
spojenia textu s melódiou a možné rie-
šenia“ až do nejstarších zaznamenaných 
nápěvů prostopinija porovnatelných (i co 
do notace) s řeckými analogiemi. 
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velmi podnětný příspěvek měl již výše 
zmíněný bratr přednášejícího Martina 
Škoviery Daniel, profesor klasických 
jazyků činný na více slovenských univer-
zitách, poradce (člen vědeckých redakč-
ních rad) několika slovenských a zahra-
ničních institucí (mj. Římskokatolické 
teologické fakulty komenského uni-

verzity v bratislavě) a zakladatel chrá-
mového sboru chryzostomos. na slo-
venských a českých překladech dvou 
řecko-byzantských liturgických textů 
demonstroval, co vše lze v originálu 
vyčíst a pokusit se interpretovat v pře-
kladu. pro čecha (tedy pro mne osobně), 
který už si zvykl na vlastní utrpení při 
poslechu překladů vyrobených v česku, 
bylo sledování tohoto příspěvku něčím 
více než rosou padající na vyprahlé pole 
a současně i stimulem k poněkud škodo-
libému přání, aby si podobný odborník 
vzal tyto české překlady na mušku své 
profesionality.
další vědecký pracovník centra spiri-
tuality východ-Západ Michala lacka, 
Thdr. paeddr. Mgr.art Peter Dufka 
sj, phd, ohlásil sice příspěvek s názvem 
„porovnanie byzantskej gréckej a slo-
vanskej sémiologie“, nakonec se však 
věnoval tématu mnohem širšímu, které 
bych mohl pro čtenáře psaltéria s chutí 
nazvat sémiotika liturgického zpěvu 
a vztáhnout k řadě příspěvků, která 
právě probíhá na stránkách časopi-
su psalterium. doufejme, že příspě-
vek vyjde v tištěné formě ve sborníku 
semináře, kde budou snad i příspěvky 
dalších autorů (ze slovenska, ukrajiny 
a bulharska), kteří se sice přihlásili ale 
nedorazili.

Zúčastnil jsem se konference v podstatě 
jako pasivní posluchač, který má emi-

nentní zájem dozvědět se něco víc o pros-
topiniji, ale nabídl jsem příspěvek nazva-
ný „bohuslav Martinů a  prostopinije 
(Modernost tradiční liturgické hudby)“ 
pro případ, že by byl čas na jeho před-
nesení. příspěvek byl přijat a jeho obsah 
je dostatečně vystižen mým příspěvkem 
pro náš časopis, který vychází na podob-

né téma v tomto čísle.
kromě výše uvedených aktivních účast-
níků byly na semináři přítomny ještě dvě 
účastnice bez příspěvku, jedna z univer-
zity v bratislavě a jedna z karlovy uni-
verzity v praze. pro účastníka z česka 
bylo příjemným zjištěním poznat, s jakou 
důkladností, hloubkou, seriózností a pro-
fesionalitou se na možné sjednocování, 
překlady i harmonizaci účastníci připra-
vují a vybavují. a tento poznatek považu-
ji za hlavní složku této své zprávy – kon-
krétní detaily budou moci zájemci vyčíst 
– doufejme že brzy – z připravovaného 
sborníku.

druhý den bylo možno zajet na exkurzi 
do severovýchodního cípu slovenska, 
seznámit se s tamějšími dřevěnými 
řeckokatolickými kostelíčky a poznat, 
kde prostopinije žilo a často dosud žije 
(doplňme, že v padesátých a šedesátých 
létech minulého století, kdy byla řec-
kokatolická církev vyhnána komunis-
tickou vládou do ilegality, její kostely 
dány k dispozici pravoslavné církvi, 
její kněží pozavíráni nebo posláni jako 
nekvalifikovaní dělníci do vzdálených 
míst československa a její věřící auto-
maticky převedeni mezi pravoslavné 
bez možnosti přejít do římskokatolické 
církve, se tyto kostely, ač oficielně pra-
voslavné, stávaly jakýmisi katakomba-
mi, kde ve večerních či nočních dobách 
se řeckokatoličtí věřící scházeli a zpí-

vali sami, bez pravoslavných duchov-
ních, právě prostopinije jako jediný 
možný „fyzický“ vztah ke své církvi 
a liturgii. Mnohé z těchto kostelů mají 
nádherný vyřezávaný a bohatě vybar-
vený ikonostas, často s plným počtem 
(tj. pěti) pater nesoucích vedle ikon 
barokní ornamenty. v jednom z nich, 
v Šemetkovcích, jsme dokonce stih-
li závěr novokněžské primice (včetně 
novokněžského požehnání). Třetí den 
byla neděle a naskytla se tak možnost 
ověřit si v realitě jak společné znaky 
tak i jemné odlišnosti v praxi prosto-
pinija, neboť dopoledne byla eucharis-
tická liturgie v řeckokatolické katedrá-
le a odpoledne v kapli krista krále při 
jesuitském centru. Ti, kdo ještě neod-
jeli a měli možnost znát už z dřívějška 
praxi prostopinija z oblastí svého byd-
liště, měli k dispozici větší „spektrum“ 
provádění – tak pražáci mohli porovnat 
s praxí v praze a přesvědčit se o tom, že 
prostopinije sice v katedrále svatého 
klimenta v praze v neděli hřmí, když je 
zpívá téměř celý kostel (včetně návštěv-
níků ze západoevropské a severoame-
rické diaspory), avšak v košické kated-
rále hřmí ještě více. Zajímavé bylo i to, 
že se mnoho věřících v košické katedrá-
le přidávalo i ke zpěvu proprií. 

Zde bych mohl zprávu o semináři ukon-
čit, avšak dovolím si ještě jeden pozdní 
dojem z cesty. vždy, když jedu vlakem 
mezi českem a slovenskem trasou „cez 
púchou“ a tedy přes stanici lysá pod 
Makytou (kde slovo Makyta sice označu-
je blízkou horu, avšak v nářečí znamená 
i jívu), vzpomenu si na říkanku, kterou 
jsem četl někdy před 40 léty na jednom 
výrobku nabízeném ve výloze prodejny 
lidové umělecké tvorby:

Sedí vrabec na makytě, 
kýve řiťú rozmanitě.
Ľudé idú do kostela, 

ptajú se ho, co to dělá.
Hlúpí ľudé, tak viditě: 
kývu řiťú rozmanitě.

Tentokrát mi vytanula na mysli její 
schopnost přispět k diskusi o sémiotice, 
jež právě probíhá v časopise psalterium: 
pokud nechápeme vrabce z první řádky 
jako symbol zpěváka či spíše zpěvačky 
z televizní obrazovky nebo z některých 
shromáždění, můžeme říkanku vědecky 
rozebrat jako básnické vyjádření pro-
cesu, kdy lidé jdoucí do kostela předpo-
kládají, že vrabcovo kývání zadečkem 
je znakem čehosi, co chtějí poznat, vra-
bec jim však sděluje, že to není znakem 
ničeho.

evžen kindler
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předpokládám, že drtivá většina čtenářů 
psalteria již slovo hermeneutika někdy 
slyšela. vzdělanější čtenáři vědí, že je to 
slovo moderní a nějak patří do současné-
ho církevního a kulturního newspeaku. 
dovolím si předpokládat, že obsah toho-
to pojmu je pro většinu čtenářů velmi 
mlhavý a nejasný, stejně jak tomu bylo 
donedávna v mém případě.

použiji-li (zcela výjimečně) onen ošklivý 
obrat „o čem je hermeneutika“, můžeme 
v prvním přiblížení říci, že máme-li něja-
ký objekt (většinou je objektem myšlen 
text, ale vše platí i pro hudbu), hermene-
utika je metoda, pomocí níž se dobereme 
toho, o čem daný objekt je, co znamená.

Existují dvě základní a nutno říci že 
konkurenční a vzájemně se vylu-
čující hermeneutické školy. jedna 
z nich – navazující na myšlenkový 
odkaz M. heideggera a reprezento-
vaná zakladatelem německým filoso-
fem h.-G. Gadamerem a teologem r. 
bultmannem – je nazývána hermene-
utikou integrativní, a pokud si mohu 
dovolit její charakteristiku nefiloso-
fickým jazykem, říká, jak v objektu 
uvidět to, co v něm vidět chceme, a jak 
s tím, co v něm vidět chceme, můžeme 
pracovat. 
druhá, reprezentovaná italským filoso-

fem Emilliem bettim, dává návod, jak 
správně odpovědět na otázku známou 
z Žákových Študáků a kantorů: co tím 
chtěl básník říci? Tato druhá větev se 
nazývá právě hermeneutikou rekonstruk-
tivní.

již z této stručné charakteristiky obou 
přístupů bude čtenáři zcela zřejmé, který 
z těchto přístupů zdomácněl v českém 
intelektuálním a teologickém prostředí. 
ano, zdomácněl natolik, že hermeneuti-
ka se stala synonymem pro hermeneuti-
ku integrativní a to nejen na Wikipedii. 
na stránkách www.hermeneutika.cz se 
jméno betti dokonce ani nevyskytuje.
je pozoruhodné, že zatímco v oblasti 
hudby (a nutno říci, aniž se někdo teo-
rií zabýval) spontánně zvítězil přístup 
rekonstruktivní – bacha posloucháme 
v interpretaci rillingově a stokowského 
aranže vzbuzují shovívavý úsměv – 
v oblasti textů převládá integrativní her-
meneutika dosud.

o to významnější je vydání knihy, o které 
se zmiňujeme. skládá se ze dvou částí. 
první je čtivý úvod do problematiky od 
stanislava sousedíka a druhou tvoří český 
překlad bettiho práce hermeneutika 
jako obecná metodika humanitních věd. 
v první části najde čtenář upřesnění 
toho, co jsem snad příliš voluntaristicky 
uvedl jako charakteristiku jednotlivých 
hermeneutických škol.

HeRmeneutika a PoRozumění 
HudBě

přirozeně vyvstává otázka, jakou roli 
hermeneutika může mít při porozumě-
ní hudbě, a to zejména hudbě duchovní. 
předně se rekonstruktivní hermeneu-
tika staví na stranu těch, kteří tvrdí, že 
hudba něco znamená, že si do ní nevklá-
dáme význam pouze my jako posluchači 
a interpreti a je tedy přirozeným spojen-
cem zejména skladatelů. dále se můžeme 
dozvědět to (co už ze sémiotiky víme), že 
objekt znamenání není nezávislý, ale je 
určen pouze v rámci nějakého konkrétní-
ho symbolického systému (třeba afektivní 
barokní hudby).
dále rekonstruktivní hermeneutika 
dokládá, že je možné tento smysl obje-
vit. objevit jej může ten, kdo si mimo 
jiné tento originální systém osvojí. a kdo 

smysl objeví, je schopen jej i jinými pro-
středky ostatním sdělit, vulgárně řečeno 
způsobem à la komentátor na výchov-
ném koncertě, nebo ještě vulgárněji jako 
komentátor při liturgii. 
Zbývá tedy zodpovědět otázku: jak her-
meneutické přístupy použít ve vlastní 
interpretační praxi sborů a instrumen-
talistů chrámových i nechrámových? 

poučení je dvojí – podle okolností: 
buď předpokládáme, že symbolický sys-
tém naší skladby je všeobecně srozumi-
telný. potom se vyjadřujme směle pouze 
touto skladbou, oni lidé pochopí. na kon-
certě i při liturgii. 
předpokládáme-li naopak, že symbolický 
systém všeobecně známý není, je třeba 
volit různá řešení pro koncert a pro litur-
gii. na koncertech musíme použít vysvět-
lující slovo mluvené, či alespoň ve formě 
dobře sestavené programové brožury. 
pro liturgii taková hudba ovšem dost 
dobře použitelná není, a když, tak jen 
výjimečně a občas. liturgie se totiž koná 
tím, co se při ní koná, a nikoli tím, co se 
při ní povídá o tom, co se při ní koná.

Jiří kub

Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky
autor: sousedík stanislav, betti Emilio
vydal: Triton
Isbn: 978-80-7387-239-7

nebezpečným slovům se můžeme 
bránit jedině tehdy, když jim 

budeme rozumět
aneb o knize „Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky“

meshova stéla námraza na skle
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Homilie k 16. neděli V mezidoBí

ukazovali mně v Řecku kostel, který 
má varhany. je to tam zvláštnost. chtějí 
zpívat pánu bohu čistými lidskými 
hlasy. ale má to i jiný vážnější důvod. 
Tradicionální liturgický zpěv se tam 
nedá vepsat do našich not, intervaly 
mezi jednotlivými tóny neodpovídají 
naší stupnici. Zato v našich kostelích 
skoro všude varhany jsou, v malých 
kaplích se nahrazují alespoň skrovným 
harmoniem. hlas varhan je silný, zapl-
ní celý prostor, mají mnoho rejstříků. 
je to jakoby se k našim hlasům, které 
zpívají, chtěla připojit celá příroda. ale 
to nás vede k otázce: odkdy se v kostele 
vlastně zpívá?

Zpěv je jakoby přirozeným doplněním 
slov. I malé dítě, když se naučí nějaké 
nové slovo, začne si je jakoby prozpěvo-
vat. potvrdí tím, že se mu líbí. a když 
někde pěkně zpívají a hrají, upozorní tím 
na svou přítomnost. starověcí filosofové, 
platon a aristoteles, kladli velký důraz 
na hudbu z hlediska morálního, protože 
působí na lidské city a vášně. proto jisté 
druhy hudby doporučují, jiné zakazují, 
zvláště ty, které by probouzely smyslo-
vost. čistá a ušlechtilá hudba je naopak 
prostředek k očišťování duše. v bibli 
starého zákona jsou hlavními modlit-
bami žalmy a ty se zpívaly. naznačuje 
to slovo samo. Termín žalm pochází 
z řeckého psallein, zpívat, jásat. Zpěvem 
se měla upoutat pozornost ke slovům, 
jejichž slovní recitace by unavila.

Může se však stát i opak. někdy se 
tak upoutáme na pěknou melodii, že 
se nestaráme o to, co slova písně říka-
jí. Z toho důvodu byli staří egyptští 
mniši proti příliš ozdobnému zpěvu 
žalmů. jeden z nich píše: „rybář chytá 
na udici a na červa a podobně i ďábel 
pomocí samotných zpěvů strhuje mni-
cha k marné slávě.“ nedivíme se tomu. 
když někdo pěkně zpívá, rád se tím 
pochlubí a dá se obdivovat; posluchači 
pak obdivují jeho a zapomenout na to, 
že se v kostele zpívá ke chvále a slávě 
boží. kázáním proti zneužití hudby 
a zpěvu se však nemíní vyhubit jejich 
užitečnost. kasián, který popisuje ze 
zkušenosti duchovní život starých mni-
chů, považuje tedy za důležitější ukázat 
na tento pozitivní prvek. proto píše: 
„často právě, když jsem zpíval verš 
žalmu, jsem se ocitnul v horlivé mod-
litbě. Melodický hlas některého bratra 
někdy probudil duše z jejich dřímoty.“ 
jiný autor, Teodoret z kyrrhu (5. stol.), 
si myslí, že je krásná melodie žalmů 
také dobrý prostředek, jak si zapama-
tovat, co se v nich říká. vzpomínám si, 

jak toho použil v moderní době jeden 
holandský kněz, který předělal texty 
školního katechismu do žalmové formy 
a pak je s dětmi prostě zpíval. uměly 
pak katechismus na nejlepší znám-
ku. bohužel to přebásnil dost neuměle 

a některé texty působily dost směš-
ně. lépe uměl využit podobné metody 
jeden z našich kněží. Mariánská kázá-
ní v máji organizoval takto. Zazpívali 
všichni jednu sloku z písně Tisíckrát 
pozdravujeme tebe. je totiž dogmatic-
ky obsažná, ale málokdo si toho všim-
ne. hned po zpěvu vysvětlil smysl slov, 
které tu jsou. nato tu sloku zase všichni 
zazpívali. potom se přešlo k další sloce. 
Myslel, že probere píseň celou, ale vyšlo 
to ještě na další dvě kázání. a neušla 
mu ani jiná radostná zkušenost. všiml 
si, že někteří, když vyšli z kostela, si 
potichu pozpěvovali sloky téže písně. 
utkvěla tedy v paměti.

ale při této příležitosti je potřeba 
zaujmout postoj i k jiné otázce: jaký má 
být ten zpěv, melodie a doprovod k tomu, 
co se v kostele zpívá? není to náhodou, 
že v našich kostelích převládly varha-
ny. jejich hudba se skutečně chápe ne 
jako samostatný koncert, ale jako vněj-
ší doprovod ke zpěvu jednohlasnému. 
Ten býval dlouhou dobu jenom latinský 
a obsahoval slova mešních textů. liturgie 
má být totiž sjednocující, věříme to, co se 

společně modlíme. proto všichni v koste-
le recitovali nebo zpívali jeden společný 
text, platný i pro jiné chrámy a schvá-
lený církevní autoritou. uskutečňovala 
se tu výzva, kterou končí mešní preface: 
„s anděly, s archanděly a se všemi nebes-
kými chóry jedním hlasem voláme.“ 
jednohlasné byly i zpěvy v byzantské slo-
vanské liturgii. ale ponenáhlu se tu poci-
ťoval jeden vážný nedostatek: omezení 
tvořivosti osobní. nemají mít v chrámu 
místo i současní hudební umělci? jak to 
vyřešit? Začaly se proto na různých mís-
tech vkládat do úřední liturgie malé vlož-
ky, jakoby árie v opeře. Tam se ovšem 
závodilo o přednost v líbivosti a pocho-
pitelně i v marnivosti. proto tyto vložky 
církevní autorita hleděla omezovat.

ale vznikla nová iniciativa důstoj-
nější i při papežských bohoslužbách: 
čtyřhlasný zpěv v duchu palestrinov-
ského kontrapunktu. je pozoruhodné 
jak rychle pronikal i jinde a jak si ho 
dokonale osvojila slovanská východní 
liturgie. dnes, když slyšíme mohutné 
chóry ruské, ukrajinské a jiné, už nikdo 
nevzpomíná na to, že i tam je církev-
ní autorita zakazovala, ale neuspěla. 
ukázalo se totiž, že právě tento zpěv 
dobře odpovídá duchu společné litur-
gie. všimněme si, jak je tento čtyřhlas, 
odborně nazývaný kontrapunkt, slo-
žen. Melodie vedoucího hlasu, prvního 
tenoru stoupá do výše, zatímco hlubo-
ký druhý bas sestupuje dolů; v zápětí 
se ty směry obrátí. druhý tenor se při-
způsobuje jaksi prvnímu a první bas se 
snaží udržet dominantu. každý hlas 
si tedy jakoby stále zpívá po svém, ale 
každý se úzkostlivě snaží o to, aby se to 
dělo v dokonalé harmonii s ostatními. 
Můžeme v tom vidět krásný obraz ide-
álního soužití v církvi. Tu si má každá 
osoba uchovat svou vlastní originalitu, 
svou funkci, ale má se přitom stále starat 
o to, aby se to dělo v harmonickém sou-
ladu se všemi ostatními. udiví nás, když 
si všimneme, jak dobrý znalec v kontra-
punktu si označí v notách jen vedoucí 
hlas, ty ostatní okamžitě odhadne. kéž 
by takový ohled platil i v životě.

ale nezapomínejme, že v umění není 
žádný druh definitivní. jsou tedy stálé 
pokusy zavést do bohoslužby i nové druhy 
moderní hudby, po případě i nahrazovat 
varhany kytarou a podobně. k tomu se 
dá všeobecně poznamenat jen tato rada. 
Zpěv a hudba se musí přizpůsobit tomu, 
co doprovází a i místu na kterém se děje. 
kostely se stavějí tak, aby byly nejpěkněj-
ší budovou ve městě. Tedy i hudba, která 
v nich zaznívá má usilovat o to, aby byla 
opravdu umělecká, inspirovaná duchem 
božím a schopna ducha božího inspiro-
vat v jednotě ducha věřících.

tomáš špidlík
přezato z Radia Vaticana

varhany

Zpěv a hudba se musí přizpůso-
bit tomu, co doprovází a i místu 
na kterém se děje. Kostely se 
stavějí tak, aby byly nejpěknější 
budovou ve městě. Tedy i hudba, 
která v nich zaznívá má usilovat 
o to, aby byla opravdu umělec-
ká, inspirovaná duchem Božím 
a schopna ducha Božího inspi-
rovat v jednotě ducha věřících.
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Varhany znějící 2009 (8. – 11. 9. 2009) je 
mezinárodní varhanní festival předsta-
vující památné varhany ve Slaném a ve 
Velvarech. Jako součást Dnů evropské-
ho dědictví ho v roce 2009 pořádá město 
Slaný ve spolupráci s městem Velvary. 
Součástí festivalu je i Putování za his-
torickými varhanami (Smečno, Peruc, 
Budenice, Zlonice) s varhaníkem a orga-
nologem pražské arcidiecéze Pavlem 
Černým (5. 9. 2009). podrobnosti najdete 
na  www.varhany.slansko.cz

Festival varhany znějící 2009 volně 
navazuje na varhanní koncertní tri-
ptych  Varhany znějící Slaný – Smečno 
2001, při kterém rozezněly varhany ve 
slaném a nedalekém smečně varhaní-
ci vladimír roubal (varhany v kostele 
sv. Gotharda ve slaném), robert hugo 
(varhany v kostele nejsvětější Trojice ve 
smečně) a  Michal novenko (varhany 
v kapli Zasnoubení panny Marie v bývalé 
piaristické koleji ve slaném). Ze všech tří 
koncertů byly pořízeny live snímky, které 
odvysílala stanice vltava českého roz-
hlasu. Z výběru nahraných skladeb pak 
vzniklo cd varhany znějící, které město 
slaný vydalo v roce 2002. (recenze cd je 
na stránkách http://www.kultura.slansko.
cz/upload/2008/10/recenze.jpg)
s odstupem sedmi let jsme se rozhodli při-
pravit další ročník slánského varhanního 
festivalu, který   opět nechá zaznít dvoje 
slánské varhany a jedny varhany z širšího 
slánského regionu. po delším uvažová-

ní jsme tentokrát zvolili varhany z kos-
tela sv. kateřiny v nedalekých velvarech. 
romantický nástroj z roku 1886 varhanáře 
Šimona Emanuela petra nám umožní bez-
prostřední porovnání  zvuku se slánskými 
nástroji, které jsou zhruba o sto let starší. 
velvarský koncert bude zajímavý i dra-
maturgicky, neboť nám představí českou 
varhanní školu 19. a 20. století, a to včetně 
skladby bohuslava Martinů, jehož 50. výro-
čí úmrtí si letos v srpnu připomínáme.
volba při výběru třetího varhanního 

nástroje padla na velvary i proto, aby-
chom koncertem v kostele sv. kateřiny 
upozornili na další unikátní nástroj, 
který se nachází ve velvarech a to ve 
hřbitovním kostele sv. jiří. Tento nástroj, 
postavený v roce 1689 pro kostel sv. 
kateřiny a později přenesen do hřbitov-
ního kostela sv. jiří, zaniká před očima 
a koncertem bychom rádi iniciovali další 
úsilí pro jeho záchranu. vždyť v tomto 
případě se jedná o varhany, které vznikly 
patrně v dílně hanse henricha Mundta, 
autora významných varhan z kostela 
Matky boží před Týnem v praze 1.

dramaturgii festivalu jsme koncipova-
li tak, aby každý z koncertů co nejlé-
pe představil daný nástroj. po poradě 
s varhaníkem pavlem černým, jenž je 
zakladatelem a organizátorem hudební-
ho festivalu Free organ World – pražské 
varhany (http://www.fow.cz/) a který je 
i uměleckým garantem festivalu varhany 
znějící, jsme se rozhodli pozvat dva 

zahraniční varhaníky a jednoho české-
ho. pozvali jsme tedy petra van dijka 
z holandského utrechtu, jehož koncert 
v piaristické kapli ve slaném nese název 
Hudební soupeření a bitvy, a z drážďan 
přijedou sopranistka barbara ch. steude 
a varhaník jan katzschke, kteří budou 
koncertovat ve slaném u sv. Gotharda 
s programem nazvaným Saská hudba 
17. století. nástroje ve velvarech se ujal 
pavel černý a přednese velice zajímavý 
program s názvem Česká varhanní škola 
19. a 20. století.
novinkou na všech třech koncertech 
mezinárodního varhanního festivalu 
varhany znějící 2009 bude přenos obrazu 
z kůru pro posluchače, kteří budou moci 
z pohodlí lavic v chrámové lodi sledovat 
na plátně interprety při hře na kůru.
Zahajovací koncert mezinárodního var-
hanního festivalu varhany znějící 2009 
se uskuteční v úterý 8. září 2009 v kapli 
Zasnoubení panny Marie v bývalé piaris-
tické koleji ve slaném a uslyšíte varhany 
loketského varhanáře Ignaze schmidta 
z konce 18. století. posluchačům se před-
staví holandský varhaník Peter van Dijk, 
který se mimo jiné podílel na opravě var-
han v chrámu Matky boží před Týnem 
v praze a měl také možnost poznat 
varhany v nedaleké peruci. pro slán-
ský koncert si připravil velice zajímavý 
a atraktivní program nazvaný Hudební 
soupeření a bitvy, jenž je sestaven ze 
skladeb 17. a 18. století, které se hudeb-
ním jazykem snaží zobrazit boj, souboj či 
bitvu na skutečném bitevním poli a záro-
veň však představí skladby, které vznikly 
ze známých hudebních klání a soupeře-
ní o to kdo je lepší komponista mezi j. j. 
Frobergerem a M. Weckmannem a mezi 
d. scarlattim a G. F. händelem. 
na druhém koncertu ve čtvrtek 10. září 
2009 představí v kostele sv. kateřiny ve 
velvarech český varhaník pavel černý 
tvorbu skladatelů, s jejichž tvorbou pro 

varhany znějící 
slaný–velvary 2009 

Varhany ve Zlonicích - foto Ivo Horňák 

Varhany v kapli Zasnoubení Panny  marie 
ve slaném 
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varhany se na koncertech nesetkává-
me až tak často. v programu nazvaném 
Česká varhanní škola 19. a 20. stole-
tí zazní skladby a. dvořáka, j. kličky, 
b. Wiedermanna, b. Martinů, jitky 
snížkové a leoše janáčka. koncert se 
uskuteční na nástroj pražského varhaná-
ře Emanuela Štěpána petra z roku 1886.
Třetí, závěrečný koncert se uskuteční 
v pátek 11. září ve slaném v kostele sv. 
Gothada ve slaném. na varhany antonína 
reisse z roku 1783 bude hrát drážďanský 
varhaník jan katzschke, který také dopro-
vodí ve vokálních číslech programu sopra-
nistku barbaru ch. steude. Tento program 
se jmenuje Saská hudba 17. století a zazní 
v něm díla M. Weckamnna, h. schütze, j. 
kuhnaua, j. kriegera a j. s. bacha.
Ze všech tří koncertů budou pořízeny 
nahrávky, z nichž bude sestaven kompakt-
ní disk, který vydáme v roce 2010. součástí 
tohoto disku bude také výběr skladeb 
z koncertu  „varhany a cink“, který se 
konal v chrámu sv. Gotharda ve slaném 
v neděli 17. května 2009, na kterém se nám 
představili varhaník sebastian knebel 
a cinkista Thomas Friedlaender.
(http://www.kultura.slansko.cz/akce/2009/04/
varhany-a-cink-knebel-a-friedlaender)
pro mezinárodní hudební festivalu 
varhany znějící 2009 inicovalo město 
slaný vytvoření upomínkové litogra-
fie s motivy varhan ve slaném a ve 
velvarech. Grafický list pro tuto pří-
ležitost vytvořil  náš přední grafik jan 
kavan. Zároveň město slaný vydalo sérii 
tří pohlednic s jednotlivými varhanami. 
jak grafika tak pohledy budou k zakou-
pení na jednotlivých koncertech.
Mezinárodní varhanní festival varhany 
znějící 2009 se koná pod záštitou staros-
ty města slaného Iva rubíka a starostky 
města velvary jitky linhartové.
podrobné informace o koncertech, inter-
pretech a varhanách naleznete na www.
varhany.slansko.cz

ivo Horňák

varhannímu festivalu varhany znějící 
2009 bude v sobotu 5. září 2009 před-
cházet putování za historickými var-
hanami. spolu s varhaníkem a jedním 
z organologů pražské arcidiecéze pavlem 
černým,  který také „putování“ po 
odborné stránce připravil, se vydáme na 
čtyři místa – smečno, peruc, budenice 
a Zlonice, kde se seznámíme se vzácný-
mi historickými varhanními nástroji. Ty 
mnohdy neprávem unikají naší pozor-
nosti, neboť se nenacházejí v centrech 
kulturního dění. nezapomeňme však, 
že velká tradice českého muzikantsví 
(české hudební kultury) pochází právě 
z těchto malých míst, a to díky působe-
ní kantorů – varhaníků kostelních kůrů 
i v té nezapadlejší vísce čech.
při našem putování se nejprve zasta-
víme ve smečně, abychom si v kostele 
nejsv. Trojice prohlédli a zaposlou-
chali se do zvuku jednoho z nejstar-
ších nástrojů v čechách. Ze smečna 
zamíříme do peruce, kde na nás bude 
čekat v kostele sv. petra a pavla nástroj 
s nádhernou barvou zvuku, který 
postavil v roce 1763 loketský varha-
nář Ignaz schmidt. než zamíříme 
do výstavného chrámu nanebevzetí 
panny Marie ve Zlonicích, tak se 
zastavíme v kapli zámku v budenicích, 
ve které se nachází barokní pozitiv 
a zajímavé harmonium. nakonec se 
z budenic vydáme krásnou barok-
ní kaštanovou alejí, kolem kostela sv. 
Izidora s rodinnou hrobkou kinských 
do nedalekých Zlonic. Tam se sezná-
míme s nástrojem Emanuela Štěpána 
petra – jednoho z významných praž-
ských varhanářů 19. století, který pro 
Zlonický chrám postavil v roce 1881.

ivo Horňák

PutoVání ZA HIstorIcKýmI 
VArHAnAmI

v letošním roce uběhne již deset let od 
generální opravy varhan v litoměřické 
katedrále sv. Štěpána. v rámci festivalu 
litoměřické varhanní léto zahraje sklad-
by petra Ebena k jeho nedožitým osm-
desátinám Francouzka susan landale, 
spolu s ní vystoupí schola Gregoriana 
pragensis. Tento letos poslední festiva-
lový koncert se koná 9. září od 19 hodin 
a uzavírá již 19. ročník tohoto setkávání 
přátel varhanní hudby.
varhany ve svatoštěpánském dómu 
mají bohatou historii. první varhany 
byly již z období gotiky, doloženy v r. 
1355 při svěcení nové katedrály.  v 18. 
století tu zněl nástroj pražského mis-
tra antona reisse, v 19. století nástroj 
schiffnerův. Zatím poslední varhany  
drážďanské firmy jehmlich prodě-
laly rozsáhlou rekonstrukci, dokon-
čenou před 10 lety. jsou vestavěny 
do rokokových skříní se zlacenými 
plastikami, řezbami a s cínovými 
prospektovými píšťalami v průčelí, 
dnes v bělavém, původně v zelinka-
vém tónu, kde byl původně nástroj 
reissův. Firma jehmlich přestavěla 
a rozšířila schiffnerovy varhany z r. 
1914, které měly 47 rejstříků na třech 
manuálech a pedál, na 53 rejstříků, 
rozdělených na čtyřech manuálech. 

-jš-

lItoměřIcKé VArHAnní 
léto 2009

jiříkov, Filipov - „Zvuk varhan dělá svatou mši krásnější a důstojnější. varhanní hudba 
za nás promlouvá k bohu a zprostředkovává nám rozhovor s ním,“ pronesl generální 
vikář litoměřické diecéze p. Mgr. stanislav přibyl cssr jen malý okamžik před tím, 
než v poslední červnovou neděli (28.6.) slavnostně požehnal nově zrekonstruované 
varhany baziliky panny Marie pomocnice křesťanů ve Filipově. 

páter přibyl byl také tím, kdo měl tu čest, po sedmiměsíční pauze tento výjimečný 
hudební nástroj znovu rozezvučet. ušlechtilé tóny 121 let starého hudebního nástroje 
zazněly chrámovou lodí a silně zapůsobily na stovky návštěvníků z čech i německa, 
kteří se zúčastnili nejen slavnostního žehnání, ale i následné mše svaté. při ní zpívali 
členové Filipovského chrámového sboru pod vedením Martiny bogarové, na varhany 
poté hrál filipovský varhanník jiří chlum.

informace převzaty z sluknovsky.vybezek.eu
redakčně kráceno

požehnal a zahrál! 

v a r h a n y
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v září uběhne sedmdesát let od zalo-
žení scholy cantorum. na katolické 
teologické fakultě univerzity karlovy 
v praze byla v roce 2005 obhájena diplo-
mová práce, která přímo souvisí s téma-
tem psalteria. jejím autorem je Martin 
christian pšenička, vedoucím práce 
Tomáš slavický a předmětem zkoumání 
pražská schola cantorum (1939-1950). 
pro příští číslo časopisu máme od bratra 
christiana (kantora scholy strahovského 
kláštera) slíben obsáhlý článek k výročí 
scholy.

pražská schola cantorum byla chlapec-
kým pěveckým sborem (později roz-
šířena o mužské hlasy na sbor smíše-
ný), který založil v září 1939 Miroslav 
venhoda. Za studií institutu Musica 
sacra v Římě se seznámil s anastázem 
opaskem, který se stal později převorem 
břevnovského benediktinského kláštera. 
spolu se rozhodli posílit úroveň liturgic-
kého zpěvu u nás, tak vzniklo v břevnově 
při klášteru malé chorální společenství, 
které se postupem času rozrostlo na 
několik desítek zpěváků a změnilo něko-
likrát své působiště (mj. norbertinum ve 
střešovicích a klášter strahov). podporu 
činnosti stále poskytoval břevnovský 
klášter. ke spolupráci získal venhoda 
zprvu o. a. Tichého, Metoděje Floriana 
a josefa Trochtu (bratra biskupa Štěpána 
Trochty), později také karla riesingera, 
ladislava vachulku nebo jarmilu 
kröschlovou. schola se kromě liturgic-
kého zpěvu věnovala koncertům a kon-
certním pásmům se zapojením lidových 
her a podnikala s nimi zájezdy na český 
a moravský venkov.
po válce navázala schola na svou před-
chozí činnost formou spolku pro studi-
um staré vokální hudby. schola mohla 

působit necelých jedenáct let, do jara 
roku 1950, kdy byly komunistickou státní 
bezpečností přepadeny kláštery. její 
význam a dosah je však dosud nedoceně-
ný. v okruhu scholy se vydával praporec: 
časopis pro lidovou hudbu duchovní, 
jehož notové přílohy se užívají dodnes.
venhodův Úvod do studia gregoriánské-
ho chorálu, vydaný ve vyšehradu v roce 
1946, byl také pro mnohé prvním vstu-
pem do studia tohoto liturgického zpěvu.
prakticky všichni, kdo prošli scholou, 
se stali významnými varhaníky, zpěvá-
ky, sbormistry nebo choralisty – jme-
nujme za všechny jaroslava orla, pavla 
jurkoviče, p. radima valíka osb. 
pšeničkova diplomová práce je boha-
tým zdrojem nejen pro poznání činnosti 
scholy cantorum, ale také pro pochopení 
obnovy bohoslužebného zpěvu v 1. polo-
vině 20. století, kdy základním dokumen-
tem pro ni bylo motu poprio Inter pasto-
ralis officii pia X. a apoštolská konstituce 
divini cultus sanctitatem pia XI., také 
pro nahlédnutí souvislostí s předchozí 
velkým reformním hnutím gregorián-
ského chorálu. a ceciliánskou obnovou 
konce 19. století.
je to jen několik z mnoha důvodů, proč 
by tato práce měla být vydána tiskem, 
alespoň pro potřebu sdh, případně zpří-
stupněna na internetu. 

Jarmila štogrová

loni v podzimním čísle psalteria 
jsme referovali o liturgických 
a hudebních událostech v kostele sv. 
jakuba v bořejově, farnosti litomě-
řické diecéze, přes údolí od hradu 
houska, která spadá do působnosti 
faráře jana nepomuka jiřiště z bělé 
pod bezdězem. připomněli jsme 
svatováclavské bdění a adventní 
koncerty, také jsme vzpomněli na 
svatojakubskou pouť, která se tu již 
několik let koná. 
Také letos jsme se na pouti sešli, 
tentokrát s velikou slávou. nejen, 
že jsme oslavili 10 let kněžství 
p. jiřiště, ale především po dlou-
hé době zazněly tamní varhany. 
nástroj z dílny pražské firmy rejna 
a černý z roku 1902 byl poškozen 
deštěm z rozbité střechy. Zprvu 
nešly varhany rozebrat. když se 
konečně tato fáze opravy zdaři-
la, přistoupili farníci ve spolupráci 
s farářem a s varhaníkem králové-
hradecké diecéze janem Fajfrem 
k jejich opravě. během posledního 
roku varhany vyčistili, znovu sesta-
vili a naladili, aby na svatojakubské 
pouti mohly zahrát. oprava ještě 
není u konce, chybí finanční pro-
středky, ale základní funkce varhan 
jsou obnoveny. 
o rekonstrukci nástroje a také 
o opravu kostela (letos opravi-
li střechu) se zasloužili členo-
vé občanských sdružení drobné 
památky severních čech z české 
lípy a pšovka: okrašlovací spolek 
kokořínska, kteří také pečují o kap-
ličky, boží muka a kříže v okolí. 
aleš krejča je autorem působivého 
oltářního obrazu sv. jakub ve ska-
lách a vendula císařovská křížové 
cesty, Irena Gosmanová maluje 
obrázky do kapliček. p. jiřiště by 
nyní rád obnovil obrazy na bočních 
oltářích. není jen uměnímilovným 
knězem, ale také dobrým varha-
níkem a zpěvákem. v bořejově na 
varhany zahrál několik improvizací 
na chorální  a barokní motivy. při 
výběru zpěvu lidu z Mešních zpěvů 
vyhledal příhodné písně „podle sta-
rých nápěvů“ a překvapil uživatele 
jednotného kancionálu, že v Ms 
jsou takové poklady.
do bořejova můžete zavítat v nej-
bližší době na koncert komorního 
orchestru dvořákova kraje (28.9.) 
nebo na dušičkovou pouť (25.10). 

Jarmila štogrová

výročí scholy cANTorum 

Zpěv – Dirigování – Interpretace
20. – 22. listopadu

Collegium Marianum – Týnská 
škola, Melantrichova 19, Praha 1

vede 

Peter Kopp
dirigent Dresdener Kreuzchor 

a Vocal Concert Dresden

Seminář je určen pro pokročilejší 
zpěváky a sbormistry.

Kursovné 450 Kč 
Termín přihlášky: 20. října

Dotazy a informace:
pavla@collegiummarianum.cz, 

tel. 224 229 462, 731 448 348

v a r h a n y

BořEJoVsKé VArHAny oPět 
ZAHrály

sEmInář cHrámoVé 
HudBy 17. A 18. stolEtí
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Miloš Štědroň
 o hudbě služebné

o d j i n u d

V brněnském univerzitním časopise 
Muni.cz letos v červnu jsme si přečetli 
rozhovor Davida Povolného se sklada-
telem Milošem Štědroněm „Skládání 
hudby je moje forma myšlení“. Protože 
se nám zdály některé odpovědi pře-
sahující obsah běžných „hudebních“ 
rozhovorů, otiskujeme část pro čtená-
ře Psalteria. Celý článek naleznete na 
http://info.muni.cz. 

prof. phdr. Miloš Štědroň, csc. patří 
mezi nejvýznamnější české hudební 
skladatele současnosti a o hudbě také už 
téměř čtyřicet let přednáší na Filozofické 
fakultě Mu. skládá především divadel-
ní hudbu, které propadl jako zakládající 
člen divadla husa na provázku. na jeho 
prknech také dosáhl svého největšího 
úspěchu s představením balada pro ban-
ditu. Minulý měsíc dostal cenu rektora 
Mu za významný umělecký čin – složil 
totiž Masarykově univerzitě k 90. výročí 
nové fanfáry.

Jak se skládají fanfáry?
Fanfáry jsou funkcionální hudba, takže 
nechci přímo říct, že je málo osobitá, ale 
je svázaná spoustou pravidel souvisejí-
cích s rituálem, který provázejí. jste tedy 
velmi vázán tradicí, a navíc mám k uni-
verzitním fanfárám velmi blízký vztah, 
protože ty předchozí skládal můj uči-
tel, profesor blažek. Improvizovat jsem 
u nich proto moc nemohl, chtěl jsem 
ale, aby byly svým způsobem specific-
ké. Z daného důvodu jsem v nich použil 
dva hudební citáty, které mají jistou pří-
slušnost k univerzitě. jeden je z janáčka 
a druhý ze suka – oba skladatelé jsou 
čestnými doktory univerzity, janáček 
dokonce první.

Moc jste se u nich tedy umělecky vyjád-
řit nemohl.
jak se to vezme. co je uměleckost? Tuším, 
že janáček řekl, že je to na špici nože – 
tedy říct, co je umělecké, je velice proble-
matické. Fanfáry by neměly být projevem 
něčeho, čemu říkáme avantgardní, ale 
měly by vyjadřovat určitou tradici.

Záhy po škole jste začal pracovat pro 
Divadlo Husa na provázku a zároveň 
pokračoval v akademické kariéře. Jak to 
šlo dohromady?

byl jsem tenkrát takový rozštěpe-
ný. představte si dvojroli celestina 
a Floridora z Mamzelle nitouche – tedy 
postavu, která je dopoledne v klášteře 
a odpoledne letí do operety, kde si vezme 
žlutý frak a vypadá úplně jinak. Tak 

nějak jsem se tenkrát cítil. provázek byla 
obrovská škola – hlavně to ale bylo něco, 
co jsem si sám vybral. nebral jsem to jako 
řemeslo nebo námezdní povinnost, že si 
někdo objednal hudbu. režisér mě pozval 
do inscenace, která mě nesmírně bavila 
a kde se dělalo všechno naplno. nikdo se 
neptal, jak dlouho nebo kdy. nikoho to 
ani nenapadlo. nepoužívalo se: nejde to. 
I když to zní jako póza, opravdu to tehdy 
platilo.

Proč vás lákala zrovna divadelní hudba?
divadelní hudba je dramatická a neu-
věřitelně proměnlivá. je krásná v tom, 
že reaguje okamžitě na situaci na jeviš-
ti. je to taková jepičí záležitost, píšete 
spoustu hudby, která padá do kulis, do 
potlesku, do výkonu herců, pro které je 
to jen předěl, který moc nevnímají. To 
je ale jen spodní hladina. Ta lepší část 
je přechod do muzikálů a opery, které 
provázek měl…
od doby divadla na provázku už čtyři-
cet let píšu hudbu kdekoliv – ve vlaku, 
v hospodě, za puštěného rádia – to mi 
vůbec nevadí. ale je to výhoda i nevý-
hoda. jakmile píšete moc, tak máte 

příliš lehkou ruku, jakmile píšete 
málo, tak ji máte zase těžkou. Ideální 
by samozřejmě bylo najít nějaký střed. 
píšete-li moc, stává se z vás totiž řeme-
slník a z vašeho umění řemeslo. je 
to tedy veliké dilema. já když napíšu 
padesát věcí, tak se jedna z nich možná 
povede. obvykle navíc platí známý 
zákon, že když vy si myslíte, že se vám 
něco povedlo, nemyslí si to ostatní. 
naopak si vyberou to, co je podle vás 
banální a nikdy byste to netipoval.

Byl to i případ Balady pro banditu, 
která je dodnes vaší zřejmě nejznáměj-
ší prací?
je to přesně ten případ. snažím se 
hudbu k baladě pro banditu vidět ana-
lytickýma očima někoho, kdo denně 
analyzuje cizí hudbu, a kladu si otáz-
ku, proč proboha tohle se stalo tako-
vým cajdákem – odpovídám si, že je 
to asi tím, že jde o jakousi kramářskou 
písničku. nesmím propadat falešné-
mu dojmu vlastní geniality a myslet 
si o nějakých čtyřech tónech, že jsou 
něčím mimořádným. stalo se to asi 
jenom proto, že se písně dobře pamatují 
a že odpovídaly dobovému paradigma-
tu. hudba je neustálá konfrontace toho, 
co je osobité, a toho, co je určitým spo-
lečenským vzorcem. To nové, co přine-
sete, může být jenom nepatrná barva. 
jinak je všechno už tisíckrát a milion-
krát napsané. Že se publiku trefíte do 
noty, je náhoda.

Složit něco úplně nového je už nemožné?
pokud se někdo domnívá, že kompo-
nuje a tím tvoří nové, tak je na omylu. 
je to skutečně latinské componere 
– dávat dohromady. To dělají dnešní 
hitmakeři a dělal to i Mozart. napsal 
jsem před sedmi lety studii o muziká-
lu noc na karlštejně a zjistil, že prv-
ních třináct tónů nejznámějšího hitu, 
a to není žádná hanba, je tvar z 16. 
století, naprostý citát, následuje kou-
sek Marseillesy a potom kus svobody. 
To nic nemění na tom, že jde o báječ-
ný hit. je poskládaný z věcí ze 16. a 17. 
století a nikoho netrápí, že dohroma-
dy je to z doby karla Iv. – to vůbec 
nevadí. … 

připravila -jš-
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Milý kolego,

s velkou radostí jsem si v psalteriu 
2/2009 přečetl článek „co dělá věci tím, 
čím jsou“, snažím se odepsat po úvaze, 
ale ještě v autentickém rozpoložení: ó 
jak krásný buldozer, tak krásný, že bych 
skoro až vsadil na nějakou buldozerovi-
tost… vždyť tak dobře rozumím rozlože-
ní plátů vyspravujících radlici…

ale po řadě:
to nejzákladnější téma je posvátná hudba, 
a tam vám držím palce a  se zájmem  
a účastí sleduji váš houževnatý postup 
a snahu ukázat, že máme nástroje na 
to, abychom mohli mluvit o tom, co je 
k liturgii jako hudba „vhodné“ a co ne, 
abychom měli nějaká kriteria. ve zkratce 
– celkem dobře vidíme, že se ne vše hodí 
na sekání trávy a buldozer není sekač-
ka. stejně tak vidíme, že ne každá hudba 
je vhodná jako součást liturgie. dejme 
tomu. ale je to víc než jen obraz, přirov-
nání? dokázal jste to?
rozumíme tomu, co „udělala“ s myšle-
ním, zvyklým na popis forem, struno-
vá nebo bubnová sekačka – zvýraznila 
funkce a potlačila formy. ale co to zna-
mená, když ani funkce nám neposkytuje 
žádnou opravdovou oporu a jsme vysta-
veni jisté míře neurčitosti -  a nevíme, 
zda sekačka jako lidský nástroj prostě 
nezmizí v důsledku celkové změny tech-
nologie a postupů vůči trávníku. Funkce 
nás vede, ale je to jen operativní vedení, 

nikoli nějaké strategické, vede nás jen 
v situacích, ale nikoli v universu, neori-
entuje nás.

správně ukazujete, že také znaky nás 
vedou,  jen se tu trochu nevyznám v té 
hodnotě. na jednu stranu říkáte, že je 
u znaků také poziční (viz role skleničky 
od hořčice na pustém ostrově), na druhé 
straně je zde použit obraz umaštěných 
novin a  diamantového náhrdelníku – 
kde hodnota diamantového náhrdelníku 
jako daru nějak přesahuje obvyklost. proč 
nestačí splnění sémantické podmínky? 
jaké tedy jsou věci, které jsou „hodnot-
né“? na to jsme se přeci ptali – kdy je to, 
co zní při mši, liturgická hudba a kdy je 
to jen hudba při mši? je to vzácnost mate-
riálu? ale co je potom tím vzácným mate-
riálem u gregoriánského chorálu? nebo 
to, co obvykle znamená? přistoupíme-li 
na to druhé, pak vám kunetka s úsmě-
vem odpoví, že s vámi souhlasí, stačí dát 
dostatečný čas nové inkulturaci, stačí, 
aby se někde dost dlouho používala baso-
vá kytara… a rock´n roll…

ve svém textu jste dobře ukázal na 
význam symbolického systému, jsem 
schopen tuto řeč přijmout, ale neukázal 
jste, v čem je nedělitelně spojen s hod-
notami. Zlato zůstane hodnotou, i kdyby 
ho někde bylo „dost“ – už proto, že je 
v podstatě inertní, žlutě zářící, ušlechti-
lé. a ušlechtilost? Ta se přeci také jen tak 
nezískává.  nejen na svatost neexistuje 
návod, nejen svatost je nám nedosažitel-
ná. podle mne symbolickým systémem 
a rolí, kterou jste u něj ukázal, posti-
hujete část problému, ale opravdu jen 
část. a hlavně opakuji, nevím, jestli jste 
v rámci tohoto výkladu nalezl dost argu-
mentů proti zastáncům vývoje a inkultu-
race. neboť s těmi (jak předpokládám) je 
polemika vedena především.

ještě se vrátím k úvodní části článku, 
obecně filosofující. nevylil jste moc brzy 
s vaničkou i dítě? Moc nerozumím těm 
agregátům a věcem: je stůl, u kterého 
sedím, věc? vždyť je to artefakt, vytvo-
řený v této kultuře stejně jako kolovrat, 
horna (lesní roh), varhany a automobil. 
nebo je to agregát akrylátem slepené 
buničiny,  termoplastů (zásuvky) a jiných 
plastů, umakartová deska…? a čeho je to 
agregát, když nic z toho, z čeho je složen, 
není přírodnina, tedy něco, o čem by se 
podle vás dalo říci, že má svoji přiroze-
nost? Zdá se mi, že tudy cesta nevede. 

chápu ale, že lze váš postup chápat jako 
metodu, jak se dobrat prostého konstato-
vání, že nemá cenu se ptát na sekačkovi-
tost sekačky. ale je mezi taková konsta-
tování možné jen tak bez dalšího zařadit 
konstatování, že hudba je „rozhodně“ 
jsoucnem, které nemá esenci? 

Tady mi nezbývá než znovu argumen-
tovat, proč se zabývám kulturou: celá ta 
argumentační řada „strom, jilm, jilm 
u mě na zahradě“ je hodně stará a dost 
dobře se nevyrovnává s tím, co je to arte-
fakt, jedinečná věc vytvořená člověkem. 
nechci tady vést vlastní výklad – jen 
k vašemu tématu: to, čemu říkáte symbo-
lický systém, je spolutvořeno kreativními 
a formativními akty, které jsou nenáhod-
né a nezaměnitelné. orientují i jinak než 
situačně, dá se na ně odkazovat, zkrátka 
mají vše to, co hledáme, abychom ukáza-
li, že některá hudba je hodnotná a jiná ne.

na rozdíl od inertní a bezhodnotové 
„inkulturace“ je podle mne třeba přita-
kat jasně hodnotové a nenáhodné forma-
ci, ve které nejen věci, ale i jednání, naše 
činy, skutky jsou a nebo nejsou takové 
„jaké mají být“, jsou vedeny k nějakému 
„výsostnému“ tvaru, jako by se v nich 
projevoval dotek metafyzické jednoty a  
plnosti, jakési svědectví o ušlechtilosti 
stvoření.
křesťanství (katolické křesťanství) je 
v tomto smyslu nedílně svázané s tradicí, 
která v sobě jako matečná hornina nese 
nedocenitelné kusy zlata – smíseného 
s hlušinou, ale nezkorodovaného. jedním 
z takovýchto pokladů, které nesmíme 
ztratit, je důvěra v rozum a racionalitu 
jako nástroj, který odpovídá světu. v tom 
jsme zajedno, i když se v mnohém roz-
cházíme – v tom, jak rozum chápat, jaké 
postupy používat atd.

váš článek se mi jeví jako vtipný a zcela 
jistě kultivuje a posunuje stávající diskusi 
o užití pojmů posvátnost, svatost a litur-
gičnost, inspiroval mne v mnoha ohle-
dech. souhlasím s tím, že nejde o syno-
nyma a že bychom měli rozlišovat. Z výše 
napsaného však vyplývá, že v tom, jak 
postupovat dále, jsme se přiblížili velmi 
málo. To ale rozhodně nevidím jako tra-
gédii, naopak, velmi se těším na příleži-
tost k dalšímu krůčku.

Josef štogr
Praha, 14.4.2009

vážení přátelé!               
Z redakční pošty 
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v rámci národní pouti ke sv. cyrilu 
a Metoději byla v neděli 5.7. po slav-
nostní bohoslužbě udělena vyzna-
menání české biskupské konference 
(čbk) za činnosti v různých oblas-
tech. jmenovací dekrety přečetl svě-
tící olomoucký biskup josef hrdlička, 
delegát čbk pro kulturu a památky.
Řád sv. cyrila a Metoděje byl za celo-
životní hudební aktivity udělen pro-
fesoru petru Fialovi. je absolventem 
brněnské konzervatoře, obor klavír, 
skladba a dirigování, a janáčkovy 
akademie múzických umění, obor 
komponování ve třídě profesora jana 
kapra.
od roku 1971 působí na konzervato-
ři brno jako profesor hudební teorie, 
skladby a dirigování. souběžně s tím 
v letech 1976-1986 působil jako diri-
gent slovenského pěveckého sboru 
kysuca, v letech 1979-1990 pak jako 
dirigent brněnského mužského sboru 
Foerster. v roce 1990 založil profe-
sionální český filharmonický sbor 
brno, kde působí jako hudební ředi-
tel a sbormistr. petr Fiala je autorem 
přibližně 180 skladeb - vokálních 
a instrumentálních cyklů pro děti 
a mládež, množství skladeb sólových 
pro klavír, akordeon, kytaru, housle, 
violoncello, trubku, trombon atd., pěti 
smyčcových kvartetů, řady skladeb 
komorních, koncertů pro varhany, 
klavír, akordeon, violu a orchestr, tří 
symfonií, množství sborových cyklů, 
písňových cyklů, oratorií a kantát.  
petr Fiala obdržel ocenění kardinála 
Miloslava vlka za duchovní koncer-
ty, v roce 1996 řád cyrila a Metoděje 
II.stupně.

děkovné ocenění čbk obdržel Fran-
tišek Xaver Thuri, hudební sklada-
tel, cembalista, varhaník, hobojista, 
hudební vědec a pedagog. po abso-
lutoriu pražské konzervatoře, kde 
studoval hru na varhany, vystudoval 
i hru na hoboj na brněnské jaMu. 
poté pracoval jako hobojista v česko-
slovenském rozhlase, působil i v praž-
ském komorním orchestru, od roku 
1965 působil ve funkci uměleckého 
šéfa komorního souboru čeští mad-
rigalisté, kde hrával také na anglic-
ký roh a na cembalo. v současnosti 
působí jakožto profesor hobojové hry 
na pražské konzervatoři, kde vycho-
val již celou řadu významných žáků. 
je považován za experta na raně 
barokní až raně klasicistní hudbu.
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25.3.2009
Zvěstování

vážená redakce, milí přátelé,

dostalo se mi na podzim do ruky vaše svatováclavské číslo a od té doby vám chci 
napsat. kdysi pan kardinál vlk řekl, že gregoriánský chorál je smutný. není to ojedi-
nělý názor.
Mám tu knihu „kterak poznávala ctihodná (dnes blahoslavená) anna kateřina 
Emmerichová ostatky svatých...“, vydáno u M. Florianové r. 1926. v kapitole 
„scholastika a benedikt“ na str. 91 je napsáno: přicházelo k ní mnoho panen a byly 
vyučovány zpěvu. nebylo tam žádných varhan; varhany uškodily velice a zpěv dočista 
ubily...
ještě jednu knihu: Th. Merton: jonášovo znamení – str. 228: před chvilkou někdo hrál 
v noviciátu na harmonium. naše žalmy znějí na harmoniu podivně rozteskněně: naří-
kavě, sentimentálně a tence...
je třeba si uvědomit, že gregoriánský chorál a vůbec duchovní písně se točí kolem 
intervalu h-c nebo e-f, a ty jsou na varhanách falešné a využívá se jich v postních pís-
ních s nápěvy, které původně ani nebyly určeny pro postní dobu. domnívám se, že 
„takovýto“ smutek je křesťanství cizí. Zvyk na nástroj a nevkus staly se železnou koši-
lí... důvěra v boha nepřipouští smutek na chválách Izraele (viz žalm 22, 4, 5). smysl 
existence Izraele je v chvalozpěvu na jahve, to je v jeho přítomnosti, v jeho blízkosti, 
a to právě vyjadřuje interval h-c nebo e-f. 
Gregoriánský chorál není smutný, ani veselý. je jásavý. smysl jubilací je v existenci-
álním prožitku boží přítomnosti a blízkosti. Existuje jedna antifona, která se zpívá 
tuším při zasvěcení panen (nemohu jí najít) začínající slovy „král a jeho vyvolená“ – 
tak nějak, a která jsou podložena šesti tóny. To není náhoda. c-d-e-f-g-a je diagram 
nazývaný ve starých učebnicích sechstachord. každý tón má svůj význam.  1. bůh je. 
„já jsem“ 2. vidí, slyší: anděl přicházející k Marii ví, že je milostiplná... 3. Mluví, něco 
chce. Marie odpovídá: (1.) jsem, (2.) služebnice: říká ano, a za (3.) slyší, vnímá. 
Myslím, že i egyptská pyramida je 3. písmeno v abecedě (egyptské) Δ a říká (faraon 
říká): jsem tady, tvůj služebník slyší, bože, mluv! v hebrejštině je to ghimel, , vel-
bloudí hrb, třetí písmeno a trojka arabská - lažatá    . průnikem dvou trojek vzniká 
davidova hvězda, i pěticípá. ba i kříž.
proč vám tohle píši? Myslím, že dnes hlavně schází motivace ke zpěvu. hledání boží 
tváře je hledáním harmonie mezi těmi šesti tóny. Také schází motivace k náležitému 
ocenění tohoto diagramu. český kancionál je plný všelijakých křížků a odrážek, ale 
to už s sebou nesou varhany se svými přednostmi a nedostatky. Zjistil jsem, že kvůli 
tomu se měnilo i předznamenání celé písně – aby se ze „smutné“ písně udělala veselá, 
také to jde, ale bůh se z horizontu člověka přitom ztratil.

Žehnám vám.

Josef Rousek
Římskokatolická farnost Jestřebí
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