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jednou – tuším někdy v letech 1936-38 – 
se v našem pokoji v komárně (vesnička 
mezi bystřicí pod hostýnem a valašským 
Meziříčím) objevilo piano. Tatínek, který 
občas zajížděl za svou prací do prahy, je 
koupil od pana rendla na rohu Školské 
a jungmannovy ulice a dopravil přes 
300 km dále na východ. Maminka ovlá-
dala hru na citeru, občas si k pianu sedla 
a tím citerovým způsobem plným arpe-
ggií mě učila objevovat nový svět. Měla 
krásný soprán – a těch písní, kterým svůj 
hlas propůjčovala, bylo tolik, že jsem si 
je už od mala zapamatovával. utkvěly 
v mém povědomí od té doby třeba 
i smetanovy vlaštovičky, které mamin-
ka ráda prozpěvovala ve vícehlasém žen-
ském sboru s místními děvčaty pod vede-
ním dojíždějícího pana učitele hanzelky. 
Zbožnost na malé vesnici (asi 100 čísel) 
ve třicátých a čtyřicátých létech byla 
ještě značná. nebyl u nás kostel, a tak 
se chodilo přes jednu vesnici do farní-
ho ve všechovicích. chodil jsem občas 
na roráty s tetou „ babšou“ , sestrou mé 
moravské již zemřelé babičky. chodilo se 
po zasněžených neproházených cestách, 
s lucerničkou, velmi brzy ráno tak, aby se 
stačilo stihnout vyučování v místní škole. 
v neděli jsme obvykle chodili až na „ 
hrubou“, abychom se přece jenom tro-
chu vyspali. ráno o páté (v zimě, v létě) 
nás budil Tonek rábl místním zvonem 
umístěným ve věži radnice k anděl páně. 
Zcela automaticky jsme ještě v polospán-
ku klekali na postel a modlili se – bylo 
to samozřejmé. To se opakovalo ještě 
v poledne a večer. každý ustal na těch 
pár minut od své práce nebo zábavy. 
najednou byl všude klid, jenom občas 
nějaký povoz rušil tuto majestátní chvíli. 
ve vesnici, o níž je zmínka již začátkem 
14. století, byly čtyři kamenné kříže – to 
byly opěrné sloupy pro místní nábožen-
ská shromáždění. všechny kříže byly 

před stavením, shromáždění se prostří-
dávala a běda kdyby se některé ze stave-
ní opomenulo. květnové „májové“ nás 
děti přímo fascinovaly. když se skončily 
domácí práce – tak kolem šesté, sedmé 
– sešla se vesnice u jednoho z křížů, vět-
šina si posedala kolem na trávu a začalo 
se: předříkávaly se litanie, zpívaly mari-
ánské písně, modlilo se. To bylo v květnu 
každý den. po půl- až hodině se shro-
máždění rozešlo a my hajdy do lipové 

aleje na konci vesnice. Založil ji tam bratr 
Františka palackého, který v komárně 
kdysi učil. v květnu se to v aleji hem-
žilo chrousty a tak jsme tam prováděli 
i různé neplechy. Zpěvu, jásotu a výskání 
bylo všude plno – jako v tom žalmu sto-
dvacátémšestém. v r. 1932 byl položen 
základní kámen místní kaple. na svou 
dobu hypermoderní útvar. Tomáš baťa 
přikázal svému architektovi navrhnout 
kapli v „baťovském stylu“. když se kaple 

Jan Blabla na svém kůru u sv. Ignáce
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postavila a vysvětila (1936) nastal již jiný 
pořádek i v této oblasti a vesnické roman-
tice byla tak trochu „ přistřižena křídla“. 

 na klavír jsem chodil do bystřice pod 
hostýnem k výbornému učiteli panu 
janu sládkovi, místnímu regenschorimu, 
zakladateli pěveckého sboru „Tregler“ 
a pozdějšímu zakladateli místní hudeb-
ní školy (shodou okolností absolvoval 
pražskou konzervatoř koncertem na var-
hany u sv. Ignáce v praze). Teprve poz-
ději jsem pochopil, proč kladl tak velký 
důraz na stupnice. Moje první veřejné 
vystoupení – tenkrát to bylo na menších 
městech ještě velmi vzácné – bylo v roce 
1940 v místní sokolovně na „hudební 
přehlídce“ jeho žáků-klavíristů. hrál 
jsem Říhovského, tuším se to jmenova-
lo „do přírody“, a když jsem přišel na 
podium, zatemnilo se mi před očima, a já 
jsem zahrál bez přípravy svou první kla-
vírní improvizaci. o rok později na hod 
boží vánoční mě tatínek vzal do bystřic-
kého kostela na premieru valašské jitřní 
jaroslava křičky. Mši nacvičil bystřický 
sbor Tregler za řízení mého učitele. vše 
se vysílalo rozhlasem – no byl to pro mne 
náramný zážitek.

Můj první kontakt s kostelním hudebním 
nástrojem byl v naší komárenské kapli, 
kam můj otec pořídil harmonium s tuším 
dvanácti rejstříky, „kolenáči“ a s tehdy 
pro mě fascinujícím nápisem „canadian 
…“. na varhany jsem začínal hrát ve far-
ním kostele ve všechovicích. staré jed-
nomanuálovky s pedálem, na který jsem 
téměř nedosáhl. před vánocemi se schá-
zel místní sbor a zpívával na půlnoční: 
jednou hradilovu, jindy horákovu nebo 
kolaříkovu vánoční mši, ale také tu dru-
hou rybovu, a já jej doprovázel. vím, že 

jsem byl velice netrpělivý z těch poma-
lých temp, které tehdy ve vesnických sbo-
rech byly v takové oblibě.
Moje gymnaziální léta spadla do váleč-
né doby. doprava do 20 km vzdáleného 
holešovského gymnazia byla obtížná. 
vstával jsem s bratrem ve čtyři ráno, 
maminka uvařila polévku, aby alespoň 
jednou za den bylo teplé jídlo, doprava 
na asi 5 km vzdálené nádraží v osíčku 
po svých. v zimě s námi chodil tatínek 
a to jsme se vzájemně vytahovali ze závějí 
(válečná zima byla velmi krutá, mrazivá 
a plná sněhu). domů jsem přijížděl kolem 
páté, a když jsem měl klavír nebo jsem si 
chtěl zahrát dueta se spolužákem, velmi 
dobrým houslistou karlem Truhlářem, 
tak kolem sedmé večer. někdy se k komu 
přidala flétna nebo další housle, které 
hrál můj vzácný přítel a rovněž spolužák 
jaroslav Tatýrek. To byl myslím hudební 
„spiritus agens“ v tomto kraji. ve svém 
domě v jankovicích nebo i na jiných 
místech pořádával se svou paní aničkou 
hudební odpoledne. když jsem se do 
takové situace „strefil“, měl jsem z toho 
vždy dobrý pocit a seznámil jsem se tam 
s mnoha výbornými lidmi a muzikanty 
(např. s p. červinkou – nynějším profeso-
rem na cirkevním gymnáziu v kroměříži 
nebo s jiřím valentou, kontrabasistou 
z české filharmonie). naše přátelství 
s jaroslavem se přeneslo přes vysokou školu 
až do současnosti a skončilo před několika 
lety s jeho odchodem na věčnost. ale i dnes 
občas do jankovic zajíždím.
rád jsem zpívával, a tak jednou přišel náš 
profesor zpěvu jungwirth s nápadem, 
že zahrajeme křičkovu dětskou operu 
ogaři. s olgou valouškovou (neplést 
s operní altistkou borová-valoušková) 
– já byl v tercii a ona tuším v sextě, 
a o hlavu vyšší – jsme měli přiděleny 
hlavní role. drsná slova jako „ … čagara 
magara bububu, dej si pozor na hubu …“ 
a další prof. jungwirth nahradil jemnější-
mi. němci tenkrát operu nepovolili a tak 
zůstalo jen při studování.
Gymnaziální léta zanechala ve mně velmi 
silnou odezvu. léta mého vysokoškol-
ského studia se s tím nedají vůbec srov-
návat. spolužáci oktávy ( dnes už je jich 
asi jenom polovina) se stále několikrát do 
roka scházejí a já rád mezi ně zajedu ale-
spoň jednou do roka. vytvořilo se pouto, 
které odolalo všem pohromám. 
klavír mě přitahoval stále víc. prošel jsem 
si chopinovským a beethovenovským 
obdobím, velmi mě oslovoval rachmani-
nov a kupodivu bach a Mozart zůstávali 
stranou. objevení těchto dvou a dalších 
velikánů baroka a klasicismu přišlo až 
v době mých vysokoškolských studií, kdy 
jsem se začal zajímat o varhany a duchov-
ní tvorbu poněkud více. v r. 1948 jsem 
se zapsal na Elektrotechnické fakultě 
čvuT praha (velmi dramaticky, nejprve 
jsem zapsal strojní fakultu, a když jsem 
zjistil omyl, vše jsem přeškrtal a zapsal 
elektrofakultu – index to snesl). dostat se 

na vysokou školu v r. 1948 nebylo vůbec 
jednoduché. vyžadovalo se mimo bri-
gády v uhelných dolech i doporučení od 
místního národního výboru (tj. praktic-
ky od místních komunistů a s těmi jsem 
byl na štíru). použil jsem poprvé, a dou-
fám, že naposled, lest. předsedou nv 
byl komunista, ale ne tak radikální jako 
ti ostatní místní. Říkalo se mu „stalin“, 
poněvadž jeho vizáš byla velmi podobná 
sovětskému vůdci. jednoho rána jsem ho 
vytáhl z postele a požádal o potvrzení. po 
delších debatách mě poslal pro vysvědče-
ní ( přinesl jsem tenkrát kvartánské, bylo 
nejlepší a on si toho stejně nevšimnul) 
a nakonec doporučení podepsal. Myslím, 
že v tom hodně zapracovala i jeho mírná 
manželka. nechtějte vědět, co se dělo, 
když se ta informace dostala na místní 
organizaci – ale už bylo pozdě. 
Tehdejší komunistické direktivy neu-
možňovaly studium na více fakultách, 
a tak jsem se věnoval varhanám sou-
kromně. o prázdinách jsem jezdil domů 
a nevynechal jsem jedinou příležitost 
zahrát si na varhanách v sousedních 
rajnochovicích. je tam velmi pěkný 
nástroj rieger (dokonce se říkalo, že 
v té době na Moravě jeden z nejlepších), 
s klasickou dispozicí pro středně velké 
varhany. poutní kostel sv. anny z počát-
ku 18. století o svatoannenské pouti byl 
„nabit“ poutníky a místní pan varhaník 
veselý mě „na hrubé“ vždycky nabídl 
místo varhaníka. samozřejmě na závěr 
co jiného než bach a jeho dlouhé a mnou 
tak oblíbené preludium a fuga Es-dur. 
Teprve po ukončení studií v období mé 
aspirantury jsem začal chodit na varhany 
k prof. ropkovi. To už jsem hrál bacha 
a další (zejména Francka a moderní fran-
couze) vcelku obstojně, i když jsem měl 
velký respekt před těmi, kdo varhany 
studovali zcela legálně. jednou mě za to 
vypeskoval mimořádně technicky dispo-
novaný Šlechta, když jsem se nepřihlásil 
do varhanních soutěží. příležitostí pro 
cvičení bylo velmi málo. většina kos-
telních varhan byla téměř nepoužitelná, 
a tak jsem cvičil, kde se dalo: jednu dobu 
na přímluvu mého švagra v pantheonu 
národního muzea (tam jsem musel skon-
čit, poněvadž se broučkům a motýlům 
prý ulamovaly křidélka), nebo asi po 
dobu dvou let díky prof. reinbergerovi 
na „sedmadvacítce“ v rudolfínu. potom 
už to bohužel bylo jenom „oprašování“ 
toho, co jsem dříve do sebe dostal.
nemohu opomenout mé varhanní zájez-
dy do poličky při příležitosti svatoja-
kubské pouti. vlastně začalo to borovou 
u poličky, kde jako farář působil býva-
lý zpěvák svatoignáckého sboru láďa 
pitroň . Tam jsme mnohokrát se sborem 
zajížděli na pouť, já jsem svůj pobyt na 
vysočině protáhl o týden a o svatojakub-
ské poličské pouti jsem doprovázel místní 
sbor (jednou dokonce s posilami se zpí-

s Césarem Franckem před sv. Klotildou v Paříži

pokračování na straně 10
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Vážení čtenáři,

s velkou radostí v redakci konstatujeme, 
že jsme se do tohoto čísla se všemi pří-
spěvky prostě nevešli, a to přes to, že já 
jsem tentokrát nenapsal vůbec nic.
Bylo to způsobeno právě návštěvou 
Svatého otce, jejiž hudební stránka 
(zejména ta staroboleslavská) rozdělila 
názory hudební obce a stmelila řady jak 
příznivců, tak odpůrců mládežnické 
liturgické hudby. Několik příspěvků 
proto věnujeme této události a příjem-
nější povídání o povedených nešporách 
si necháme na příště. Redakce do této 
kolekce přispívá dalo by se říci neosob-
ně, zveřejněním dopisu Jana Pavla II. 
k stému výroří motu propria Tra le 
solecitudini. V nejrůznějších interneto-
vých diskusích zaznívají hlasy příznivců 
tohoto žánru, které argumentují pod-
porou Jana Pavla. Dáváme tedy zaznít 
právě jeho autentickému učitelskému 
a pastýřskému hlasu, protože Benedikt 
XVI. se k této otázce v době svého 
pontifikátu dosud nevyjádřil. Jak inter-
pretovat dopis Jana Pavla, to si musí 
každý čtenář rozhodnout vlastní hlavou 
a vlastním svědomím. Domnívám se 
však, že dostatečně jasně ukazuje, že 
Jan Pavel tradiční učení církve a krité-
ria pro liturgickou hudbu neruší, ale 
potvrzuje a rozvíjí a pohlížet na něj 
jako na rockera, folkaře či popaře, který 
schvaluje do liturgie v podstatě cokoliv, 
je přinejmeněím neoprávněné. 
K boleslavské liturgii  se objevují 
i pochvalná vyjádření, ale v době uzá-
věrky nebyla kontrapetice na http://
frankie-33.signaly.cz/ ještě hotova 
a tak ji s lítostí nemůžeme přetisknout. 
Rovněž kritický text P. Josefa Ptáčka 
k otevřenému dopisu se na http://www.
knez.cz/ objevil až 18. 10. a proto na něj 
upozorňuji pouze touto formou.
Redakce se omlouvá, že jsme dosud 
nestihli připravit avizovaný text 
k jubileu Václava Dobrodinského, ale 
nezapomínáme na něj a čtenářům jeho 
medailon slibujeme. Takže z aktuálních 
výročí připomínáme jeho vlastním 
textem nejstaršího dosud činného 
pražského regenschoriho Ing. Jana 
Blablu, který oslavil 21. října své osm-
desátiny. Přílohou vzpomínáme výročí 
Scholy cantorum Miroslava Venhody, 
sté výročí svatořečení Klementa Marii 
Hofbauera, ze kterého se nám klube 
vynikající patron církevní hudby, a dnes 
nepředstavitelnou vzpomínkou na soci-
alistické řízení církevní kultury oslaví-
me výročí zatím poslední revoluce.
S akcemi se nám roztrhl na podzim 
pytel, takže nezanedbatelnou část čísla 
zabírá i inzerce, nicméně akce jsou to 
pěkné, místa si zaslouží a na všechny 
naše kůrovce srdečně zveme. 

stalo se a stane
Milí čtenáři a kůrovci především,
máme za sebou a snad stále i v sobě návštěvu svatého otce: s papežem si člověk gre-
goriánské nešpory moc často nepomodlí a nezazpívá. byl to neuvěřitelný luxus, mít 
na státní svátek sv. václava benedikta XvI. přímo i ve staré boleslavi, a to dvacet let 
po pádu komunismu. větší společensko-duchovní událost nebude v této společenské 
rubrice patrně nikdy zaznamenána.
Marná sláva, čas neúprosně plyne a připomíná nám potřebu slavit a děkovat za dar 
života a za dar hudby (zejména té duchovní) v životech mnohých z nás. 
do příštího vydání psalteria kulatiny oslaví (bez titulů a hodností) dva z nás, daniela 
sławińska a rudolf sticha. polokulatiny oslaví Marie křižáková, Irena lysáčková, jana 
vokatá, petr chaloupský, josef kašpar a pavol schwartz. kristova léta oslaví paradox-
ně převážně dámy: jiřina čejková, Monika kotianová a vojtěch čáp.
nekulatiny oslaví členky jana bezděková, lenka černíková-vjaclovská, Michaela 
Freemanová, jitka chaloupková, ludiše jíchová, broňa kaloudová, Marcela nováková, 
jarmila novenková, vladimíra ondřichová, Eva pleskotová, Michaela prchlíková, Eva 
Trundová, Marta Študentová a jana vacíková, stejně jako spolukůrovci petr Fischer, 
viliam Gurbaľ (tomu se narodila navíc dcera, ale foto přes výzvu nedodal), karel 
hiner, rudolf hušek, libor Mathauser, Miroslav pošvář, p. stanislav přibyl a ladislav 
Šotek. 6. 11. slaví narozeniny také otec biskup karel herbst (*1943).
Z dalších osobností ze druhého břehu života se v období pokrytém tímto číslem 
psalteria pro život časný či věčný narodili Gabriel Fauré († 4. 11. 1924) a téhož 4. 11., 
ale r. 1847 † Felix Mendelssohn-bartholdy, henry purcell († 21. 11. 1695), 22. 11. má 
svátek naše patronka sv. cecílie, václav renč (*28. 11. 1911), josef lux († 29. 11. 2000; 
o jeho muzikantství se mluví málo) a stejného dne r. 1643 † claudio Monteverdi, 
František Xaver richter (*1. 12. 1709), Wolfgang amadeus Mozart († 5. 12. 1791), 
henryk Mikolaj Górecki (*6. 12. 1933), p. karel bříza († 9. 12. 2001) a olivier Messiaen 
(*10. 12. 1908). budu se opakovat: na tyto zesnulé z nich myslívám v tomto přibližují-
cím se dušičkovém čase zvlášť a doufám, že s nebeskou shovívavostí poslouchají, jak 
jim interpretujeme jejich díla.
všem oslavencům patří naše gratulace, modlitby a vděk za jejich přínos duchov-
ní hudbě. jako správní kůrovci si navzájem gratulujeme i ke společnému svátku sv. 
cecílie. pokud vám chybělo v tomto v minulých vydáních psalteria nějaké významné 
výročí, které by bylo třeba v příštích letech – dá-li pán bůh – připomenout, tak nás 
laskavě informujte. děkujeme.
Za všechny nás jim posílám – s laskavým svolením nakladatelství Triton (www.tridis-
tri.cz -  sbírka světské kánony - duchovní kánony) - hudební přání:

Pavel Svoboda
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společnost pro duchovní hudbu připravi-
la hudbymilovnému publiku již osmnáctý 
ročník mezinárodního festivalu duchov-
ního umění svatováclavské slavnosti 2009 
(www.svatovaclavske.cz). Tento festival 
se tradičně odehrává jako dvou týden-
ní hudebně-duchovní příprava slavnosti 
hlavního českého patrona, a to od svátku 
jeho babičky sv. ludmily.
dramaturgie byla též tradičně pestrá, 
zahrnovala ekumenicky hudbu mnoha  
epoch a žánrů. odrazila se v ní nejen 
výročí několika významných skla-
datelů (G. F. händel, F. X. richter, F. 
Mendelssohn-bartholdy). skládala se 
nejen z koncertů, ale i z hudbou doprová-
zených bohoslužeb či výstavy.
předehrou festivalu bylo připomenutí 350 
let od příchodu františkánů do kláštera 
hájek u jenče. Ti, kdo si přivstali, mohli 
putovat do hájku podél božích muk 
za doprovodu barokních písní v podá-
ní Michaela pospíšila, jeho souboru 
ritornello a koneckonců i za zpěvu pout-
níků samotných. po mši svaté, celebrova-
né kardinálem vlkem, provedla Ztracená 
kapela a její hosté, především recitátor 
rudolf kvíz, hudebně-literární pásmo 
popelka nazaretská na slova václava 
renče s hudbou víta petrů. 
na sv. ludmilu se koná jediná mše svatá 
v roce v někdejším sídle pražských bene-
diktýnek u sv. jiří na pražském hradě; 
hudebně ji ozdobil pražský katedrál-
ní sbor mší ke svaté ludmile za řízení 
skladatele a regenschoriho josefa kšicy. 
bohoslužbě tradičně předcházely ženské 
gregoriánské nešpory v podání souborů 
schola Egidiana a cantio; jak jinak, vždyť 
jsme u benediktýnek.
na zahajovacím koncertu zněla hudba 
anglických králů - skladby h. purcella 
a G. F. händela spojené s londýnským 
královským dvorem. Fotbaloví fanouš-
ci mezi posluchači jistě zaplesali, když 
zjistili, že jejich oblíbená liga mistrů 
si svoji hymnu udělala právě z jednoho 
z händelových korunovačních hymnů 
(Zadok the priest). přesvědčivého diri-
genta zahajovacího koncertu, angličana 
johna bowleyho, znají někteří čtená-
ři osobně z letní školy duchovní hudby 
convivium, kde john vedl třídu angli-
kánského sborového zpěvu.  osobně mě 
nejvíce zaujala svojí moderností i nad-
časovou duchovností část purcellovy 
Funeral Music – pohřební hudby za krá-
lovnu Marii II. stuartovnu.
patří k ekumenickému obsahu svs, že je 
prezentována i pravoslavná hudba, ten-
tokrát doslova u nás neslýchaná hudba 
gruzínská. 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. krásné zdravé hlasy 
mužského vokálního souboru Lashari 
Ensemble plnily kostel sv. Šimona a judy 
v praze od jemných meditací až málem 
k vibracím oken. neuvěřitelné, staletí-
mi cizelované přírodní harmonie a dis-
harmonie unášely posluchače duchovně 
a živočišně zároveň. hrdost,  důvěra,  ale 
i smutek  se každému z přítomných zapi-
sovaly do srdce s intenzitou, jakou na 
běžném koncertě je těžko zažít. Šlo při-
tom o hudební vnoření do duše národa, 
který prožívá velmi těžké časy: bylo proto 
dojemné, když jedním z mnoha přídavků 
byla i gruzínská hymna, kterou soubor 
zpíval s pravicí na srdci, při níž se pub-
likum postavilo a po níž v sále dokonce 
zavlála i gruzínská vlajka. 
příznivci lehčího žánru mohli přivítat 
klasiku mezi klasiky v oboru spirituálů: 
přeslavný Golden Gate Quartet. slavná 
čtveřice dokázala nadchnout poslucha-
če všech přítomných věkových katego-
rií, a to nejen hudbou, ale i přítomností 
prvku modlitby, která dělá spirituál spi-
rituálem. Zde člověk pochopil, proč znějí 
studeně všechny pokusy, jež ze spirituá-
lové hudby vykostí její duchovní rozměr.  
ve světové premiéře zaznělo na festivalu 
dílo Ner Mitzva (svaté svíce) dirigenta  
a skladatele Elli jaffeho, oratorium na 
liturgické motivy pro komorní orchestr, 
mužský sbor, tenor, baryton a vypravěče, 
čerstvě komponované pro svatováclavské 
slavnosti k oslavě židovského nového 
roku. 
na závěrečném koncertu pak zazněl 
v české premiéře koncertantní žalm 
F. X. richtera Super flumina Babylonis, 
psaný pro dobový pařížský koncertní 
projekt concert spirituel. Festival byl 
jedním z mála kulturních projektů, jenž 
připomněl dvojité výročí (1709-1789) 
tohoto českého autora. Toto dílo bylo 
doplněno Žalmem 42 F. Mendelssohna- 
bartholdyho Wie der Hirsch schreit 
a Te Deum antonína dvořáka. bohužel 
nevhodné rozestavení orchestru a sboru 
pod kopulí kostela malostranského sv. 
Mikuláše akusticky znehodnocova-
lo výborný hudební výkon hradecké 
Filharmonie, pražského filharmonického 
sboru a sólistů, především sopranistky 
ludmily vernerové.
hudební výlety byly letos dva. Ten první 
vedl do barokního mariánského poutní-
ho místa klokoty u Tábora a byl věnován 
tématu  české barokní  mariánské hudby 

v podání souboru Vagantes. druhý výlet 
do bechyně, inspirovaný  tamějším rodá-
kem, skladatelem v. pichlem, směřoval ke 
koncertně zanedbávanému tématu české 
kantorské hudby. Piccolo coro a Piccola 
orchestra pod vedením Marka valáška 
přítomné výletníky i místní publikum 
nadchly.
při pohledu na výše popsanou hudební 
hostinu zbývá jen jediné: poděkovat za ni 
těm, kdo nám ji připravily.

Pavel Svoboda

DozNěLy SVaToVácLaVSké 
SLaVNoSTi 2009

na základě úkolu uloženého letošní valnou 
hromadou spouští sdh internetový pře-
hled akcí duchovní hudby (koncertní i litur-
gické) na adrese http://res.claritatis.cz/kalen-
dar-akci/duchovni-hudba. pro technické 
zajištění jsme se spojili se serverem http://res.
claritatis.cz, to také umožňuje, aby z něj čer-
pala širší veřejnost. o akcích se dozvídáme 
aktivním vyhledáváním z otevřených zdro-
jů. prosím vás proto, až budete někde zpívat 
či hrát, nebo se o tom, že budou zpívat a hrát 
jiní, dozvíte, abyste o tom dali vědět i ostat-
ním buď zveřejněním na vašich webech 
(pravidelně monitorujeme weby z portá-
lu http://www.sdh.cz a další zdroje), nebo 
raději vložili informaci prostřednictvím 
formuláře na res claritatis, nebo napsali na 
e-mail akce@sdh.cz . na tuto adresu se rov-
něž obracejte s náměty, jak by tuto službu 
bylo možno rozšířit a zkvalitnit.

Jiří Kub

b y l o  a  b u d e

2. 11. v 18 hodin
Praha – Vinohrady, nám. krále Jiřího 
z Poděbrad
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
J. Gruber (1855 – 1933): 
Requiem in Es
chrámový sbor Cantores Cordis, pro-
vedení řídí Maria Ondrášová

2.11. slavnostní bohoslužba
Praha – Staré Město, bazilika sv. 
Jakuba
W. A. Mozart: Requiem
Vysokoškolský umělecký soubor 
Univerzity Karlovy

DušIčKová huDBa

SPuštěn weB o aKCíCh 
DuChovní huDBy
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v srpnu proběhl v rychalticích u Frýdku-
Místku již druhý ročník letní hudební 
dílny barokní duchovní hudby, zaměřený 
na provozování hudby skladatelů, kteří 
mají s tímto krajem spojitost.
loňská dílna byla zaměřená na nastu-
dování písní z barokního kancionálu 
„slavíček rájský“ jana jozeffa božana. 
program koncertů kopíroval liturgic-

ký rok, zazněly písně adventní, vánoční, 
postní, velikonoční, a také vybrané písně 
o svatých. posluchači na koncertech 
mohli slyšet i vidět různé dobové nástro-
je, např. barokní varhanní pozitiv, cink, 
dulcian, šalamajku, buben, volský roh 
a další, a mohli také nahlédnout do ori-
ginálu barokního kancionálu, ze kterého 
účinkující zpívali a hráli.
letošní ročník byl věnován nešporám 
jubilanta pavla vejvanovského (370. 
výročí narození). sešlo se sedmnáct 
muzikantů – zpěváků i instrumentalis-
tů, amatérů i profesionálů. během týdne 
nacvičili program, se kterým pak účinko-
vali na koncertech ve staré vsi n. o. a ve 
Štramberku. Mimoto doprovázeli boho-
služby v rychalticích a na hukvaldech.
Instrumentalisté kromě doprovodu 
nešpor nacvičili také barokní sonáty 
p. j. rittlera a j. j. Flixiho, což byli přá-
telé a spolužáci pavla vejvanovského. na 
koncertech byly již zmiňované nešpory 
doplněny také písní ke sv. kasiánovi, pat-
ronu učitelů. Tento mučedník byl svými 
žáky utlučen (prý ukazovátky!) k smrti 
a jeho památka připadá na 13. srpna, 

proto byly koncerty pojaty také jako uctě-
ní jeho života.
letošní ročník by se dal bez nadsázky 
nazvat též jako „fara plná muzikantů“, 
neboť se spalo, hrálo a zpívalo opravdu 
všude – na půdě, v kanceláři, pod širá-
kem, v indiánském teepee… někteří 
frekventanti ještě po půlnoci „ťukali“ 
do harmonia a cvičili svůj zpěvní part, 

zatímco se z jiné místnosti farní budovy 
ozýval zpěv folklóru (a to do pozdních, 
resp. brzkých ranních hodin).
parta se sešla opravdu skvělá, pro některé 
nebyl problém vyrazit ve dvě hodiny ráno 
na procházku k hradu, pak si dát ve tři 
hodiny ráno ještě teplé voňavé hukvald-
ské koláče přímo z místní pekárny.
Zvláštní poděkování patří p. dariuszi 
jędrzejskému, který nám na faře 
v rychalticích poskytl ubytování a trpě-
livě snášel zpěv a hru i do pozdních 
nočních hodin. veliké díky náleží i paní 
slávce hrnčárkové z hukvald, která 
vytvářela atmosféru domova a obohaco-
vala nás životním moudrem, a také nám 
po celý týden výborně vařila.
v neposlední řadě patří naše díky 
Michaelu pospíšilovi (odborník na sta-
rou hudbu, všestranný hudebník, bada-
tel, dramaturg, editor not), který nám 
(kromě mnoha cenných informací) po 
celý týden předával i obrovské nadšení 
a zapálení do studia barokní hudby.
dík patří také nadaci Život umělce, která 
letošní projekt finančně podpořila.

J. Bezecná, M. Polišenská

Jan Jozeff Božan (1644?, 1654? - 1715)
Farář, rodák z Frýdku, editor, sběratel 
písní. většinu života působil v chrousto-
vicích u chrudimi. celý život sbíral písně 
s úmyslem vydat je tiskem. shánění peněz 
se protahovalo a p. božan se vydání nedo-
žil. Tohoto „projektu“ se pak ujal hrabě 
František antonín Šporck (†1738). Zapla-
til obrovský náklad 12.000 kusů a kanci-
onál vyšel roku 1719. na 863 stranách je 
zapsáno 822 písní, jedno- až pětihlasých, 
vše s varhanním doprovodem v „generál-
basu“. Zpěvník sloužil v chrámech, ale i ve 
školách a domácnostech. božan připojil 
ke zpěvníku i tzv. „nábožná přemyšlo-
vání“, jakási „samo-obslužná kázání“ (ta 
sloužila těm, kteří se nemohli bohoslužby 
zúčastnit). anebo ještě lépe: mohl pozvat 
bohoslužbu k sobě domů. Z kancionálu se 
zpívalo i na poutích-procesích, jak o tom 
svědčí bohatý poutnický repertoár.
Pavel (Josef) Vejvanovský (1639-1693)
významný muzikant, skladatel, opiso-
vač. poslední výzkumy ukazují, že pavel 
vejvanovský se narodil v roce 1639 na 
hradě hukvaldy, kde jeho otec sloužil 
jako představený mušketýrů. studoval 
pak na jesuitské škole v opavě, ve hře 
na trompetu – „clarinu“ se zdokonaloval 
ve vídni a hrál prý tak dobře, že všich-
ni chtěli hrát jen s ním. pak se vrátil do 
kroměříže, kde opsal závratné množství 
not, přidal něco vlastních skladeb a v roce 
1666 se stal (proto?:-) biskupským kapel-
níkem až do své smrti v roce 1693.
v edici Musica antiqua bohemica vyšly 
celé čtyři knihy skladeb připisovaných 
vejvanovskému, ale dnes už víme, že jen 
malá část vytištěných skladeb je opravdu jeho 
dílem, protože drtivá část je jen opis skladeb 
cizích. ostatně vejvanovský jen skromně 
poznamenává: „scripsit“ = „psal“... naopak 
řada jiných krásných skladeb vydaná neby-
la, ač si to zaslouží a autorství je nesporné. 
dobrou a rychlou cestou, jak tuto krásnou 
muziku poznat, je zahrát si ji a zazpívat.
jedinou historickou formou hudby, kte-
rou bychom mohli přirovnat k našim 
dnešním „koncertům staré hudby“, byly 
tzv. nešpory (od latinského slova „vesper“ 
= „večer“). jejich ustálená a přitom pestrá 
forma umožňovala skladatelům blýsk-
nout se novým, šikovným zpracováním 
všeobecně známých, denně modlených 
textů. nešpory pavla vejvanovského 
z roku 1682 jsou jakousi „provozní“, ale 
velice pěknou hudbou. do nešpor krom 
žalmů samozřejmě ještě patří i gregorián-
ský chorál, varhanní improvisace, mezi-
hry atd., případně další motetta nebo 
i instrumentální skladby. 

Michael Pospíšil 

barokní hudba
pod hukvaldským hradem
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letos se již podruhé, resp. potřetí, kona-
la pouť, jejímž smyslem byla modlitba za 
duchovní hloubku uměleckých povolání. 
Zkušební ročník v roce 2007 směřoval  
z kostelce na hané do Moravské Třebové, 
první ročník z rožnova od radhoštěm na 
velehrad. druhý ročník proběhl na trase 
hoštejn – Zábřeh – Šumperk – velké 
losiny – jeseník – Zlaté hory – hora 
panny Marie pomocné. jedním z hlav-
ních cílů bylo „putováním, modlitbou, 
účastí na každodenní mši svaté, umělec-
kých programech, podílením se na téma-
tických debatách umožnit budování živé-
ho společenství, které pomáhá nalézat 
sebe sama, učí tvůrčí komunikaci, spo-
lečným úsilím pomáhá poznávat pravé 
a živé umění rostoucí z kořenů evropské 
kultury“. hlavní organizátorkou pouti 
je Martina pavlíková - herečka, pasto-
rační asistentka a vedoucí rapsodického 
divadla. letošní pouť začala na svátek sv. 
anny 26. července  a skončila 1. srpna 
na křížové cestě k Maria hilf ve Zlatých 
horách. příští rok by měla pouť začít 
v opavě a opět směřovat do Zlatých hor. 
přinášíme zprávu M. pavlíkové a reflexe 
několika účastníků.

během týdne se po trase pouti vydala 
skupina poutníků, jejíž počet se pohybo-
val od 12 do 20 lidí ve věku od 20 do 65 
let, složená z lidí různých profesí (léka-
ři, technici, kulturní pracovník, textilní 
návrhář, kameník, herečky, hudebník, 
sociální a zdravotní pracovníci, katolič-
tí kněží, studenti scénáristiky a anima-

ce z vŠMu a cMTF), věku a vyznání 
(katolické, pravoslavné a hledající). Toto 
společenství se neuvěřitelně doplňovalo 
a po celý týden tvořilo harmonický celek. 
obohacovala jej a propojovala každo-
denní mše svatá, ke které byli přizváni 
a také se jí účastnili i nepraktikující kato-
líci, dále společné putování s poznává-
ním kulturního dědictví našich předků 
a božího stvoření vůbec a společně proží-
vaný kulturně-umělecký program. To vše 
byl bohatý materiál jak k individuálnímu 
přemýšlení, tak ke vzájemným rozhovo-
rům, které provokovaly myšlení jednot-
livců a probouzely chuť objevovat cestu 
ke kořenům naší kultury. během pouti se 
připojovali mnozí, alespoň na pár hodin, 
aby mohli pobýt v blízkosti poutníků 
nebo aby přispěli uměleckým vystoupe-
ním v doprovodných programech.
společenství poutníků podporovali pomoc-
ní organizátoři z jednotlivých obcí na 
trase pouti. Tato setkání byla krásnými 
a zářícími střípky mozaiky doplňující 
pestrost poutě všemi možnými barvami. 
při každém zastavení pouti měli poutní-
ci možnost účastnit se mše svaté, farnosti 
poskytly ubytování a podílely se na zajiš-
tění doprovodných programů – přenášek 
a koncertů pro veřejnost a setkání s věří-
cími. poděkování patří farnosti hoštejn, 
Zábřeh, velké losiny, jeseník, katolic-
kému domu v Zábřehu a pastoračnímu 
domu farnosti Šumperk. díky také všem 
pomocníkům v závěru pouti z farnos-
ti Zlaté hory a poutnímu místu panny 
Marie pomocné, kde se celá pouť slav-

nostně dovršila za přítomnosti pomocné-
ho biskupa olomouckého josefa hrdličky 
a sester boromejek z albrechtic.

DoProvoDný PrograM Pěší Pouti

p. pavel ambros provázel první den třemi 
promluvami:  při mši svaté, kdy pou-
kazoval na možnost různě zaměřených 
poutí – kající, děkovné, prosebné, dále 
při svátostném požehnání zaměřeném 
na sv. annu a ve své přednášce, ve které 
přibližoval, co lze rozumět pod pojmem 
kultura – tu má každý národ svou a je 
potřeba našeho respektu k cizím kul-
turám, ale zároveň je nutné, abychom 
měli svou vlastní kulturu a dokázali si ji 
zachovat. do kulturního života potom 
patří umění, které zrcadlí stav společnos-
ti. Závěr prvního doslova nabitého dne 
pouti byla projekce  dokumentárního 
filmu „Il colore del amore“ o slovinském 
knězi jezuitského řádu M. I. rupnikovi, 
který zažil hrůzy své země a svou tvor-
bou vytváří pomník obětem války. 
p. Marko ukazuje, že lidské útrapy zde 
na zemi jsou hrozné a bolestivé. ale když 
tento černý nevzhledný uhel, kterým 
p. Marko vyznačuje obrysy svých budou-
cích mozaik, když právě tento uhel našich 
bolestí a utrpení vyznačující obrysy naše-
ho života přijmeme a učíme se ho brát 
s láskou, tak v nebi se proměňuje v září-
cí zlato či v diamant plný světla a dává 
tak člověku pevnou naději v jeho životě. 
následující adorace na závěr dne potom 
všechny bohaté zážitky z prvního dne 
pouti prozářila a v pravém smyslu slova 
oslavila a korunovala.
Zábřežské „setkání se sv. pavlem“ před-
stavilo tohoto apoštola v interpretaci 
textu, vybraného ze skutků apošto-
lů. boží slovo bylo provázeno bohatým 
obrazovým materiálem, představujícím 
sv. pavla v mnoha podobách. Text a obraz 
byly hluboce umocněny reprodukova-
nou hudební improvizací na violoncel-
lo a perkuse. Toto setkání napomohlo 
představit živou postavu apoštola pavla, 
který promlouvá i k současnému člo-
věku. doplňující noční vzdělávací pro-
gram nabídl jeden z účastníků pouti Igor 
dostálek, herec, pedagog jaMu a umě-
lecký vedoucí Malého divadla kjógenu, 
který představil ve slovu a fotografii 
japonskou kulturu, s krátkou ukázkou 
japonského tradičního divadla kjógen. 
vřelou a přívětivou atmosféru celého 
večera napomáhal utvářet svou nesmír-
nou pohostinností ředitel katolického 

Pěší  pouť 
za umělecká povolání

b y l o  a  b u d e
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domu se svou paní.
v Šumperku se představil komorní sou-
bor zobcových fléten MocTet za dopro-
vodu violoncella. dramaturgie tohoto 
koncertu byla nápaditá a vtipná a pojala 
několik století v Evropě. ve staré i nové 
hudbě soubor  předvedl obrovskou škálu 
možností zobcových fléten a připravil 
tak nemalému počtu publika večer plný 
krásných tónů a harmonií okořeněných 
i špetkou humoru.
velké losiny hostily brněnský komor-
ní barokní soubor Musica poetica. při 
poslechu hudby, zpěvu a básnických 
textů z období německého baroka jsme 
se také mohli pohledem seznámit s dobo-
vými nástroji. pevná forma koncertu pak 
umožnila posluchači hluboké meditativní 
vnímání slova i hudby.
jeseník přivítal umělce z olomouce. 
duchovní výběr skladeb vedl opět poslu-
chače k meditativnímu poslechu, ale 
varhany, trubka a tři z dvořákových 
biblických písní vnesly do prostoru jese-

nického kostela slavnostnost a mohut-
nost. jako každý den i tento večer byl 
zakončen krátkou adorací. vzhledem 
k vysokému počtu přítomných, mezi kte-
rými bylo i mnoho těch, kteří nechodí 

běžně do kostela, p. Gorazd, premonstrát 
ze sv. kopečku u olomouce, další host 
jesenického večera, v krátkosti přiblížil, 
co vlastně rozumíme pod pojmem adora-
ce a co nám adorace umožňuje. Tento sice 
malý střípek v programu pouti byl velmi 
výrazný a přínosný, a rozšířil tak obzory 
poznání jak „nekostelovým“, tak i „kos-
telovým“ lidem. slavnostní zarámování 
celému koncertu dodali i místní organi-
zátoři, kteří vše skvěle připravili a všech-
ny hosty velmi srdečně přivítali.
do Zlatých hor docestoval olomoucký 
akademický malíř Marek Trizuljak se 
svou paní. Tento výtvarník, ale i básník 
v projekci představoval výtvarné dílo 
své i svých kolegů a průvodním slovem 
vtahoval do světa barev všechny znalé 
i neznalé. Zároveň ukazoval, že i moder-
ní umění může být inspirováno duchem.
Závěrečný den poutě byl naplněn stejně 
maximálně jako ten úvodní. při prováze-
ní pána na jeho křížové cestě zněly texty 
francouzského básníka p. claudela a zpěv 

z Taizé za doprovodu kytary. skupina 
modlících se v průběhu křížové cesty 
značně rozrostla, přijížděli lidé z blízka 
i z daleka. slunečné a parné počasí, dale-
ký rozhled a putující společenství zpíva-

jící i tiché napomáhalo silnému spojení 
s trpícím kristem. bezprostředně nava-
zující mše sv. v kostele poutního místa 
panny Marie pomocné umožnila plynule 
přejít od pána ukřižovaného k pánu osla-
venému. poslední host pěší pouti, Mons. 
josef hrdlička, představil propojení 
života ve víře se světem poezie. poezie je 
slovo a je hudba, správné uchopení formy 
napomáhá srozumitelnému sdělení obsa-
hu, rozdíl mezi překladem básní z ang-
ličtiny a němčiny – potřeba dodržování 
rytmu verše a také nezbytnost humoru 
v básni. hořící srdce otce biskupa josefa, 
který má obrovský dar slova i hudby, 
zapalovalo srdce všech přítomných. 
následující adorace v přítomnosti otce 
biskupa josefa, navazující na jeho svě-
dectví života ve víře a poezii, byla vskut-
ku slavnostním vyvrcholením celé pěší 
pouti.

Z reaKcí účaStníKů

pavlína boháčová
Mnohokrát v průběhu putování mi 
naskakovaly citáty z písma. s lehkostí, 
kterou zažívá ten, o něhož se samo nebe 
stará, ubíhaly kilometry. příroda, krátké 
rozhovory během cesty, doprovod kněze, 
tichá samota, večerní koncerty, každý 
den mše svatá, pohostinnost hraničí-
cí s gurmánskou dokonalostí. pomocná 
ruka, když bylo třeba, společenství lidí, 
kteří vědí, co je to přesah. Šarm i noble-
sa. jemnost, jejíž základ má původ v boží 
něze. večerní adorace i dokončení nedo-
povězeného. Zážitek společenství. 

jan paleček
když jsem jinde na koncertě, na výstavě 
obrazů či soch, když poslouchám verše 
anebo jsem divákem na divadle či na 
taneční performanci, vnímám umění 
plně a po celou dobu, kdy se ho účast-
ním. něco mi ale pak stejně jakoby chybí. 
přemýšlel jsem o tom, co mi vadí, co mi 
nakonec schází k úplnému zážitku. přišel 
jsem na to až právě na pouti za umělecká 
povolání. To, co mi chybělo, byla mož-
nost setrvat po představení, po přednášce 
v tichu a klidu na místě, v kostele, s pří-
tomným pánem. Možnost setrvat s ním 
v osobním rozhovoru, v adoraci je to, co 
mi přináší úplný prožitek. naslouchám 
a on jako by mi říkal: „vidíš, co všech-
no ti dávám, tolik radosti a štěstí zažíváš 
proto, že jsem obdaroval tyto konkrétní 
lidi uměleckým nadáním. udělal jsem to 
pro tebe, protože tě mám neskonale rád 
a chci, abys byl šťastný“.

p. jan koblížek
Myslím si, že pouť byla obohacením neje-
nom pro účastníky pouti, ale i pro místní 
farnosti, skrze které jsme procházeli a kde 
se konala umělecká setkání a vystoupení. 
dále si myslím, že v dnešní době bude 
čím dál tím víc platit, že člověk bude při-
jímat evangelium skrze kulturu a umění, 
a proto by se tato oblast neměla opomí-

b y l o  a  b u d e
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O svaté Cecilii, patronce
hudby Církve, 
legenda krátká

s v a t í

jet. důkazem toho je, že většina účast-
níků pouti byli konvertité a lidé hledající 
a nikoli věřící z tradičních katolických 
rodin.

hana váňová
jsem plná dojmů z této velmi zdařilé 
akce a o některé se pokusím podělit. je to 
ovšem velmi těžké, protože tato událost 
byla mnohorozměrná a nezasvěceným 
může připadat mé nadšení přehnané.
první rozměr je setkání s úžasnými lidmi 
- hledajícími pravdu, lásku, krásu a víru 
ve svém životě. Zní to jako fráze, ale jen 
pro ty, kdo neznají skutečný obsah těchto 
slov. Říká se, že nejlepší přátelství jsou ta, 
kdy dotyčné lidi spojuje nějaký ušlechtilý 
zájem. Toto poutní společenství je živým 
důkazem naplnění tohoto tvrzení. 
druhý rozměr je samotná cesta - pozná-
vání nádherných míst, možnost od rána 
do večera být venku a jen šlapat, rozjímat 
- pokud vyjde počasí tak jako nám, je toto 
samotné dostačující pro zdařilou dovole-
nou. ale na naší cestě toho bylo mnohem 
více - poznávání různých farností a lidí na 
jednotlivých zastávkách naši pouti. Žádné 
neosobní kontakty, ale vřelá přijetí. až 
nyní jsem pochopila, jak propastný rozdíl 
je mezi poutníkem a běžným turistou...
Třetí rozměr - každodenní bohosluž-
by - velmi intenzivní procítěné modlitby, 
jejichž síla narůstala den ze dne - úžasná 
harmonizace duší směřujících k bohu, 
opravdu těžko popsatelné, zvláště ta na hře-
beni jeseníků na vřesové studánce a nebo 
křížová cesta ve Zlatých horách s verši 
francouzského básníka p. claudela v inter-
pretaci Martiny pavlíkové za doprovodu 
zpěvu a kytary sester boremejek.
čtvrtý rozměr – rozmanité, velmi hod-
notné kulturní programy, které oboha-
covaly každý den pouti. výběr progra-
mů vynikající - všechny měly duchovní 
rozměr, a přesto byly různorodé nejen  
žánrově - prostě žitá boží krása a procítě-
nost zářila z každého umělce, který se na 
jejich realizaci podílel.
pátý rozměr sponzorství dvou místních 
občanských sdružení - velmi záslužný 
počin jako důkaz, že pomoc dobré věci 
je také součást duchovní cesty, že lze být 
duchovní, a přesto (nebo právě proto) se 
starat i o věci pozemské. 
Šestý rozměr - proměna: zde mohu samo-
zřejmě mluvit jen za sebe, ale předpoklá-
dám, že ostatní účastníci to mají podobné 
- prožité zážitky a sdílení se staly natrva-
lo součástí mého vnitřního světa. nikdy 
je nepůjde vymazat.  
vše to bylo jako zázrak, jedno doplňo-
valo druhé, bylo toho mnoho - i ušlapa-
ných kilometrů i programů i lidí kolem, 
ale žádný spěch, vše plynulo v harmonii, 
nikdo a nic si nepřekáželo ..... vlastně 
proč a čemu se divit - boží vedení je přece 
dokonalé !!!

Připravily Martina Pavlíková 
a Jarmila štogrová

KteraK Panna cecilie Byla 
KráSná

cecilie panna římská v zahradách řím-
ských byla krásná jak píseň andělská, jak 
vroucnost modlitby v posvátné hodině, 
jak polední odpočinek na vinici, jak samo 
tajemství krásy. v sedmnácti letech rych-
le uvadají růže v dlaních příliš horkých, 
sepjatých v modlitbě! Zahrady římské 
a růže z ráje pod světlem tajemné krásy 
hvězd a cecilie panna, všechna zářící 
krásou v zahradách římských, bledší nad 
bolest rozjímání, líbeznější nad píseň 
andělskou, vroucná jak modlitba v hořký 
den.

KteraK uKrutné PronáSleDo-
vání KřeSťanů Zuřilo

Řev šelem jsem slyšel a nelekl jsem se, 
rány bičem stékaly po mně jak vroucí 
voda, katané maso rvali mi z kostí a já se 
usmíval, vida palmy, světlo a křídla. ve 
stokách žalářů ležel jsem v hnisu bídy, 
do klubka svíjel mne hlad a v modlitbě 
zvedal jsem zápěstí ohryzaná. byl jsem 
pro posměch otroků, divadlem bohá-
čů, pohanů chlebem, bolest svou nikdy 
jsem nespočetl. nahotu kryly cáry kůže, 
prosáklý olejem a solen pískem arény, na 
kříži hořím, svíce velikonoční na cestu 
pánu, jdoucímu po vlnách ke mně.
oči mám vyhaslé pod mečem řeřa-
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vým, krvavé růže mám tam, kde dříve 
míval jsem rty. sami již zpívejte, bratři, 
jdoucí podél znamení ryby ku chlebu 
Zázračnému.

KteraK Se K SvatBě SvětSKé 
oZDoBil

Říman valerian, okouzlen její krásou, 
žádal si ji za ženu, na bohatství, jméno 
a svůj rod pyšně ukazuje. vrátiv se z válek 
barbarských a všechen ještě chrastě žele-
zem, ucházel se o pannu, která nechtíc 
rodiče zahanbiti, s úpěnlivým pláčem 
krista o radu prosila. a když pak po 
dlouhých modlitbách pohlédla na svatý 
obraz, spatřila, že se usmívá.
na svatbu si zajisté oblékla roucha nejjem-
nější, kment a zlaté závoje, tkaniny měňa-
vých barev. plachou nevěstu k ženichu při-
vedli. a netušil nikdo, že pod svatebním 
šatem jí žíněné roucho pevně svírá.

KteraK valerian anDěla uviDěl

když byli sami, roztrhla roucho a valerián 
uviděl rubáš. „bratříčku“, pravila, „dosta-
neš růži, raději dostaneš růži, já jsem jen 
bídné roucho rubáše, žíněná nitka, srdce 
mám u boha, moji bratři se stali divadlem 
boháčů, pokryti pískem arény, já si svou 
krásu ošklivím, není to pro tebe dar.“
v hluboké důvěře byl valerián panně 
oddán, láska s úctou se spojila, věrnost 
a mír se potkaly. poslala cecilie do kata-
komb psaní: „pokřtěte mi valeriana, jeho 
duši s mojí duší spojte.“ Za svítání se vrá-
til podél znamení ryby a nalezl pannu na 
modlitbách. poklekl vedle ní a tu přeletěl 
nad nimi anděl boží a pustil růži z ráje, tu 
růži, která barvu a vůni nikdy neztrácí.

KteraK valerian S BratreM 
a S DruheM MaxiMeM Byli  
uMučeni

pyšný patricij rozmařilého vychování 
nyní do doupat nejstrašnější bídy vstu-
puje, bdí u umírajících, hladové nasycuje, 
nahé odívá, pohřbívá mrtvé, nazván je 
dobrým těšitelem, uprostřed žebráků žeb-
rákem se stal. kde jsou tvé písně, panno, 
kde jsou tvé písně, abychom jimi posíleni 
dovedli pohlédnout do úděsných propastí 
bídy, do tváří zoufalců, na slzy chudých?
obžalován z křesťanství, nezapřel a vyznal. 
a jeho bratr, již dříve od něho obrácený,
vyznal s ním. rychle spěchá ze škol filo-
sofů starý druh Maximus, aby moud-
rostí rétorskou oba o pohanské prav-
dě přesvědčil. v nočním žaláři pečlivě 
řecké mudrce vykládá, leč oni sami ho 
o kristu přesvědčili a poražený vítězství 
přijav, křtem žádosti se na smrt připravil. 
Zemřeli sťati.

KteraK chuDoBu naDe vše Milovala

v nejchudších ulicích, v ulicích mokva-
vých a temných bylo nyní viděti pannu, 
kde všechno jmění rozdávala a chudé 
o modlitby prosila. v nízkých a pustých 
místech, kam ani měsíc nesvítí a kde 
i hrůza usíná až pozdě k ránu, prochází 

jako bílý oblak a všechny utěšuje a napo-
míná. děti nemocné a děti zbídačelé, 
odporné děti a neřestné děti ztracené 
a děti hynoucí hladem nasycuje, uzdra-
vuje, shromažďuje, víře v krista učí.

KteraK Mučena Byla

posměch soudců byl mojí almužnou a šle-
hání biči splývalo po mně. na dně žalářů 
římských, bledší než stín, bolest svou nikdy 
jsem nespočetla. krása má v prach se roz-
padla, jsem jen žíněné roucho, nitka rubáše, 
v parách vroucí lázně jsem výkřik modlitby, 
sepětí rukou láskou neznavených nikdy.
já ale nejsem spálené tělo, já jsem pomněnka 
pro pastýře, já vidím palmy, světlo a křídla.

KteraK ve SMrti Byla šťaStna

když viděli soudcové, že vřelá pára roz-
pálené lázně jí neublížila, rozkázali, aby 
byla sťata.  Za město pak přišlo veli-
ké množství římské šlechty, zlehčujíc 
pannu. přede všemi ji kat třikrát do šíje 
ťal plným rozmachem a vyšla krev hojná, 
takže se rozešli v jistotě smrti.
s ranní rosou vyšla panna cecilie z mrákot 
a nalezl ji žebrák, jdoucí do města. rozběhl 

se k ostatním pro pomoc, leč nedovolila, 
aby ji odnesli z místa utrpení. krásná je 
v záplavě vlasů přesladce zlatých a s trojím 
náhrdelníkem krve, obličej průsvitně bledý. 
a takto praví žebrákům: „Tuto píseň jsem 
složila o růži, nesené andělem a opět tuto 
o mučednické smrti valeriana, jeho bratra 
a druha obou Maxima. a tuto jsem nazva-
la děti bez chleba a opět tuto radující se 
chudí. a tuto jsem složila ve vroucí lázni 
a nemá jméno a opět tuto když přišel kat 
s dlouhým mečem a ještě znám jednu nad 
všechny krásnější a ta je o dřevě kříže.“
Žebráci usedli kolem panny a ona jim 
zpívá. stále nová žebrota přichází, odklá-
dají mošny, dělí se o chleba, opírají se 
o hole, sedají na kamení. s kruhem krve 
na hrdle a s kruhem žebráků kolem 
sebe, písně o beránku je učí. po tři dny 
jí naslouchali. jejich písně pak stoupaly 
k nebi a ona ležíc mezi nimi v prachu cesty, 
vydechla duši k bohu. neboť zpěvy církve 
vznikají z modliteb chudého. amen.

karel schulz
legendy a invokace, 

vyd. rozmluvy, londýn 1987

s v a t í
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vala dvořákova d-dur) a odpoledne po 
požehnání doplnil slavnostní atmosféru 
(obvykle s nějakým zpěvákem) varhan-
ním koncertem. atmosféra tohoto místa 
na mě působila velmi výrazně – že by 
„genius loci“ b. Martinů nebo socha sv. 
jakuba nad hlavním oltářem, kde zvláš-
ní optický jev ji viditelně „oživuje“? a po 
pouti s p. vikářem schnitterem jsme cho-
dili malovat.
druhá varhanní „míza“ přišla až poté, 
co jsem v r. 1984 po dlouhých tahani-
cích mohl vyjet na jedenapůlroční pobyt 
jako „Gastwissenschaftler“ do západo-
německého Physikalisch-Technische Bun-
desanstaltu v braunschweigu. jak skvělá 
to byla doba. pan doktor böhme, který 
vedl jedno velké oddělení v tomto ústa-
vě, mě půjčil kolo a jezdili jsme spolu do 
tohoto mohutného ústavního komple-
xu přes pole po rovných polních cestách 
a povídali si. bydlel jsem na okraji města 
ve čtvrti lehndorf a měl jsem to kousek 
do kostela heilig-Geist-kirche, kde byly 
menší dvoumanuálové varhany, ideál-
ní pro cvičení. pan dr. böhme vedl také 
tamější kostelní sbor, a tak nebyl pro-
blém s varhanami. Tam jsem mohl cvi-
čit, když kostel nebyl obsazen pro jiné 
účely, kdykoliv jsem potřeboval. připravil 
jsem si tam několik koncertů a v nedale-
kém klášteře salzgitter-ringelheim jsem 
nahrál na historické barokní varhany pro 
potěchu mé rodiny a mých přátel asi 70 
minut varhanní hudby starých českých 
mistrů a j. s. bacha.
ještě v období vysokoškolských stu-
dií jsem chodil zpívat do sboru k praž-
ským dominikánům. Ten vedl tamější 
regenschori a varhaník karel černický, 
tympanista národního divadla, vzácný 
člověk a můj dlouholetý přítel. dlouho 
jsem nedával najevo, že hraji na kláve-
sový nástroj. doprovázet figurální mše 
přicházel vždy pan dr. hampl, právník 
a výborný varhaník, který vždycky zařa-
dil do varhanních improvizací někte-
rou z bachových chorálových předeher. 
jednou to ale prasklo … varhaník se 
nedostavil a já se nabídl, že to zkusím. 
byl jsem si dost jist, že to svedu, poně-
vadž moje klavírní průprava mě naučila 
hrát velmi dobře z listu i dosti obtížné 
skladby. v průběhu studií měl jsem totiž 
vzácnou příležitost trávit některá sobot-
ní odpoledne u manželů kulíkových. 
pan rndr. kulík, výborný houslista, byl 
asistentem na Matematické katedře elek-
trotechnické fakulty. jednou při matema-
tických cvičeních mě přistihl, že si opi-
suji Gershwinovu rhapsody in blue a od 
té doby při mých sobotních návštěvách 
snesl stohy houslových sonát a koncertů 
na svůj hrozný vídeňský klavír a ty jsme 
postupně zdolávali. později jsem působil 
i jako klavírista v různých amatérských 
komorních souborech většinou obsaze-
ných již graduovanými a váženými pány 

docenty a profesory. když černický pře-
sídlil se sborem do břevnovského kláštera 
ke sv. Markétě, měl jsem tam příležitost 
pro nácvik na tamějších varhanách. na 
kůr chodilo tenkrát zpívat sólově i mnoho 
zpěváků z národního divadla, a tak jsem 
doprovázel řadu z nich: paní Tauberovou, 
krásovou, hanzalíkovou, pana hakena, 
otavu a další. velmi častým hostem 
tam býval přítel karla černického pan 
kožušník. jednou, když černický odejel 
předčasně na dovolenou a sbor byl ještě 

„pohromadě“, přemluvil jsem zpěváky 
a tuším na svatodušní večerní mši jsme 
za mého dirigování provedli Treglerovu 
Missu brevis – to byl můj první sbormis-
trovský kontakt a vůbec jsem netušil, jak 
jej budu později potřebovat.
Také jsem působil určitou dobu jako 
klavírista pražského ženského sboru. 
jeho dirigent zpestřoval občas reperto-
ár koncertních vystoupení svojí úpravou 
různých národních písní. byly větši-
nou velmi prostě harmonizovány, a tak 
jsem si jednou řekl – tuším, že to bylo 
na jedné koncertní brigádě pro pacien-
ty v kateřinkách – že doprovod trochu 
vylepším a začal jsem improvizovat. 
děvčata to okamžitě zaznamenala a se 
smíchem přestávala postupně zpívat. 

pacienti měli z toho nesmírnou radost 
a sál propukl na plné kolo v nezadržitelný 
smích. páni doktoři nám moc děkovali za 
tu skvělou terapii. 
jednou jsme měli koncert v rudolfinu, 
na pořadu byla mimo jiné skladba josefa 
suka „pastýř a pastýřečka“ s doprovodem 
pro čtyřruční klavír. hrál jsem tu skladbu 
s petrem Ebenem – petr v té spodní polo-
ze, co kdyby k něčemu došlo. Měli jsme 
zkoušku v malém sále rudolfína, kde byly 
dva klavíry, a tak jsme trávili volý čas před 

koncertem společnou improvizací na oba 
nástroje. dlouho na tento „pokus“ budu 
vzpomínat, zanechal ve mně a myslím 
i v odpočívajícím sboru pěkný zážitek.
nevím již přesně, jak k tomu došlo. 
jednou jsme s přáteli – choralisty „od 
kajetánů“ – seděli „u piva“ a byla při 
tom také hanička Truncová, varhanice 
z kostela sv. Ignáce na karlově náměstí. 
proslula tím, že kouřila čibuk (později 
se provdala do rakouska). pozvala nás 
zpívat půlnoční – rybovu „hej mis-
tře“ . nějak jsme ten sbor i orchestr dali 
dohromady a od té doby začíná mé půso-
bení v tomto kostele jako sbormistra 
svatoignáckého sboru.

pokračování ze strany 2

na zájezdu v Karlových varech
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Za ta dlouhá léta (od r. 1960) to byla 
hezká řada polyfonních skladeb, mší 
s varhanním i orchestrálním doprovo-
dem a koncertů. naším sborem pro-
šla řada výborných zpěváků, z nichž 
mnozí pokračovali později profesionál-
ně v operách nebo jiných souborech. 
Mnozí z nich se čas od času vracejí, aby 
si vybavili vzpomínky na zašlé časy. Za 
ta léta se repertoár sboru značeně roz-
šířil. sbor má ve svém repertoáru prak-
ticky všechny žánry duchovní tvorby, od 
gregoriánského chorálu až po moder-
ní duchovní skladby. sborem prošla 
i řada premierovaných skladeb. napsali 
je známí skladatelé jako petr Eben, 
jan hanuš, václav hálek, František 
Thuri a další. premiérovali jsme např. 
Ebenovu českou mši ve sborovém pro-
vedení, některé hanušovy skladby (Flos 
f lorum, Píseň bratra slunce), francouz-
ského skladatele duprého Variations 
Sur un Noël, které jsem upravil pro sbor 
a varhany a moje manželka je podložila 
českým vánočním textem (tehdy již byly 
rozebrány u sv. Ignáce varhany a varhan-
ní party jsme s jitkou slavickou – tehdy 
ještě petrusovou – hráli na dva syntezá-
tory). v r. 1966 jsme provedli pro pražské 
sbory tehdy zcela neznámou tříhlasou 
mši benjamina brittena. po 2. vatikán-
ském koncilu jsem pro velmi rozšířený 
dívči sbor psal nedělní žalmy, z nichž 
některé jsem později vydal a čtyři z nich 
přepsal do orchestrální partitury. 
svatoignácký sbor měl své interpretač-
ní vrcholy i pády. na jeho programu se 
objevily figurální Mozartovy i haydnovy 
mše, Mozartovo requiem, dvořákova 
mše d-dur, Te deum, Žalm 147 a další. 
ke třístému výročí posvěcení kostela 
zazněla velká Mozartova mše c-moll ( kv 
427), kterou pochvalně komentoval otec 
František Mikulášek „bylo to pěkné, ale 
dlouhé“. v nejlepším období sboru jsme 
zařadili do programu i Monteverdiho 
nešpory a Magnificat.
nemohu opomenout vzpomínku na zcela 
mimořádného člena sboru, mezosoprá-
novou (altovou) zpěvačku paní blanku 
Tůmovou. jedinou zpěvačku, kterou 
si intendant wagnerovských slavností 
v bayreuthu vybral z tehdejší českoslo-
venské soc. republiky do svého ansám-
blu. kolik lidí potěšila u sv. Ignáce svým 
zpěvem, lze stěží odhadnout. snad bych 
uvedl jeden příběh, který zanechal v nás 
obou trvalou vzpomínku. v r. 1969 jsem 
měl služební cestu do východního berlí-
na. Tehdejší rektor kostela p. plaček měl 
u sebe 5 marek a dal mi je k dispozici. 
na své cestě jsem byl dost zaneprázdněn, 
a tak mě zbyla asi hodina času, který jsem 
chtěl věnovat v jednom berlínském nakla-
datelství prohlídce not. postavili přede 
mne 2 stohy hudebnin. první titul, který 
jsem vzal do rukou, byl cyklus pro sop-
rán a klavír: paul hindemith, Das Mari-
en Leben (vydal schott, text rilke), cena 
5 marek. bylo vše jasné. Moje návštěva 

netrvala ani 5 minut. s blankou jsme si 
již v období tvrdé normalizace připravi-
li asi pět z patnácti písní tohoto skvělého 
a velmi náročného cyklu a provedli sou-
kromně v naší zkušebně s mimořádným 
ohlasem. Úchvatný byl rovněž její slovní 
průvod tímto cyklem.
sólový part ve figurálkách občas zpívala 
Margret, výborná švýcarská sopranistka 
s mimořádným interpretačním citem 
a obsáhlou paměťovou kapacitou. Znala 
všechny Mozartovy árie, opery, mše, celý 
Wagnerovský repertoár, písně celé řady 
světových autorů, zpívala vše zpaměti. 
stačilo poslat zprávu o naší produkci, 
vzala si letadlo a byla v praze. nemohu 
nevzpomenout na náš společný koncert 
v poličském kostele sv. jakuba, kdy jsem 
měl co dělat, abych zvládal na tamější 
pneumatické varhany bachovu soprá-
novou kantátu „Gott soll allein mein 
Herze haben“ (bWv 169) nebo později 
po „sametové revoluci“ na naše společ-
né koncerty ve Švýcarsku, zejména na 
ten poslední večer schubertových písní 
v bülachu (1996) s japonským perfektně 
sladěným klavírem kawai s mimořád-
ně úzkým spektrem tónu. letos ji pán 
povolal k sobě.
Mohl bych jmenovat celou řadu dalších 
spolupracujících zpěváků a orches-
trálních hráčů, kteří rádi přicháze-
li a podíleli se na výsledném prove-
dení skladeb. nezapomenu na paní 
vernerovou, která, i když v posled-
ním období svého života už nezpívala, 
pravidelně chodila na zkoušky sboru 
a když byly hlasové problémy, orga-
nizovala a zachraňovala, kde se dalo. 
s jakým nadšením přijímali všichni 
třeba koloraturní Mozartovo alleluja 
její vnučky lidušky, sólistky státní 
opery v praze, nebo biblické písně 
s orchestrálním doprovodem v podá-
ní blanky a jejího syna jana, kterými 
jsme koncertně oslavili vzpomínku na 
antonína dvořáka při jeho květnovém 
výročním dnu roku 1994.
léta jdou a hráčské schopnosti se poma-
lu vytrácejí. a tak nezbývá než mluvit 
o skladatelských pokusech. vlastně spíše 
vytřídit a dokončit, co je jenom načrt-
nuté nebo nedokončené. Moji první 
skladbu pro sbor a varhany (Suscepimus 
Deus misericordiam tuam – úryvek Ž 
48 (47)) roztrhal kocour na úplně malé 
kousíčky. byl černý jak uhel – jak sym-
bolické. nikdy jsem ji neslyšel, přesto-
že ji karel černický provedl tuším v r. 
1950 u sv. Markéty v břevnově. některé 
další jsem mohl nabídnout veřejnosti ( 
např. ave Maria a ave verum pro zpěv, 
violoncello a varhany, sólovou arii crux 
na text Tomáše kempenského pro nižší 
hlas a varhany, Písně z kancionálu pro 
smíšený sbor a capella, Liturgické žalmy 
pro unisono a varhany, Tři svatoján-
ské písně pro smíšený sbor a další) buď 
v provedení svatoignáckého sboru nebo 
v tiskové podobě ve vlastním vydavatel-

ství spEcTruM. slavnostní fanfáry pro 
žestě, tympány a varhany byly v r. 1975 
napsány a nahrány u sv. Mikuláše na 
Malé straně pro zahájení Mezinárodního 
optického kongresu Ico-10 v praze 
a faksimile k tomu přidaných žesťových 
fanfár zdobí sborník z tohoto kongre-
su. některé skladby ještě koriguji a při-
pravuji k vydání (např. latinské Gloria 
pro smíšený sbor, žestě a varhany spolu 
s českým vstupním zpěvem a žalmem 
pro liturgii Zeleného čtvrtku). Žalm 
126 (125), evergreen svatoignáckého 
kůru jak jej nazval v psalteriu Jiku, jsem 
vydal v orchestrální čtyřjazyčné verzi. 
vždycky byl pro mne v té době jakým-
si symbolem utrpení a naděje. do jeho 
třetí sloky („Změň hospodine náš osud 
…“) jsem zapsal sólovou hornu s pří-
razovou notou symbolizující tehdejší 
stav národa a do poslední sloky žalmu 
v oktávách dvou hobojů svatováclavský 
chorál. rád bych orchestrální cizojazyč-
nou verzi doplnil třemi dalšími žalmy – 
Ž 130 (129), Ž 90 (89) a Iz 12. 
kontakty svatoignáckého sboru po same-
tové revoluci s lucemburským sborem 
Eurocantica byly oboustranně velmi 
prospěšné. byla to vlastně první lucem-
bursko-československá porevoluční akce 
zaštítěná vládami obou zemí. kontakt 
s Eurocantikou mně umožnil publi-
kovat na cd (lakesound productions 
1997) chorál a cantabile pro smyčcový 
orchestr (existuje též varhanní verze). 
profesionální stuttgarter choristen pro-
vedli na deutsches chorfestival 2004 ve 
Wiesbadenu skladbu anima christi (text 
modlitby sv. Ignáce), kterou jsem vydal 
ve spEcTru v r. 2001 a v 2. upraveném 
vydání v roce 2008. 
v roce 1994 jsem napsal pro smíšený 
sbor a varhany svatojánskou kantátu na 
text písně ze svatojánského kancionálu 
„v nepomuku zrozenému“. poslal jsem 
ji tehdy jitce petrusové, s níž jsem se v té 
době dělil o řízení sboru a která byla na 
stáži v holandsku. nazval jsem toto asi 
dvaceti minutové dílko Svatojánské varia-
ce. když mě letos řekla, že by ráda v květ-
nu oslavila svátek jana nepomuckého 
touto kantátou, trochu mě to zaskočilo. 
u sv. Ignáce jsou totiž již dlouho roze-
brány varhany, a tak nezbývalo než vše 
přepsat pro orchestr: došlo samozřejmě 
k dalším úpravám a k rozšíření obsazení 
o dívčí sbor pro cantus firmus a závěreč-
nou variaci. smyčcový orchestr a varhan-
ní keyboard se tak při provedení podělily 
o hudební doprovod. 

když jsem tuto hudební vzpomínku před 
odesláním nechal přečíst jitce slavické-
petrusové, napsala mně kolik jsem toho 
zapomněl. ale to přece nevadí – hudba to 
unese.
Děkuji, Pane, za tak vzácný dar.

Jan Blabla
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WsEas je zkratka slov World scientific 
and Engineering academy and society, 
tedy česky  světová vědecká a technická 
akademie a společnost. Má jako své heslo 
unifying the science, což je přesně pře-
loženo jako sjednocování vědy, ale lze to 
interpretovat jako sjednocující se vědu 
nebo i sjednotit vědu. 
dnes je v módě používat půlslovo multi 
– známe termíny multifunkční, mul-
timilionář, mutivitamínový, multimé-
dia nebo multilaterální - a ve slovní-
ku bychom našli mnoho dalších takto 
začínajících. jde často opravdu o módu. 
např. kdysi jeden český kněz, navrátivší 
se z exilu (a – mimochodem – obdivují-
cí zpěvy z Taizé), poučoval naše čtenáře 
o práci křesťana v médiích a důsledně 
používal pro noviny, televizi a rozhlas  
a televizi termínu multimédia, přes-
to že to nejsou multimédia, ale média; 
a když jsem navštívil francouzské město 
nevers, zaujal mě tam na jedné pizzerii 
nápis centre multichaud, což přeloženo 
znamená multi-teplé středisko (zda šlo 
o gay-klub, jsem nebádal). a není tedy 
divu, že existuje i termín multikonferen-
ce, pod kterým se skrývá několik konfe-
rencí s odborným zaměřením, konaných 
v jednom místě ve stejné době a nabíze-
jících účastníkům možnost přecházet 
z jedné konference do jiných. 

WsEas takové multikonference pořá-
dá průměrně každý měsíc a vybírá si 
pro ně různá místa na všech konti-
nentech kromě antarktidy. nepoužívá 
však módního termínu multikonferen-
ce a jen prostě zve zájemce na několik 
konferencí konaných najednou co do 
místa i času. a tak i pro konec letoš-
ního března byli zájemci zváni na 
spektrum sedmi konferencí konaných 
v praze a zaměřených na tato téma-
ta: neural networks (nervové sítě), 
Mathematics and computers in biology 
and chemistry (matematika a počí-
tače v biologii a chemii), automation 
& Information (automatizace a infor-
mace), Mathematics and computers 
in business and Economics (matema-
tika a počítače v obchodě a ekonomi-
ce), Fuzzy systems (mlhavé systémy), 
Evolutionary computing (evoluční 
výpočty) a acoustics & Music: Theory 
& applicatins (akustika a hudba – teorie 
a aplikace, v anglické zkratce aMTa). 
spektrum to bylo relativně široké, čtená-
ře našeho časopisu však nejspíš zaujme 
téma uvedené zde jako poslední.

charakteristika s použitím termínů 
hudba a akustika je sama o sobě dost 
široká, avšak právě ta šíře může být 
informací vystihující to výše rozebíra-
né zaměření společnosti WsEas. I když 
byla hudba v dávných dobách dávána 
do hlubších vztahů např. k matematice 
a astronomii, má dnes vztah k mnoha 
dalším vědám, mezi nimi i k těm vznik-
lým poměrně nedávno, tj. jen před něko-
lika málo desetiletími či stoletími, jako je 
ekonomie, řízení, kybernetika, formální 
logika, chemie, biologie, informatika, 
některé obory lingvistiky, architektu-
ra a informatika. akustika může hudbu 
v těchto vztazích podpořit tu méně, tu 
více a někde tak silně, že podstatné rysy 
hudby zcela vytlačí. 

nechme však obecných úvah a všimně-
me si, toho, co by mělo být v prvé řadě 
atraktivní pro většinu čtenářů časopisu 
psalterium. arcijáhen arménské apoštol-
ské církve haig utidjian, který studoval 

hudbu i jiné obory v několika světových 
centrech, mimo jiné na anglických uni-
verzitách v cambridgi a sussexu a který 
nyní řídí orchestr a sbor karlovy uni-
versity v praze a sbor opery v liberci 
a ve funkci jáhna participuje na armén-
ských bohoslužbách v praze, informo-
val na konferenci o nových poznatcích 
o arménských modech, které, i když se 
nejvíce uplatňují v arménském liturgic-
kém zpěvu, mají kořeny v dávném (patr-
ně předkřesťanském) starověku, avšak 
inspirují k netradičním harmonickým 
postupům, a to nejen v novověké har-
monizaci tradičních církevních zpěvů, 
jak toho využil např. slavný armén-
ský mnich a skladatel řádového jména 
komitas (†1935), ale i u autorů, které 
s arménskou hudební kulturou běžně 
nespojujeme (benjamin britten, Frank 
Martin a dokonce i arnold schönberg 
v závěrečné fázi své tvorby). vědecký 
pracovník košického centra spirituality 
východ-Západ (detašovaného pracoviště 

Mezinárodní konference WSEAS 
o akustice a hudbě v Praze
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Trnavské univerzity) a sbormistr košic-
ké opery dr. Šimon Marinčák, kterého 
čtenáři psalteria znají z přílohy časopisu 
v číslech, která v tomto roce vycházejí, 
seznámil účastníky s hudební a liturgic-
kou analýzou zpěvů Eis polla eti despota 
a idumen to fos to alethinon..., navzájem 
souvisejících a alternujících v byzantské 
eucharistické liturgii po přijímání věří-
cích, které později přešly do byzantsko-
slovanské eucharistické liturgie s texty 
Na mnogaja lita Vladyko a Vidichom svit 
istinnyj… autor zprávy, kterou právě 
čtete, byl pořadateli konference vyzván, 
aby na ní přednesl plenární přednáš-
ku na téma melodických analogií mezi 
nápěvy křesťanských liturgií vzniklých 
v latinských, řecko-byzantské, arménské 
a slovanských oblastech v době zhruba 
do konce středověku. uvedená tři témata 
mohou sloužit jako ilustrace příspěvků, 
které rozšiřují obzory těch, kdo už odbor-
né vzdělání a praxi v duchovní hudbě 
mají, zatím co jiné téma by mohlo oslo-
vit ty, kterým nejde v prvé řadě o vlastní 
vzdělávání, ale stěžují si (oprávněně) na 
v průměru nízkou hudební gramotnost 
našeho kléru a na absenci vyučování 
zpěvu v katolických seminářích: takovým 
tématům se (nepřímo) věnovali autoři 
z univerzity ve španělském valladolidu, 
kteří ve svém příspěvku referovali, jak 
vnášet vědomí hudebních pojmů i schop-
nost jejich praktické interpretace do mysli 
tří až pětiletých dětí.
na konferenci se uplatnila i vzdálenější 
témata, jako na příklad detekce a násled-
né počítačové modelování vnitřní 
akustiky španělské kytary. konference 
ilustrovala, že matematické a hlavně 
počítačové modely akustických systémů 
se uplatňují stále více, např. v antici-
paci šíření zvuků v koncertních síních 
a divadlech, ale podobných principů 
modelování použili i italští autoři pří-
spěvků o „ekologických“ modelech, pou-
žitých pro anticipaci toho, jak se bude 
šířit hluk vydávaný vysokorychlostní-
mi vlaky z nádraží do přilehlého okolí, 
když se v něm bude postupně měnit 
zástavba. a stejný kolektiv autorů infor-
moval o podobném (z hlediska akusti-
ky) počítačovém modelu, jak jej použil 
k precizování prognózy akustické situa-
ce v projektovaném kostele a k následné 
optimalizaci této situace zavedením jem-
ných lokálních změn v projektu. Model 
umožnil i studium toho, jaký vliv budou 
mít různé konfigurace zaplnění chrá-
mu lidmi a mobiliářem. český účastník 
konference, který to poslouchal, měl při 
tom příležitost ve svém nitru porovnávat 
tento přístup s jinými a vzpomínat na 
pověsti o tragikomických situacích, kdy 
byl nový kostel vyprojektován, postaven 
a pak se zjistilo, že se do něho nevejdou 
varhany. 
ke každé z uvedených sedmi konferencí 
byl vydán sborník jejích referátů, který 
dostal každý, kdo byl na konferenci ofici-

elně registrován (což bychom mohli pre-
cizovat doplňující informací, že taková 
registrace musela být se strany účastníka 
či jeho pracoviště podpořena zaplace-
ním účastnického poplatku ve výši 550 
Euro, pokud bychom chtěli zamlčet fakt, 
že výše uvedeným referujícím z česka 
a slovenska byla aktivní účast „protekč-
ně“ umožněna bez placení tohoto poplat-
ku). každý, kdo byl registrován alespoň 
na jedné z uvedených pražských konfe-
rencí, dostal mimo to kompaktní disk 
s elektronickými versemi všech sedmi 
konferenčních sborníků.
bližší informace o uvedených konferen-
cích lze najít na internetových stránkách 
společnosti WsEas na adrese http://www.
wseas.org/, když se tam klikne na tlačítko 
expired a stránka nově se objevivší na 
obrazovce se probere shora proti toku 
času až k březnu 2009. a na téže interne-
tové adrese http://www.wseas.org/ se lze 
dočíst, že na konference se stejnou téma-
tikou jako ty v praze – a tedy i na příš-
tí konference o akustice a hudbě – se lze 
vypravit v půli června 2010 na univerzitu 
Georga Enesca v rumunském Iaşi.

evžen Kindler

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 

Dotazy a informace:
pavla@collegiummarianum.cz, 

tel. 224 229 462, 731 448 348

SemInář Chrámové 
huDBy 17. a 18. Století

Obecně prospěšná společnost Husitské 
centrum vydala nedávno zajímavě 
zpracované CD židovských písní, které 
vyniká svoji originalitou. Bylo nahráno 
v březnu 2009 ve špičkovém studiu na 
Hudební Akademii muzických umění 
v Praze pod vedením výborného zvuka-
ře Aleše Dvořáka a jeho studentů. Písně 
převážně hebrejské, ale i sefardské nazpí-
vala zpěvačka, absolventka pražské kon-
zervatoře, Dana Krausová za klavírního 
doprovodu Jiřiny Marešové-Dvořákové. 
O klarinet se postaral hudebník židovské 
kapely Trombenik Pepíno von Dráček. 
Zvuk krásných židovských houslí vytvo-
řil dobře známý židovský houslista, vir-

tuóz Alexander Shonert, který vystupuje v hudebních projektech po celé Evropě.

Židovské písně hebrejské a sefardské jsou vlastně lidovými písněmi Izraelců tvořící 
nedílnou součástí židovské historie. Písně se zpívají o židovských svátcích, při slav-
nostních příležitostech, doma, v synagogách. Chválí Boha Hospodina, oslavují Izrael 
nebo připomínají vždy některou část židovské historie. Jsou psány na texty z Bible 
a dalších židovských knih, např. z Hagady, z Mišny, z traktátů a z liturgických textů. 
Sefardské písně vznikaly ve Španělsku v průběhu 16.století, zpívaly se v jazyce ladino. 
Mají orientální nádech. Zpívají se převážně s kytarou, loutnou nebo harfou.

Na CD byly vybrány nejznámější židovské písně, jako například Šalom Alejchem 
(Pokoj Vám), Hava Nagila (Radujme se), Hevenu Šalom Alejchem (Přinášíme Vám 
pokoj), Adio Querida (Sbohem milá), Aire de Mujer (Zamiloval jsem se), které jsou 
podbarveny zajímavou a originální instrumentací předznamenávající příjemný 
poslech. CD je možné si objednat telefonicky na čísle 776280368 nebo na webových 
stránkách http://monteko.cz/music.
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otevřený dopis mladých lidí 
všeho věku o liturgii

v praze, 7. října 2009
adresáti:

arcibiskupství pražské
česká biskupská konference

sekce pro mládež čbk
apoštolská nunciatura čr

na vědomí:
svatý stolec

kongregace pro bohoslužbu a svátosti
katolická média

vaše Eminence, Excelence,
drazí bratři a sestry,
jsme velice rádi, že jsme v naší vlasti mohli 
přivítat svatého otce benedikta XvI. a jsme 
vděční všem, kteří se přičinili o zdárný 
průběh této vzácné návštěvy. Zároveň spat-
řujeme i jisté významné nedostatky, které 
ji provázely a které vyrůstají z praxe někte-
rých míst a společenství. chceme jim věno-
vat následující řádky s nadějí, že napříště se 
jim podaří zamezit.
v žádném případě nechceme prezento-
vat naše hudební a estetické preference, 
ale při psaní dopisu vycházíme z učení 
církve a ducha koncilních a papežských 
dokumentů, jejichž seznam uvádíme na 
konci dopisu.
vedle převážně dobrých dojmů z celé 
série akcí s benediktem XvI. nás velmi 
nepříjemně zasáhla hudební složka 
Eucharistické liturgie ve staré boleslavi, 
která působila velice diletantsky. problém 
ještě podtrhuje skutečnost, že liturgii 
celebroval hudbymilovný papež, který je 
dobře znám jako člověk s mimořádným 
estetickým cítěním, vyvinutým smyslem 
pro krásno, hudebním vkusem a hlubo-
kým chápáním liturgie. hudba ve staré 
boleslavi však dosahovala takové dekaden-
ce, že způsobená ostuda se dá připodobnit 
k situaci, kdy bychom papeži připravili ke 
mši svaté místo kalicha z ušlechtilého kovu 
jeho plastovou napodobeninu a místo 
vkusného ornátu igelitovou pláštěnku.
při srovnání se světským přivítáním pape-
že ve Španělském sále pražského hradu, 
kde bylo provedeno dvořákovo Te deum, 
zatímco na mši svaté zněly laciné popo-
vé skladby světského charakteru (byť se 
zbožnými texty a technicky poměrně 
dobře zahrané), se stydíme o to více.
jaké jsou konkrétní důvody našeho tak 
silného rozhořčení?

nevhoDný huDeBní Styl

liturgickou hudbou (musica sacra) se koná 
bohoslužba, a proto by se měla vyzna-
čovat posvátností a krásou formy. byť je 
hudba použitá ve st. boleslavi emočně 

velmi působivá, pro použití při mši svaté 
je naprosto nevhodná, neboť není posvát-
ná, a lidem, jimž je vlastní užití různých 
hudebních stylů jako výrazového pro-
středku, účinně brání usebranosti a pro-
žití hlubokého mystéria nejsvětější oběti. 
redukovat duchovní prožitek na pouhý 
významuprostý emoční zážitek je velmi 
nebezpečné! velmi to zavání konzumis-
mem, který papež i během své návštěvy 
u nás opakovaně kritizoval.
použité skladby hudebně vycházejí z popu 
a beatových hnutí, kterým zcela evident-
ně nešlo o oslavu boha, ani si nekladly za 
cíl vyjádřit transcendentální myšlenky 
a pohnutky. bylo by velice naivní domní-
vat se, že tato podstata se napraví pou-
hým dosazením zbožného textu.
Tento na osobě interpreta závislý styl 
také svádí mnohem více k teatrálnosti, 
takže interpreti jsou pokoušeni, aby zpí-
vali a hráli více pro slávu svou než boží. 
a tak, i když může být původní úmysl 
hudebníků zcela čistý, je zřejmé, že kvůli 
lidské slabosti část sebestřednosti do 
liturgie přece jen pronikne. 

čaSto SlýcháMe tvrZení, že tento 
Styl huDeBní SložKy liturgie  
PřiveDe více liDí K Bohu a círKvi

Toto tvrzení důrazně odmítáme. jednak 
proto, že cílem liturgie a tím i liturgické 
hudby nemá být evangelizace, ale oslava 
boží a posvěcení věřících. ale zastavme se 
hlouběji u této námitky: i kdyby byla prav-
da, že tato hudba přivede někoho k církvi, 
osobní zkušenosti mnohých z nás ukazují, 
že množství těch, které odradí a kterým 
cestu k církvi uzavře, je mnohem vyšší. 
dosud nevěřící veřejnost u televizních 
obrazovek to nadto pokládá za populis-
mus, který má přivábit mladé. 
a navíc: tato líbivá a povrchní hudba při-
láká opět především povrchní lidi, zatím-
co dokonale odradí lidi kulturní, vzdělané 
a přemýšlivé. opravdu místní církev tyto 
lidi ve svém lůně nechce?
a především: jsme přesvědčeni, že jediné 
z pozemských věcí, co přivede lidi blíže 
k bohu, je naše svatost a láska, která zna-
mená přát milované osobě jen to skuteč-
né dobré. uchylování se k evangelizaci 
a především pastoraci prostřednictvím 
lacině líbivé hudby usvědčuje některé 
z nás z toho, jak malou důležitost lásce 
a svatosti přikládají.
použití hudebního braku při liturgii nejen 
deformuje hudební vkus křesťanů a zneva-
žuje mínění o církvi v myslích mnohých 
nevěřících, ale především zásadně deval-

vuje hodnotu celé liturgie, neboť „hudba 
a zpěv jsou integrální součástí liturgie“, jak 
učí konstituce „sacrosanctum concilium“ 
II. vatikánského koncilu a jak také papež 
benedikt XvI. výslovně připomněl 13. září 
2006 při požehnání varhan v Řezně.
působením nevhodné hudby při liturgii se 
pomalu vytrácí schopnost společenství vní-
mat podstatu liturgie, což vede k ještě hlub-
ším hudebně-liturgickým nešvarům, a tak se 
roztáčí spirála, na jejímž konci je ztráta víry.
jak si vysvětlit toto ignorování hudebně-
liturgických předpisů církve? částečnou 
odpověď můžeme najít na polooficiál-
ní stránce papežské návštěvy na http://
navsteva-papeze.signaly.cz, kde je článek 
nazvaný „jen si broukej“, jehož obsahem 
jsou „noty písní, které se budou zpívat 
při mši“ uveden slovy: „co by to bylo za 
setkání bez zpěvu, že;-)“. Možnou příči-
nou je tedy de facto redukce mše svaté 
(zpřítomnění kalvárské oběti ježíše krista) 
na pouhé setkání, spolčo. samozřejmě 
společenský aspekt liturgie nemůžeme 
pominout, ale nemůžeme jej ani takto pře-
ceňovat. Takto se zdá, že se situace v litur-
gické hudbě vymyká odpovědným oso-
bám z rukou. hrozí, že se pán bůh bude 
z liturgie pomalu, ale jistě vytrácet.
setkali jsme se též s tvrzením, že 
direktorium pro mše s dětmi provozová-
ní námi kritizovaného hudebního stylu 
při liturgii dovoluje. Toto tvrzení je – jak 
se může každý čtenář direktoria přesvěd-
čit – hrubou demagogií.1

MláDež a (liturgicKá) huDBa

nesouhlasíme s tím, aby byl styl bigbí-
tu, folku či pop-music na bohoslužbách 
pro mládež provozován téměř výhradně. 
lidí milující kvalitní hudbu je mnoho 
i v církvi a mezi mládeží a toto škatulko-

1 ve smyslu našeho dopisu pojednává též pub-
likace příručka pro varhaníky autorů karla 
cikrleho a jiřího sehnala, vydaná nakladatel-
stvím Gloria rosice v r. 1999 s církevním sch-
válením. dovolíme si několik citátů:
str. 112: považujeme za scestné, dává-li se 
pojmenování „schola“ skupině zpěváků 
doprovázených kytarou.
str. 176: nelze se smiřovat s pronikáním pok-
leslých hudebních hodnot do kostela jen proto, 
aby se církev zalíbila lidem s nízkým vkusem.
str. 191: se svobodou souvisí též odpovědnost. 
Ta zavazuje chrámového hudebníka provádět 
hudbu: 1. podle liturgických předpisů, 2. volit 
repertoár umělecký nebo alespoň vkusný podle 
možností zpěváků a hudebníků a podle kulturní 
úrovně (nikoliv vkusu) přítomného božího lidu, 
3. působit v chrámové hudbě tak, aby přispívala 
nejen ke zvýšení zbožnosti při liturgii, ale i ke 
kulturnímu povznesení daného společenství.
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vání (mladý = "kytarák") je od účasti na 
akcích určených mládeži odrazuje. 
Mládež není jen masa oplývající průměr-
ným intelektem, ale také velmi vzdělaní 
lidé s vytříbeným vkusem – jak mimo-
chodem poznamenal p. Tomáš halík, 
který právě v nich vidí do budoucna cílo-
vou skupinu, z níž může povstat nejvíce 
nových konverzí. sama hudební složka 
liturgie ve vysokoškolské farnosti u nejsv. 
salvátora to dokládá.
nesouhlasíme se závěrem, který vyplynul 
z dialogu jednoho kněze a václava Moravce 
na čT24, že varhany jsou pro důchodce. 
je mnoho "kytarových babiček" a mnoho 
"varhanních" mladých. spíš je to záležitost 
vyspělosti vkusu, vzdělání a liturgicko-hu-
dební praxe, kterou jsou formováni.
především rozhodně nelze hodnotit 
vhodnost použité liturgické hudby podle 
počtu lidí, kterým „se to líbí“. To je velice 
povrchní, komerční přístup.
pokud by se písně použité ve staré 
boleslavi a jim podobné zpívaly mimo mši 
svatou, naprosto nic bychom nenamítali!

výBěr PíSní a interPretace žalMu

naprosto nechápeme, proč byly při litur-
gii použity téměř výhradně písně pře-
vzaté ze zahraničí, v nichž navíc není 
ani jediné slovo o sv. václavu, z jehož 
slavnosti byl mešní formulář. vzhledem 
k tomu, že naše země i církev disponuje 
skutečně obrovským duchovně-kultur-
ním bohatstvím (jak připomněl i svatý 
otec), je to naprosto absurdní.
Za ještě absurdnější považujeme způsob 
interpretace žalmu. I v očích svatého 
otce bylo možno zpozorovat velké rozpa-
ky (vizte záznam v archivu čT). světsky 
pojatá interpretace rockerem v černých 
brýlích a neuměle složená hudba není 
adekvátní přednesu božího slova.

ParticiPatio actuoSa – účaSt liDu

společný zpěv při liturgii je velmi důležitý, 
napomáhá sjednocení přítomných a pro-
hlubuje vzájemné duchovní prožívání. 
Tím, že byly zvoleny pro většinu účastní-
ků neznámé písně, došlo k tomu, že zpí-
vala jen malá část společenství. Zejména 
u resposoriálního žalmu, kde je účast 
všech na odpovědi více než žádoucí, mlčeli 
dokonce koncelebrující biskupové a kněží. 
všeobecně známou píseň svatý václave 
lid naopak zpíval mohutně a jásavě, takže 
nelze argumentovat tím, že se lidu nechtě-
lo zpívat. přítomní zpívat chtěli, ale vzhle-
dem k volbě písní se nedokázali připojit.

aKlaMace

projevilo se všeobecné zmatení lidu, 
kdy při aklamacích část lidu odpovída-
la dle nápěvu p. olejníka a část chorálně. 
dokonce i jáhen před Evangeliem použil 
nápěvy p. olejníka, ač byla celá zpívaná 
mše sv. chorální. ukázalo se, jaký zmatek 
vládne mezi českými katolíky v nápěvech 
odpovědí a jaký může vzniknout z liturgie 
kočkopes při kterém i ti, kdo se o odpovědi 

pokoušejí, zmateně umlkají. pro sjednoce-
ní zpívaných odpovědí by velmi pomohlo, 
kdyby bývaly byly vhodně doprovázeny. 

celKové PoJetí

pokud zpěv skončil dříve, než doprováze-
ný liturgický úkon, byli jsme svědky toho, 
jak se sloka opakovala několikrát stále 
dokola do té doby, než to časově „vyšlo“, 
jindy byl čas vyplněn improvizací více 
než podivnou. pokud by se některého 
z těchto nedostatků dopustil varhaník 
v kterékoliv farnosti, byl by přinejmen-
ším ostře napomenut. bigbítovým „scho-
lám“2, které můžou vše, to však vždy pro-
chází. I při papežské bohoslužbě. 

Závěr

víme, že mnohým z těch, kteří mši 
svatou ve st. boleslavi připravovali, se 
nedostalo příležitosti naučit se rozli-
šování mezi kvalitní a nekvalitní hud-
bou, vkusností a nevkusností, vhodnos-
tí a nevhodností atd. nemáme jim to 
samozřejmě ani v nejmenším osobně za 
zlé, i když je třeba zvážit, nakolik tím 
pádem byli k této přípravě kompetent-
ní. Mohli si ale uvědomit, že benediktu 
XvI. tato schopnost dána byla, a tak 
mohli zabránit proběhlé ostudě alespoň 
z úcty k němu, když už pominuli církev-
ní hudebně-liturgické předpisy.
Závěrem musíme důrazně upozornit všech-
ny čtenáře, že tímto dopisem nechceme 
v žádném případě nikoho ze zúčastněných 
odsoudit ani nechceme vyvolávat zlobu, 
nenávist či rozkol mezi křesťany, jak je nám 
často v podobných případech neoprávně-
ně vytýkáno. naopak, vážíme si toho, že 
můžeme s bratry a sestrami vytvářet spole-
čenství lásky a naším jediným cílem je kva-
litu našeho vztahu s bohem i mezi sebou 
navzájem prohloubit.

JaKý Je SMySl tohoto DoPiSu?

kritikou liturgie ve staré boleslavi 
nechceme plakat nad rozlitým mlékem, 
to by bylo zbytečné. naším cílem je na 
příkladě této bohoslužby (která je jen 
špičkou ledovce) ukázat na tristní stav 
liturgické hudby v některých společen-
stvích v celé naší zemi a požádat vás 
o nápravu. s nejhlubší pokorou a sou-
časně s vědomím spoluodpovědnosti za 
liturgickou hudbu:

vyzýváme českou biskupskou konfe-•	
renci, aby se vážně a aktivně zabývala sta-
vem liturgické hudby v české republice 
a vytvořila „sekci pro liturgickou hudbu 
čbk“, v níž by byli zaměstnáni skuteční 
odborníci a která by nesla za tuto oblast 
odpovědnost.

vyzýváme naše biskupy, aby už se •	
nadále nezříkali své zodpovědnosti za 
liturgii (a tím i lit. hudbu) ve svých die-
cézích a začali podnikat kroky k pečlivé, 
kvalifikovaně vedené a široce dostupné 

2 slovo schola dáváme do uvozovek, neboť za 
scholu považujeme toliko uskupení zpívající 
hudbu chorální nebo polyfonickou.

liturgické výchově varhaníků i ostatních 
aktivistů v oblasti liturgické hudby.

Žádáme čbk, sekci pro mládež čbk •	
a arcibiskupství pražské o odpověď na 
tento dopis.

Žádáme ty, kdo byli za liturgii ve •	
staré boleslavi zodpovědní o vysvětlení 
své neposlušnosti církevních dokumentů. 

Žádáme také o vysvětlení kritérií, •	
podle nichž byli vybíráni ti, kteří hudeb-
ní složku připravovali a realizovali. 
 
v úctě a s poděkováním za řešení vás 
zdraví a hojnost darů ducha sv. vám 
vyprošují iniciátoři dopisu:

bc. Jan Staněk oFs, 23 let
ředitel kůru ve velkých popovicích, člen 
výboru společnosti pro duchovní hudbu, 
šéfredaktor www.varhanici.info
 
Mgr. Radek Rejšek, 50 let
pedagog konzervatoře v č. budějovicích 
a na Filmové akademii v písku, varhaník 
a carillonista pražské lorety, šéfredaktor 
časopisu varhaník, redaktor čro 3

Ing. Pavel Marek, 47 let
liturgický varhaník, šéfredaktor www.
varhany.org

Vít Janata, 21 let
zvukař, varhaník a carillonista na praž-
ské loretě

Pavla Kříženecká, 31 let
liturgická varhanice, choralistka, členka 
Týnské scholy

bca. Přemysl Kšica, 27 let
student hochschule für kirchenmusik ve 
stuttgartu, ředitel kůru u panny Marie 
sněžné v praze, profesionální koncertní 
a liturgický varhaník

Martin Moudrý, dis., 23 let
ředitel kůru u sv. vojtěcha v praze, profe-
sionální varhaník, student haMu, mode-
rátor duchovní hudby na arcibiskupství 
pražském

Miroslav Pošvář, 43 let 
ředitel kůru v Řestokách a podlažicích, 
zástupce šéfredaktora www.varhanici.
info
 
Miloslav Šimek, 30 let
ředitel kůru v praze–Modřanech, profesi-
onální sbormistr, umělecký vedoucí chla-
peckého pěveckého sboru pueri cantate

Ing. Petr Vlasatý, 28 let
středoškolský učitel a varhaník na hoře 
Matky boží u králík

svůj souhlas s tímto dopisem může kdo-
koliv vyjádřit na adrese http://dopis.var-
hanici.info. 
na této stránce je rovněž možno sledovat 
aktuální počet signatářů. 
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není proto divu, že problematika hudeb-
ní složky katolické liturgie patří mezi 
trvalé předměty jeho myslitelského zájmu 
a že je autorem několika zásadních a hlu-
bokých textů, kde se k tomuto tématu 
vyjadřuje. názory benedikta XvI. na to, 
co je a co není vhodnou liturgickou hud-
bou, které jsou plodem jeho dlouhodobé-
ho promýšlení tohoto tématu, nejsou tedy 
žádným tajemstvím a není nijak těžké se 
o nich poučit.
„Renesanci tohoto typu zažíváme dnes ve 
velké míře v rockové hudbě a popu, jejichž 
festivaly jsou antikulturou stejného typu – 
chuť k ničení, odstranění zábran všedního 
dne a iluzí vysvobození a osvobození od 
svého já v hluku a davu. Jedná se o vyku-
pitelské praktiky, jejichž forma osvobození 
je však podobná opojnému jedu, a proto je 
křesťanské víře ve vykoupení zásadně pro-
tilehlá. … Proto, a ne z estetických důvo-
dů nebo ze staromilství, musí být hudba 

tohoto typu z liturgie vyloučena.“ je snad 
někdo na pochybách, jaký by asi autor těch-
to řádek zaujal postoj k boleslavské hudební 
produkci? Má snad někdo pocit, že ji chá-
pal jako vhodnou součást péče o vlastní 
duchovní formaci, k níž svatý otec mlá-
dež tak naléhavě vyzýval? ano – autorem 
uvedeného citátu je samozřejmě joseph 
ratzinger, nyní papež benedikt XvI.
v naší české církvi se velmi hovořilo 
o potřebě přípravy na papežovu návštěvu. 
je přirozené předpokládat, že i onen spatra 
pronesený krátký projev zástupce mládeže 

k benediktovi byl předem dobře připra-
ven, je přirozené mít za to, že vladislav 
janouškovec nemluvil jen tak do větru, 
když papeži za českou mládež vyjadřoval 
důvěru a sliboval proměnu nauky ve skut-
ky. a přesto byla česká katolická mládež 
usvědčena z prázdného tlachání.
nebylo by snad naprosto samozřejmou 
součástí poctivé přípravy na papežovu 
návštěvu, poučit se o jeho tak říkajíc 
liturgickém vkusu, a pokusit se o to, 
ne-li řídit se jím v maximální možné 
míře, tak alespoň vystříhat se toho, co 
by mohlo působit jako drzá provoka-
ce? nepřikazovala by takový přístup 
už pouhá zdvořilost vůči hostu? a to 
už zcela ponechávám stranou fakt, že 
(jak to výstižně vyjádřil jeden můj pří-
tel) v případě papežské liturgie to není 
papež, kdo je hostem na spolču přítom-
né mládeže, ale právě naopak: přítom-
ná mládež je hostem na papežské litur-

gii! navzdory této skutečnosti si ovšem 
Řím velkoryse nevyhrazuje předchozí 
schválení veškerých aspektů připravo-
vané liturgie – schvalovacím procesem 
procházejí pouze texty, kdežto pokud 
jde například o výběr hudby, zde měla 
právě mládež možnost skutky dosvědčit 
svoji tak hlasitě proklamovanou odda-
nost papeži benediktovi.
nekřivdím tu však české katolické mlá-
deži? nedopouštím se nepřípustné pau-
šalizace? během pondělního boleslav-
ského programu jsem si totiž všiml, že 

proměnit slova ve skutek?
snad příště ...

projev papeže benedikta XvI., jímž na 
závěr slavnostní svatováclavské mše ve 
staré boleslavi oslovil mládež, vyvrcholil 
nezvykle přímo formulovaným apelem: 
„Papež vás žádá,“ řekl svatý otec, „abyste 
svou víru žili s radostí a nadšením; abys-
te rostli v jednotě mezi sebou a s kristem; 
abyste se modlili a byli vytrvalí v přijímá-
ní svátostí, zvláště Eucharistie a svátosti 
smíření; abyste pečovali o svou křesťan-
skou formaci a byli poslušní nauky vašich 
pastýřů.“
kdo pozoroval celé setkání svatého 
otce benedikta XvI. s mládeží, musel si 
odnést dojem, že přinejmenším pokud 
jde o poslední bod, totiž poslušnost vůči 
církevní autoritě, neexistuje zde, alespoň 
pokud jej vztáhneme přímo na samotného 
papeže, žádný problém. čeští mladí katolí-
ci jsou totiž svému papeži skutečně oddáni: 
jásavý aplaus jako reakce na benediktova 
slova, spontánní skandování papežova 
jména i závěrečné poselství přednesené 
papeži jménem české mládeže, v němž řeč-
ník, hovořící spatra bez papíru, vyjadřoval důvě-
ru v papežova slova a odhodlání mladých 
„proměnit učení ve skutek“ – tohle všech-
no dosvědčuje, že česká katolická mládež si 
benedikta XvI. skutečně váží, jeho slovům 
naslouchá a respektuje je. soudě podle pon-
dělní atmosféry na proboštské louce, papež 
benedikt XvI. je idolem mládeže.
ovšem je tomu skutečně tak?
krátce po papežově odletu se počaly 
především na internetu ozývat hlasy, 
které poukazovaly na, řekněme, poně-
kud netradiční hudební stránku pon-
dělní papežské liturgie. někteří kato-
ličtí bloggeři i náhodní komentátoři 
vyjádřili své pobouření nad poklesle 
popovým estrádním stylem hudby, 
jež chtěla býti liturgickou, padla 
slova jako „disneylend“ či přirovnání 
k Michalu davidovi – přičemž podob-
ná negativní hodnocení překvapivě 
zazněla i od sekulárně orientovaných 
nevěřících; i oni vnímali zvolený typ 
hudby jako jaksi nepatřičný.
především však kritici poukázali na 
skutečnost, že ať už se to má s objektiv-
ní vhodností či nevhodností zvoleného 
typu hudby pro liturgické účely jakkoliv, 
co je zcela nepopiratelné, je, že rozhodně 
nejde o typ hudby, kterou by za liturgicky 
vhodnou, nebo alespoň přijatelnou, pova-
žoval sám papež benedikt. a dlužno říci, 
že mají pravdu.
papež benedikt XvI. je jedním z největ-
ších žijících teologů, zároveň mu však 
nechybí ani skvělé hudební vzdělání. 
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proměnit slova ve skutek?
snad příště ...

zdaleka nejsem jediný z přítomných, 
kdo zvoleným pojetím, mírně řečeno, 
není nadšen – a to se týká nejen hudby, 
ale například i pokusů moderátorů při-
mět shromáždění ke skandování předří-
kávaných hesel, které se setkalo s reakcí 
dosti vlažnou. na mysl se vkrádá otázka: 
jaký je vlastně většinový postoj mladých 
českých katolíků ke zvolené podobě 
boleslavské liturgie? lze skutečně zvole-
ný „styl“ pokládat za výraz většinového 
vkusu mladých – anebo se jedná spíše 
o malou, leč vlivnou menšinu? jak se 
vlastně dospělo k závěru, že právě toto 
je způsob prožívání a vyjadřování, vlast-
ní české mládeži jako takové (kdosi se 
vyjádřil, že mládež prý „musí na liturgii 
pocítit svůj rukopis“)?
samozřejmě – nějací jeho zastánci nepo-
chybně existují. To se ukázalo záhy po 
zveřejnění zmiňovaných kritických 
ohlasů, když se proti nim zvedla vlna 
odporu. obhájci boleslavské litur-
gie poukázali na to, že citované názo-
ry papeže benedikta na liturgickou 
hudbu pocházejí ještě z doby, kdy nebyl 
papežem, nýbrž kardinálem josephem 
ratzingerem. navíc se jedná o doku-
menty, které rozhodně nemají závazný 
charakter, jde pouze o ratzingerovy 
soukromé názory. někteří dokonce 
tvrdili, že papež sám na závěr liturgie 
poděkoval hudebníkům za vytvoření 
krásné atmosféry.
co k tomu říci? snad jen dvě věci. Za 
prvé, na místě jsem byl, a jsem si jistý, že 
benedikt žádné poděkování zpěvákům 
a kapelám, ani žádné jiné pozitivní oce-
nění provozované hudby nepronesl – jak 
je ostatně patrné i z televizního záznamu. 
naopak, držel se striktně připravených 
textů a po skončení mše opustil areál 
zadem, čímž poněkud zaskočil moderá-
tory, kteří vyzývali přítomné k setrvání 
na místě, abychom se s papežem mohli 
rozloučit.
Za druhé, ratzingerovy soukromé 
názory na liturgickou hudbu jistě 
nejsou samy sebou pro katolíka závaz-
nou normou. ovšem i když odhléd-
neme od skutečnosti, že něco dosti 
podobného se lze dočíst i v závazných 
dokumentech církve (např. v základ-
ním dokumentu na toto téma, jímž 
je Motu proprio pia X. o liturgické 
hudbě), lze těžko popřít, že postoj, 
kdy se rozhodnu při přípravě papež-
ské mše hrubě nerespektovat zásadní 
názory samotného papeže na to, co je 
a co není v liturgii vhodné a přípust-
né, s odvolávkou na to, že tyto názo-
ry přece nejsou právně závazné, – tedy 
takovýto postoj rozhodně nelze cha-
rakterizovat jako postoj úcty, respek-
tu a poslušnosti vůči papeži. a na tom 
bohužel nic nezmění ani sebeusilov-
nější skandování papežova jména.

lukáš novák

na jednom z blogů signálů.cz, který vede uživatel johan http://johan.signaly.cz/0909/
omluva-sv-otci byl zveřejněn následující text:

potom doslova cituje za našeho sdh-ckého webu text josefa ratzingera http://www.
sdh.cz/sdh_htm/odjinud/lidsky_obraz.htm body 4.1 až 4.5. protože se tomto textu 
zmiňuje i článek lukáše nováka, doporučujeme čtenářům, aby si jej raději znovu 
osvěžili. 
Text v rámečku je pozoruhodný tím, že jednak na nikoho neútočí, neargumentuje 
hudebně ani liturgicky, ale vyjadřuje osobní stud ve vztahu ke svatému otci, a potom 
tím, že k němu bylo na signálech zveřejněno oficiální stanovisko, které uvádíme:

vyJáDření reDaKce Signály.cZ K níže uveDenéMu článKu:

především nás velice těší zájem uživatele „johan“ o kvalitu liturgické hudby v české republice 
a jsme vděčni za jeho připomínku k hudební produkci na papežské mši svaté ve staré boleslavi. 
na druhou stranu je nutno striktně rozlišovat dokumenty a vyjádření psané pape-
žem benediktem XvI. a tehdejším prefektem kongregace pro nauku víry josephem 
ratzingerem. uváděný dokument, na který se autor odvolává, pochází od josepha 
ratzingera a nikoli od papeže benedikta XvI. Tento dokument (resp. jeho překlad) 
nebyl navíc publikován ani schválen čbk v tištěné ani v elektronické podobě. kritika 
hudebního doprovodu liturgie ve staré boleslavi proto nemá oporu v žádném doposud 
vydaném dokumentu od papeže benedikta XvI. ani od příslušné kongregace. 
Existuje však dokument Musicam sacram, který o zpěvu při liturgii a o užitých 
nástrojích hovoří takto:1 (celý text instrukce možno najít na http://www.sdh.cz/sdh_
htm/archiv/mus-sac.htm2) 
výhrady podle tohoto dokumentu vydané posvátnou kongregací obřadů by mohly 
být vedeny vůči responsoriálnímu žalmu a výběru textu písní, které přímo nehovo-
řily o sv. václavu, ale všeobecně o bohu. každopádně hudební doprovod – i vzhledem 
k zaměření mše svaté pro mládež – je v souladu s dokumentem Musicam sacram. 
I přes případné drobné výhrady ve výše uvedených bodech je nutno vyzvednout pasto-
rační význam tohoto stylu hudby i výběru písní pro slavící společenství.
navíc písně i způsob provedení byly jak v brně tak i ve staré boleslavi pečlivě vybí-
rány a schváleny místními ordináři. proto doporučujeme, aby se kritika obrátila na 
arcibiskupství pražské nebo přímo na biskupa václava Malého, který byl koordináto-
rem papežské návštěvy v čr.

Za sdružení Musica Sacra PhDr. Willi türk
a za rt signály.cz, o. s. Mgr. Jan Krbec

1 „50. při zpívaných latinských liturgických úkonech:
a) Římské liturgii je vlastní gregoriánský chorál, proto ať má hlavní místo, za předpokladu stejných 
podmínek . ať se vhodně užívá nápěvů obsažených v úředních „typických vydáních“. 
b) „doporučuje se, aby bylo pořízeno vydání, obsahující jednodušší nápěvy pro menší kostely .
c) „jiné hudební skladby jednohlasé nebo vícehlasé, vybrané ze zděděného pokladu nebo z nových děl, 
ať jsou v úctě, ať se podporují a ať se jich podle potřeby užívá“ 
51. kromě toho ať duchovní správci uváží, se zřetelem na místní poměry, na pastorační užitek věřících 
a na ducha každého jazyka, zda se skladby z pokladu posvátné hudby, které byly sepsány v dřívějších 
staletích pro texty latinské, hodí k užívání kromě latinských liturgických úkonů také pro obřady 
konané v jazyce národním. nic nebrání tomu, aby se při jednom a témže úkonu liturgickém některé 
části zpívaly jiným jazykem.(...)
„62. hudební nástroje mohou být při posvátných obřadech velmi užitečné, ať už doprovázejí zpěv nebo 
ať se na ně hraje samostatně. „píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční 
hudební nástroj. jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům obdivuhodný lesk a mocně pov-
znést mysl k bohu a k tomu, co je nadzemské. jiné nástroje lze připustit k bohoslužbě podle úsudků 
a souhlasu příslušné územní autority, pokud se jich dá vhodně užít k posvátné službě nebo se pro ni 
dají vhodně přizpůsobit, pokud jsou ve shodě s důstojností chrámu a skutečně napomáhají k ducho-
vnímu povznesení věřících“ .
63. v připouštění a užívání hudebních nástrojů je nutno brát v úvahu ducha a tradici jednotlivých 
národů. přece však to, co se podle obecného mínění a obecné praxe hodí jen pro hudbu světskou, ať 
je naprosto vyloučeno z každého liturgického úkonu i z pobožností . všech hudebních nástrojů, které 
se připouštějí při bohoslužbě, ať se užívá tak, aby se shodovaly s požadavky posvátného úkonu a vyho-
vovaly kráse bohoslužby a povzbuzení věřících.“
2 poznámka redakce psalteria

V současné době je moderní omlouvat se za hříchy jiných lidí. Abych nezů-
stal pozadu, chtěl bych se touto cestou omluvit za to, co si musel Kristův 
náměstek vyslechnout při Mši svaté ve Staré Boleslavi – ano, mám na mysli 
hudební stránku věci. Stydím se za to, Svatý otče. Netušil jsem, že v českých 
zemích – zemích sv. Václava – budou natolik ignorovat to, co jste o hudbě 
napsal. Část Vašeho textu přikládám k tomuto blogu a slibuji, že si jej znovu 
projdu a budu se snažit, aby si ho přečetli i jiní.

Z blogů
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Můj předchůdce svatý pius X. vydal 
„pobádán živou touhou uchovávat a pod-
porovat výzdobu domu božího“, před sto 
léty Motu proprio Tra le sollecitudini, 
které bylo zaměřeno na obnovu posvátné 
hudby při liturgických obřadech. Tím, že 
je prezentoval „jako právní kodex posvát-
né hudby“ chtěl poskytnout konkrét-
ní směrnice v tomto živém liturgickém 
oboru. I takový zásah zapadal do pro-
gramu jeho pontifikátu, který shrnul do 
hesla „instaurare omnia in christo“.
sté výročí dokumentu mi poskytuje pří-
ležitost připomenout důležitou funkci 
posvátné hudby, kterou sv. pius X. před-
stavuje jako prostředek povznesení ducha 
k bohu, ale i jak cennou pomoc věřícím 
„v aktivní účasti na přesvatých tajem-
stvích a na veřejné a slavnostní modlitbě 
církve.“
Zvláštní pozornost, kterou je třeba věno-
vat posvátné hudbě, připomíná svatý 
pontifik, vyplývá z faktu, že je „nedílnou 
součástí slavné liturgie, podílí se na jejím 
všeobecném cíli, jímž je oslava boha 
a posvěcení a vzdělání věřících“. Tím, 
že vysvětluje a vyjadřuje hluboký smysl 
posvátného textu, s nímž je intimně spo-
jena, je schopna dosáhnout toho, že týž 
text je mnohem účinnější, aby věřící byli 

„ ... lépe disponováni na přijetí plodů 
milosti, jež jsou vlastní slavení přesvatých 
tajemství“.
2. Tuto formulaci problému převzal 
druhý vatikánský koncil v 6. kapito-
le konstituce sacrosanctum concilium 
o posvátné liturgii, kde se jasně při-
pomíná role posvátné hudby v církvi: 
„církevní hudební tradice představu-
je nedocenitelný poklad, který vyniká 
nad ostatní umělecké projevy především 
tím, že je to bohoslužebný zpěv, vázaný 
na slova liturgie, a tak tvoří nezbytnou 
nebo integrující součást slavné liturgie.“. 
koncil kromě toho připomíná, že boho-
služebnému zpěvu vyslovilo velkou chvá-
lu písmo svaté a také svatí otcové a římští 
papežové, kteří v poslední době, v čele se 
svatým piem X. výstižně objasnili, jak má 
liturgická hudba sloužit bohoslužbě“. 
vždyť církev pokračujíc ve starobylé 
biblické tradici, které se držel sám pán 
i apoštolé (srov. Mt 26, 30; Ef 5, 19; kol 
3, 16), podporovala zpěv při liturgických 
slavnostech a podávala podle tvořivosti 
každé kultury úchvatné příklady hudeb-
ního zpracování a výkladu posvátných 
textů jak v západních tak ve východních 
obřadech.
Moji předchůdci věnovali této citlivé 

oblasti stálou pozornost, a proto připo-
mínali základní principy, jimiž musí být 
prodchnuta tvorba i provádění posvát-
né hudby, zvláště té, která je určena pro 
liturgii. kromě papeže svatého pia X. 
je třeba připomenout mimo jiné pape-
že benedikta XIv. s encyklikou annus 
qui, pia XII. s encyklikami Mediator 
dei a Musicae sacrae disciplina a koneč-
ně pavla vI. s vynikajícími výroky, které 
proslovil v mnoha vystoupeních.
otcové druhého vatikánského koncilu 
neopomněli znovu zdůraznit tyto zása-
dy s přihlédnutím k jejich uplatnění ve 
změněných dobových podmínkách. 
učinil tak v šesté zvláštní kapitole kon-
stituce sacrosanctum concilium. pavel 
vI. se pak postaral o to, aby tyto zásady 
byly převedeny do konkrétních norem, 
zejména v instrukci Musicam sacram, 
kterou vydala s jeho schválením tehdejší 
posvátná kongregace pro obřady. aby se 
podporoval na tomto poli rozvoj, který 
by byl na výši liturgicko-hudební tradice 
církve a v souladu s požadavky liturgic-
ké reformy, je třeba stále se opírat o tyto 
inspirované zásady koncilu. Text konsti-
tuce sacrosanctum concilium, v němž se 
konstatuje, že církev „schvaluje všechny 
formy pravého umění, pokud mají nále-
žité vlastnosti, a přijímá je do liturgie“ 
nachází měřítka oněch náležitých vlast-
ností v článcích 50-53 výše zmíněné 
instrukce Musicam sacram.
3. I já jsem při různých příležitostech při-
pomínal cennou funkci a velkou důleži-
tost hudby a zpěvu pro aktivnější a inten-
zivnější účast na liturgických slaveních 
a zdůrazňoval jsem nutnost „očistit kult 
od stylových rozvláčností, od zastaralých 
výrazových forem, od povrchních melo-
dií i textů, jež málo odpovídají velikosti 
úkonu, který je slaven“, aby se zajistila 
důstojná a dobrá forma liturgické hudby.
v tomto výhledu, ve světle učitelské-
ho úřadu sv. pia X. a svých předchůd-
ců a bera zvláště v úvahu prohlášení 
druhého vatikánského koncilu, chci 
znovu předložit základní zásady pro tuto 
důležitou oblast života církve s úmyslem 
dosáhnout toho, aby liturgická hudba 
vždy více odpovídala své specifické funk-
ci.
4. ve stopách učení sv. pia X. a druhého 
vatikánského koncilu, je třeba především 
zdůraznit, že hudba určená pro posvát-
né obřady musí mít za výchozí bod sva-

chirograf jana pavla II. 
ke 100. výročí Motu proprio 
„Tra le sollecitudini“ o posvátné hudbě
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tost: „bude tím posvátnější, čím těsněji 
bude spjata s liturgickým děním“. právě 
proto „ne všechno, co existuje mimo 
chrám (profanum), je způsobilé překročit 
jeho práh“, tvrdil moudře můj ctihodný 
předchůdce pavel vI., když komentoval 
dekret Tridentského koncilu a upřesňo-
val, že nemá-li instrumentální a vokální 
hudba smysl pro modlitbu, důstojnost 
a krásu, sama si uzavírá vstup do oblas-
ti posvátného a náboženského. navíc byl 
v současnosti význam kategorie „litur-
gická hudba“ rozšířen natolik, že zahr-
nuje repertoár, který nemůže vstoupit do 
slavení liturgie, aniž by znásilňoval jejího 
ducha a její pravidla.
reforma, kterou provedl sv. pius X., 
měla zvláště na zřeteli očištění církevní 
hudby od poskvrnění divadelní světskou 
hudbou, která v mnoha zemích zamo-
řila repertoár a liturgickou hudební 
praxi. Také v naší době je třeba zamýš-
let se pozorně nad tím, jak jsem vyzdvi-
hl v encyklice Ecclesia de Eucharistia, 
že ne všechny projevy figurativního 
umění a hudby jsou s to „náležitě vyjád-
řit Tajemství, jež církev uctívá v  plnosti 
víry“. proto nemohou být všechny hudeb-
ní formy považovány za vhodné pro litur-
gické slavení.
5. ještě jedna zásada vyhlášená sv. piem 
X. v Motu proprio Tra le sollecutidini, 
zásada ostatně úzce spojená s předešlou, 
je dobrá forma. Žádná hudba nemůže 
tedy být určena pro slavení posvátných 
obřadů, není-li „opravdovým uměním“ 
schopným mít onu účinnost, „které chce 
církev dosáhnout tím, že zařazuje do své 
liturgie umění tónů“.
a přesto taková kvalita sama o sobě 
nestačí. liturgická hudba musí totiž 
odpovídat svým specifickým požadav-
kům: musí úplně srůst s texty, které pre-
zentuje, musí být v souladu s liturgickou 
dobou a příležitostí, ke které je určena, 
musí být v souladu s úkony, které obřad 
předkládá. různé liturgické příležitosti 
totiž vyžadují svůj vlastní hudební výraz, 
který v příhodný čas dá vzniknout vlastní 
povaze určitého obřadu, tu tím, že vyhla-
šuje boží podivuhodné skutky, jindy zase 
tím, že vyjadřuje chválu, prosbu nebo 
také smutek, protože člověk zakoušívá 
přes zkušenost, kterou víra otevírá výhle-
du křesťanské naděje, i bolest.
6. Zpěv a hudba, jaké požaduje liturgická 
reforma – a je dobré to zdůraznit – musí 
také odpovídat oprávněným požadavkům 
přizpůsobení a inkulturace. nicméně je 
jasné, že každá novinka v této choulosti-
vé oblasti musí respektovat obecná krité-
ria, jako vyhledávání hudebních výrazů, 
které odpovídají potřebnému zapojení 
celého shromáždění do slavení a které se 
zároveň vyhýbají jakýmkoliv ústupkům 
lehkomyslnosti a povrchnosti. v zásadě je 
stejně třeba vyhnout se oněm elitářským 
formám inkulturace, které zavádějí do 
liturgie starobylé nebo současné skladby, 
které snad mají uměleckou hodnotu, ale 

příliš se spoléhají na téměř nepochopitel-
né výrazové prostředky.
v tomto smyslu sv. pius X. poukazoval 
– s použitím termínu univerzálnost - na 
další požadavek hudby určené pro kult: 
„I když je dovoleno každému národu – 
poznamenával – užívat při církevních 
skladbách oněch zvláštních forem, které 
jaksi tvoří odlišný ráz jeho vlastní hudby, 
přece mají být podřízeny hlavním rysům 
posvátné hudby takovým způsobem, aby 
nikdo z jiného národa při jejich poslou-
chání neměl nepříznivý dojem“. jinými 
slovy, posvátné prostředí liturgické slav-
nosti se nikdy nesmí stát laboratoří, kde 
se konají experimenty nebo kde se prová-
dějí skladby vybrané bez pozorného pro-
věřování.
7. Mezi hudebními výrazy, jež více odpo-
vídají kvalitám požadovaným pojmem 
posvátné hudby, zvláště oné liturgické, 
zaujímá zvláštní místo gregoriánský zpěv. 
druhý vatikánský koncil jej uznává „za 
zpěv vlastní římské liturgii“. sv. pius X. 
poukázal na to, jak jej církev „zdědila 
od dávných otců“, jak ho „žárlivě střežila 
během staletí ve svých liturgických kode-
xech“ a že jej dosud „předkládá věřícím“ 
jako zpěv jí vlastní tím, že jej považuje 
„za svrchovaný vzor posvátné hudby“. 
Gregoriánský zpěv tedy je i nadále prv-
kem jednoty římské liturgie.
jak již sv. pius X. tak i druhý vatikánský 
koncil uznává, že „jiné druhy posvát-
né hudby, a zvláště polyfonie, nemají 
být vylučování ze slavení bohoslužeb“. 
je proto třeba velmi pečlivě vážit nové 
hudební projevy, aby se vyzkoušela mož-
nost vyjádřit také jejich prostřednictvím 
nevyčerpatelné bohatství Tajemství, 
které liturgie předkládá, a napomáhat tak 
aktivní účasti věřících na jejím slavení.
8. význam uchovávání a rozmnožování 
staletého dědictví církve jí dovádí k tomu, 
aby brala úplně vážně specifickou pobíd-
ku konstituce sacrosanctum concilium: 
„neúnavné úsilí ať je věnováno povzne-
sení pěveckých sborů, zvláště při kated-
rálách.“ rovněž instrukce Musicam 
sacram upřesňuje služebný úkol scholy: 
„Zvláštní zmínku zaslouží pro svou litur-
gickou službu chór neboli chrámový sbor 
a schola cantorum. jeho úkol nabyl podle 
předpisů posvátného sněmu o liturgické 
obnově také větší důležitosti a závažnos-
ti. jemu totiž náleží pečovat o patřičné 
provedení částí jemu vlastních podle růz-
ných druhů zpěvu a podporovat činnou 
účast věřících na zpěvu. proto ... chrámo-
vé sbory a scholy cantorum ať existují a ať 
jsou pilně podporovány hlavně při kated-
rálách a jiných větších kostelích i v semi-
nářích a řeholních studijních domech.“ 
Úkol scholy tedy nezmizel: vždyť koná 
ve shromáždění roli vedení a podpory 
zpěvu a v určitých chvílích liturgie má 
svoji zvláštní úlohu.
Z dobré souhry všech – celebrujícího 
kněze a jáhna, akolytů a ministrantů, lek-
torů, žalmisty, scholy cantorum, hudeb-

níků, kantora, a shromáždění – vyvěrá 
ono správné duchovní klima, které činí 
liturgickou příležitost opravdu intenziv-
ní, plodnou a sdílenou. hudební aspekt 
liturgických slavení tedy nesmí být pone-
chán improvizaci ani svévoli jednotliv-
ců, ale musí být svěřen dobře sehranému 
vedení, které jako významný plod litur-
gické formace respektuje příslušné normy 
a kompetence.
9. naléhavost podpory solidní formace 
jak pastýřů tak věřících laiků je vnímána 
i na tomto poli. sv. pius X. zvláště nalé-
hal na hudební výchovu kleriků. v tomto 
smyslu i druhý vatikánský koncil při-
pomíná a zdůrazňuje: „v seminářích, 
noviciátech a učilištích mužských i žen-
ských řeholí a v ostatních katolických 
ústavech a školách ať se klade důraz na 
hudební vzdělání a praxi.“ Tato směrnice 
ještě stále čeká na své plné uskutečnění. 
považuji proto za vhodné znovu ji připo-
menout, aby budoucí pastýři mohli získat 
patřičnou vnímavost také na tomto poli.
v takovém výchovném díle mají zvláštní 
úlohu školy posvátné hudby; sv. pius X. 
nabádal k tomu, aby byly podporovány 
a rozvíjeny a druhý vatikánský koncil 
doporučuje, aby byly zřízeny všude tam, 
kde to přichází v úvahu. konkrétním 
plodem reformy sv. pia X. bylo zřízení 
„vyšší papežské školy posvátné hudby“ 
v Římě v roce 1911, osm let po Motu pro-
prio, která se později stala „papežským 
institutem posvátné hudby“. vedle této již 
téměř stoleté, akademické instituce, která 
podávala a podává církvi kvalifikovanou 
službu, bylo zřízeno v místních církvích 
tolik jiných škol, které zasluhují podporu 
a rozvoj kvůli lepšímu poznání a prová-
dění dobré liturgické hudby.
10. protože církev vždycky uznávala 
a podporovala pokrok v umění, nesmí 
překvapovat, že kromě gregoriánského 
zpěvu a polyfonie připouští k liturgic-
kým slavnostem také modernější hudbu, 
jen když respektuje jak liturgického 
ducha tak pravé hodnoty umění. proto je 
dovoleno církvím různých národů „ony 
zvláštní formy, které tvoří jistým způ-
sobem specifický charakter jim vlastní 
hudby“ zhodnocovat ve skladbách urče-
ných pro kult. v linii mého svatého před-
chůdce a v linii, kterou stanovila nedávná 
konstituce sacrosanctum concilium, jsem 
i já chtěl vytyčit prostor pro přínos nové 
hudby tím, že jsem zmínil vedle inspiro-
vaných melodii gregoriánského chorálu 
„tolik často velkých autorů, kteří se měři-
li s liturgickými texty mše svaté“.
11. Minulé století s obnovou, kterou způ-
sobil druhý vatikánský koncil, zažilo 
zvláštní rozvoj lidového náboženského 
zpěvu, o němž sacrosanctum concilium 
říká: „lidový náboženský zpěv je třeba 
promyšleně podporovat. jde o to, aby při 
soukromých a veřejných pobožnostech 
i přímo při liturgických úkonech mohly 
... znít hlasy věřících“. Takový zpěv se 
ukazuje zvláště vhodným k účasti věří-
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cích nejen na pobožnostech „podle směr-
nic a předpisů“, nýbrž i v liturgii samé. 
vždyť lidový zpěv tvoří „pouto jednoty 
a radostný výraz modlícího se společen-
ství, podporuje vyznávání jediné víry 
a dává velkým liturgickým shromáždě-
ním nesrovnatelnou a usebranou slav-
nostnost“.
12. co se týká liturgických hudeb-
ních skladeb, přijímám za svůj „obec-
ný zákon“, který sv. pius X. formuloval 
těmito slovy: „chrámová skladba je tím 
posvátnější a liturgičtější, čím více se blíží 
svým rytmem, svou inspirací a svou laho-
dou gregoriánské melodii, a tím méně je 
hodna chrámu, čím více se vzdaluje od 
tohoto svrchovaného vzoru“. Evidentně 
nejde o to kopírovat gregoriánský zpěv, 
jako spíše dosáhnout toho, aby nové 
skladby byly proniknuty týmž duchem, 
který podnítil onen zpěv a krok za kro-
kem jej modeloval. pouze umělec, který 
má hluboký sensus Ecclesiae, se může 
snažit vnímat a převádět do melodie 
pravdu Tajemství, které se slaví v liturgii. 
v tomto směru jsem napsal v listu uměl-
cům: „kolik posvátných skladeb bylo 
složeno během staletí osobami hluboce 
proniknutými smyslem pro tajemství! 
nesčetní věřící živili svou víru melodie-
mi, jež vytryskly ze srdcí jiných věřících 
a staly se součástí liturgie nebo aspoň 
velmi platnou pomocí jejímu důstojnému 
průběhu. víra ve zpěvu zakouší jakoby 
překypující radost, lásku a důvěryplné 
čekání na spásonosný boží zásah“.
je tedy nutné znovu a hluboce promyslet 
zásady, které musí být základem přípravy 
a šíření kvalitního repertoáru. jen tako-
vý hudební výraz, který slouží náležitým 
způsobem vlastnímu cíli liturgie, jímž je 
„oslava boha a posvěcení věřících“, bude 
možno schválit a připustit. 
vím dobře, že i dnes je dost skladatelů 
schopných poskytovat v tomto duchu 
svůj nezbytný přínos a svou kompetentní 
spolupráci pro růst hudebního bohatství 
ve službě liturgie, která je prožívána stále 
intenzivněji. jim patří má důvěra, spoje-
ná s co nejsrdečnějším vybídnutím, aby 
udělali všechno pro rozšíření repertoáru 
skladeb, jež by byly odpovídaly vzneše-
nosti slavených tajemství a zároveň by 
odpovídaly dnešní době a současné vní-
mavosti.
13. nakonec bych ještě rád připomněl to, 
co sv. pius X. zařídil na úrovni konkrét-
ních opatření, aby napomohl k uskuteč-
nění směrnic vytyčených v Motu proprio. 
obrátil se na biskupy a předepisoval, aby 
zřídili ve svých diecézích „zvláštní komisi 
ve věcech posvátné hudby opravdu kom-
petentních osob“. kde byly tyto papežské 
směrnice uvedeny do praxe, tam plody 
nechyběly. v současné době existuje 
mnoho národních, diecézních a mezidie-
cézních komisí, jež poskytují svůj cenný 
přínos přípravě místních repertoárů tím, 
že se snaží uskutečňovat rozlišování, 
které bere v úvahu kvalitu textů a melo-

dií. přeji si, aby v tom biskupové pokra-
čovali a podporovali úsilí těchto komisí 
tím, že budou v pastoraci podporovat 
jejich působnost.
ve světle zkušeností, které uzrály v těch-
to letech, žádám kongregaci pro posvát-
ný kult a svátostnou kázeň, aby zesílila 
pozornost, podle svých institucionálních 
zaměření na oblast posvátné liturgické 
hudby, aby se lépe zajistilo plnění důleži-
tého úkolu uvést do pořádku posvátnou 
liturgii a podporovat ji. ať využije kom-
petencí různých komisí a specializova-
ných institucí na tomto poli, jakož i pří-
nosu papežského institutu posvátné 
hudby. je totiž důležité, aby hudební 
skladby užívané při liturgických slavnos-
tech odpovídaly měřítkům vhodně vyhlá-
šeným sv. piem X. a moudře rozvíjeným 
jak druhým vatikánským koncilem, tak 
i následujícím učitelským úřadem círk-
ve. v tomto směru mám naději, že také 
biskupské konference provedou pečlivou 
prověrku textů určených pro liturgický 
zpěv a budou věnovat zvláštní pozornost 
hodnocení a šíření melodií, které jsou 
opravdu vhodné pro posvátné užívání.
14. stále ještě na praktické úrovni, 
Motu proprio, jehož sté výročí nadchá-
zí, se zabývá také otázkou, jaké hudební 
nástroje se mají užívat v latinské liturgii. 
Mezi nimi bez váhání vyzdvihuje píšťa-
lové varhany a stanoví vhodná pravidla 
pro jejich užívání. druhý vatikánský 
koncil plně přejal důraz mého svatého 
předchůdce a stanovil: „píšťalové varha-
ny ať jsou v latinské církvi ve velké úctě 
jako tradiční hudební nástroj. jejich zvuk 
dovede dodat církevním obřadům podi-
vuhodný lesk a mocně povznést mysl 
k bohu a k nebeským věcem“.
nicméně musí se brát v úvahu skuteč-
nost, že současné skladby užívají často 
odlišné hudební formy, které mívají rov-
něž svou důstojnost. nakolik jsou pomo-
cí pro modlitbu církve, mohou se ukázat 
jako cenné obohacení. je však třeba bdít 
nad tím, aby užívané nástroje byly vhod-
né pro posvátné užívání, aby odpovídaly 
důstojnosti chrámu, aby byly s to podpo-
rovat zpěv věřících a aby prospívaly jejich 
vzdělání.
15. je mým přáním, aby připomínka 
stého výročí Motu proprio Tra le solleci-
tudini, na přímluvu jeho svatého autora 
spolu s přímluvou svaté cecílie, patron-
ky posvátné hudby, byla povzbuzením 
a podnětem všem, kteří se zabývají tímto 
důležitým aspektem liturgických slave-
ní. Ti, kteří se věnují pěstování posvátné 
hudby tím, že se věnují s novým nad-
šením oblasti tak životního významu, 
budou přispívat ke zrání duchovního 
života božího lidu. věřící ze své strany 
tím, že vyjadřují harmonickým a slav-
nostním způsobem svou víru zpěvem, 
budou zakoušet stále hlouběji její bohat-
ství a budou zaměřovat své úsilí na to, 
aby transformovali její podněty do kaž-
dodenního života. Tak se bude moci 

dosáhnout díky svornému nasazení pas-
týřů, hudebníků a věřících toho, co kon-
stituce sacrosanctum concilium kvali-
fikuje jako pravý „cíl posvátné hudby“, 
totiž „oslava boha a posvěcení věřících“.
kéž je i v tom příkladem a vzorem panna 
Maria, která v Magnificat dokázala jedi-
nečným způsobem opěvovat divy, které 
bůh činí v lidských dějinách. s tímto přá-
ním uděluji všem s láskou své požehnání.

dáno v Římě u sv. petra 22. listopadu, na 
památku sv. cecílie, roku 2003, šestadva-
cátého roku pontifikátu

Jan Pavel ii.

poznámka redakce psakteria:
abychom předešli možným nedorozumě-
ním, uvádím, že tento text je rovněž neo-
ficiální překlad dokumentu, nebyl navíc 
publikován ani schválen čbk v tištěné 
ani v elektronické podobě. poprvé byl 
publikován ve Zpravodaji společnosti pro 
duchovní hudbu č. 2/2004. 

JiKu

h u d b a  p ř i  p a p e ž s k é  n á v š t ě v ě

vystoupil v srpnu v nezvyklém prostře-
dí na festivalu na schodech na kalvárii 
–  poutním místě na ostrém u Úštěka – 
na vrcholku kopce nad barokním scho-
dištěm, mezi dvěma věžemi, za zády 
s kaplí božího hrobu – poprvé  pod 
širým nebem. Zpěvy východní liturgie 
tu zazněly vedle jazzu a rocku. obavy 
sbormistryně Evy komárkové se nena-
plnily – posluchači soustředěně poslou-
chali, neodcházeli a netančili. jen vítr 
byl neukázněný, mocně foukal na mik-
rofony a přiměl sbor odložit součást 
kostýmů – zlatavé široké límce. silný 
zážitek na silném místě, děkujeme!
další koncerty můžeme slyšet do konce 
roku 29. 11. v bezděkově nad Metují 
kostel sv. prokopa a 13. 12. v praze 
Řepích v kostele sv. rodiny v domově 
sv. karla boromejského.

-jš-

aDventní  DoBrš

Milí a vážení choralisté,
srdečně vás zveme na dobrš  ku společné-
mu slavení první neděle adventní, radostné-
ho toť vstupu do nového liturgického roku. 
Začneme 1. nešporami v sobotu 28. 11. 
a dále nás čeká kompletář, matutinum, 
ranní chvály, mše... skončíme pak druhými 
nešporami v neděli odpoledne. 
Informace na http://choral.sdh.cz/

Filip Srovnal 
a Zbyněk šír

SBor ByzantIon
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Alberik 
MAZÁK 
400 let
Český génius, 

na něhož 
se poněkud 
zapomnělo.

Irena Troupová - soprán, 
Ondřej Šmíd - tenor, 

Robert Hugo - varhany, 
Capella Regia Praha a hosté.

Chrám Panny Marie Sněžné, 
sobota 21. listopadu 2009, 

19.30 hod.
Jungmannovo nám., Praha 1

V předvečer svátku sv. Cecílie v sobotu 21. 11. 2009 zveme všechny vážené zpěvačky, zpěváky, 
varhaníky, chrámové sbory a příznivce Convivia na koncert a slavnostní předání volné notové 
edice veřejnosti. 
Alberik Mazák (1609-1661) byl významný středoevropský skladatel raného baroka. Ve třech 
rozsáhlých sbírkách vydal tiskem během pouhých 4 let přes 1500 notových stran duchovní 
hudby. Dvě sbírky se téměř unikátně dochovaly v Arcibiskupském archivu v Kroměříži. Úsilím 
autorů nové edice a zejména díky fi nanční podpoře společnosti Psalterium se podařilo první 
sbírku Cultus Harmonicus op. I znovu vydat. Po 360 letech je všem k dispozici (k nekomerční-
mu kopírování) faksimile i moderní edice na stránkách www.MAZAK.sdh.cz

NOTOVÁ EDICE ZDARMA NA INTERNETU
Sbírka zahrnuje 88 motet a sólových koncertů. Nejrůznější obsazení skladeb (1 až 5 hlasů 
s varhanním doprovodem) umožňuje provozování za všech okolností, ať se již sejde sbor nebo 
třeba jen zpěvák, houslista a varhaník. Navíc transponování a nahrazování zpěvního hlasu ná-
strojem bylo v dobové praxi běžné. Dokonce když nepřišel vůbec nikdo, dokázal šikovný var-
haník sám zazpívat, hrát houslový part i varhanní doprovod. Sólových duchovních koncertů 
vhodných k současné liturgii je mezi našimi zpěváky zásadní nedostatek. V nové edici najdeme 
přes padesát skladeb pro jeden nebo dva hlasy, a to s nástrojem nebo jen s  doprovodem gene-
rálního basu (varhan). Mazák je skvělý, jedna skladba za druhou je hit. Ví to naši „barokáři“: 
M. Pospíšil, R. Hugo, A. Viktora a mnozí další, kteří Mazáka léta hrají. Ale o tom příště, kdo 
chce, může to vyzkoušet. 

VZPOMÍNÁME
Vzpomínáme samozřejmě na Mazáka, přestože má kulatiny a nikoliv výročí úmrtí. Vzpomí-
náme také na Convivium. Po koncertě jsou všichni přátelé ConPivia a duchovní hudby zváni 
k posezení v refektáři. Ze vzácných hostů svou účast přislíbil zejména Sud Piva Želivský za 
doprovodu Jiřího Kuba. Akce je nácvikem a kvalifi kací pro příští Convivium a jako taková je 
prakticky povinná. Raději si udělejte poznámku v kalendáři hned teď.

Ondřej Šmíd

beethovenova 1, 746 01  opava; tel.: 553 714 257, 731 625 797, 
e-mail: info@konzervator.cz
www.konzervator.cz

církevní konzervatoř opava (cko) přijímá žáky ke studiu 
hudbY se zaměřením na hru na varhany, hru na klavír, sólo-
vý zpěv nebo řízení sboru, zvolený hlavní obor doplňují ostatní 
obory, které se studují jako obligátní. Škola se nachází v rekon-
struovaných prostorách historického objektu. učebny jsou nově 
a kvalitně vybaveny, škola má bezbariérový přístup, připojení 
k internetu a kvalitní audiovizuální techniku. při cko pracu-
jí 3 pěvecké sbory. Škola nabízí ubytování v novém, luxusním 
domově mládeže ve 2. patře budovy školy. pokoje jsou 2-4lůž-
kové s vl. soc. zařízení, přípojku k internetu i Tv. Školné se na 
cko neplatí. Škola je ekumenicky otevřená. stejné podmínky 
pro přijetí platí i pro studenty ze sr a dalších zemí Eu.

srdečně zveme na dEn oTEvŘEnÝch dvEŘí 11. listopadu 
2009 od 10 do 16 hodin. prezentace školy bude zahájena kon-
certem studentů, následuje představení jednotlivých oborů, 
prohlídka budovy školy vč. nového domova mládeže a možnost 
konzultací s jednotlivými pedagogy. Školu lze navštívit také 
kdykoliv po předchozí tel. domluvě. pořádáme přípravné kurzy 
k talentovým zkouškám.

Další aKce šKoly v liStoPaDu

7. 11. 2009 v 16:00 hodin - kostel povýšení sv. kříže, karviná 
duŠIčkovÝ koncErT – vystoupí smíšený pěvecký sbor 
laudate dominum, komorní sbor a mužský pěvecký sbor 
církevní konzervatoře opava pod vedením Mga. jiřího Šikuly
9. 11. slavnostní inaugurace varhanního pozitivu - aula cko

29. 11. 2008 v 16:30 hodin – katedrála božského spasitele 
v ostravě  
advEnTní koncErT 
vystoupí: smíšený pěvecký sbor laudate dominum a komorní 
sbor církevní konzervatoře opava pod vedením Mga. jiřího 
Šikuly, sólisté z řad studentů i pedagogů a hosté

C í r k e v n í  k o n z e r v a t o ř  O p a v a

p o z v á n k y
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Letos si připomínáme 100 let od svato-
řečení tohoto významného světce. Jeho 
život nám může přiblížit několik  nedáv-
no vydaných knih, např. Ervín Dudel: 
Klement Maria Hofbauer nebo Wilhelm 
Hünnermann: Pekařský učedník ze 
Znojma. Klement Maria Hofbauer se 
narodil se 26. prosince 1751 v Tasovicích 
u Znojma jako syn českého řezníka 
Dvořáka. Vyučil se pekařem, ale z touhy 
po kněžství začal studovat. Několikrát 
putoval do Říma, vstoupil tam do kon-
gregace redemptoristů a byl vysvěcen na 
kněze (1785). V letech 1787-1808 půso-
bil ve Varšavě a založil tam první kláš-
ter redemptoristů severně od Alp. Když 
Napoleon po dobytí Varšavy zakázal 
všechna řeholní společenství, přesídlil 
„apoštol Varšavy” do Vídně. Jako kaza-
tel, duchovní správce a zpovědník měl 
značný vliv na všechny vrstvy obyvatel-
stva. Protože nechtěl přijmout zásady 
tehdy módního osvícenského josefi-
nismu, podle nichž se měla církev stát 
nástrojem v rukou panovníka, byl dán 
pod policejní dohled. Na sklonku života 
dosáhl souhlasu k působení redempto-
ristů na rakouském území (20. dubna 
1820). Sám se však toho dne nedožil, 
zemřel 15. března 1820. Jeho tělo bylo 
později (1862) přeneseno do vídeňského 
kostela Panny Marie Na nábřeží a v roce 
1909 byl prohlášen za svatého. 

(www.encyklopedie.cz)

pro ilustraci vztahu sv. klementa Marii 
k liturgické hudbě jsme připravili několik 
ukázek z knihy josefa heizmanna "svatý 
klement Maria hofbauer (křesťanská 
akademie, Řím 1989).

Školy u sv. bennona připravily hofbaue-
rovi mnoho radostí, ale také mnoho sta-
rostí.
prostory pro tolik lidí byly malé, nezdra-
vé a chudě zařízené. ve třech domech, 
které byly na spadnutí, se tísnilo často 
tucet redemptoristů a čtyřicet sirotků. 
kromě toho tam bylo vyučování pro 
stovky dětí. někteří otcové musili bydlit 
ve sklepě. Mohlo se dokonce často stát, 
že důstojníci okupačního vojska některé 
místnosti zabavili pro své účely.
po celých 20 let musili bennonité bojovat 
s finančními těžkostmi. klement sám byl 
přesvědčen, že trvání ústavů sv. bennona 
je ustavičný zázrak boží prozřetelnosti. 
denně musil živit velkou rodinu o šede-
sáti nebo více osobách.
jednou byla nouze zvlášť velká. několik 
kusů ze skromného nábytku se musi-
lo prodat. často chodil klement pro své 
sirotky žebrat. přirozeně nebyl při tom 
vždy laskavě přijat. často ho s nenávis-
tí vykázali. jednou při takové žebrotě 

jakýsi muž se na něho zlostně rozkřikl 
a plivnul mu do obličeje. klement zůstal 
klidný. utřel si slinu a pak řekl: „To bylo 
pro mne. a teď ještě něco pro mé sirot-
ky.“ Muž se zarazil a pak vložil světci do 
ruky bez řečí hezkou sumu. někdy už si 
hofbauer nedovedl pomoci. Tu se ode-
bral do kostela, zaklepal na dvířka sva-
tostánku a žadonil: „pane, pomoz! už je 
čas!“ ...

redemptorista klement Maria hofbauer 
byl bezesporu výborný duchovní správ-
ce a misionář. velmi vážně si bral k srdci 
péči o kostel. přes všechnu nenávist 
a „nepochopitelnou zběsilost proti ben-
nonitům“ se stal sv. benno brzy nábožen-
ským vzdělávacím střediskem a ohnis-
kem církevního života pro celou varšavu. 
nejrůznější podrobné zprávy mluví 
o tom velmi zřetelně.
duchovní správu u sv. bennona už ten-
kráte všichni označovali jako „ustavič-
nou misii“. a vskutku tento pořádek byl 
vždycky podivuhodně pestrý. každý 
den už od 6 hodin ráno šlo všechno po 
pořádku: mše sv. s lidovým zpěvem, kate-
chetické poučení v polském jazyku, pak 
zpívaná mše sv. s chorálním zpěvem, pak 
polské a německé kázání; konečně slavné 
služby boží s hudbou. odpoledne opět 
německé kázání. pak následovala návště-
va nejsvětější svátosti, pak polské kázání, 
křížová cesta, různé pobožnosti, nako-
nec společná večerní modlitba. Tak to 
šlo každého všedního dne v roce. někdy 
byly promluvy i francouzsky. o nedělích 
a zasvěcených svátcích začala ustavičná 
misie už v 5 hodin ráno. nedělní pro-
gram byl ještě bohatší, než ve všedních 
dnech. ...

hofbauer a jeho spolupracovníci nemlu-
vili jenom o víře. neúnavní služebníci 
slova se snažili spolu s lidem víru slavně 
projevovat krásně konanými bohosluž-
bami, procesími, křížovou cestou a svá-
tostnými pobožnostmi. Takový zážitek 
víry a taková náboženská slavnost musila 
člověka naprosto zaujmout. „v tomto kos-
tele je to tak, jako by tu byl stále svátek.“ 
Taková pochvala ovšem dostává svůj 
pravý význam jen na pozadí střízlivé doby 

osvícenství.
bohoslužby se konaly zvlášť slavnostně 
s hudbou a zpěvem. hrálo tu aspoň dva-
cet hudebníků. dokonce i varšavští virtu-
ózové pomáhali v orchestru, a to bezplat-
ně. o velkých svátcích bennonité sloužili 
mše s orchestrem, které někdy trvaly přes 
dvě hodiny. obyčejně takovou mši slou-
žil nějaký biskup nebo otec hofbauer. 
hudba se u sv. bennona horlivě pěstova-
la. ve vídni koupil hofbauer vzácné var-
hany pro varšavu, „nejkrásnější, jaké jste 
ve svém životě vůbec viděli“. Generální 
představený v Římě se opět domníval, 
že musí své spolubratry nabádat k umír-
něnosti, pokud jde o hudbu a zpěv. 
hofbauer se však skvěle ospravedlnil. 
nejde tu o šimrání v uších, nýbrž o chválu 
boží. čím jsou bohoslužby slavnostněj-
ší, tím lépe může člověk zakoušet boha. 
Melodická hudba může povznášet srdce 
a mysl k bohu a naplnit ji nábožností.
Toto rozvinutí nádhery jako reakci na 
přílišnou střízlivost tehdejšího osvícen-
ství, toto obšťastňující vyznání víry jako 
reakci na přílišnou střízlivost dobového 
jansenismu, věřící lid velmi dobře pocho-
pil. Mnozí byli vděčni, že směli chodit 
k sv. bennonu, kde se konaly ty nejkrás-
nější a nejskvostnější bohoslužby z celé 
varšavy.
To všechno ovšem přivádělo odpůrce sv. 
bennona do zuřivosti. jihopruští úředníci 
předhazovali bennonitům hrubé přestup-
ky: šíření pověry, blouznění, fanatismus, 
katolické kazatelské žvanění o mariánské 
úctě. a vůbec klement hofbauer „je pře-
devším ten největší fanatik“

redakce

svatý klement Maria hofbauer

3. 11. od 13.30 hodin
nesoutěžní výběrový (na základě 
zaslaných nahrávek) festival, určený 
výhradně pro chrámové sbory a var-
haníky. cílem festivalu je zavádění 
zpívané pokoncilové liturgie. každý 
ročník má vyhlášené téma. na závěr je 
sloužena zpívaná mše svatá, kde zazní 
společně nacvičené skladby. Festival je 
prokládán varhanními skladbami.
pořádá Římsko-katolická farnost – 
děkanství Ústí nad orlicí

www.chj.cz

v ý r o č í
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vyJáDření K inSPeKci 

s1 . václava vavrouška, inspektora včknv2  
v našem evangelickém kostele dne 5. 11. 
1988 podává pavel otter, farář čsl. církve 
evangelické v hradci králové

v hradci králové 10. 11. 1988
svc3 včknv dr. I. janko
tajemník pro věci církevní

dne 9. 11. 1988 jsem byl pozván 
k p. dr. janko, tajemníkovi pro věci církev-
ní včknv v hradci králové, abych se vyjá-
dřil k „zápisu o inspekci“ provedeném s. v. 
vavrouškem, inspektorem kultury včknv, 
v našem evangelickém kostele dne 5. 11. 
1988 při vystoupení jisté hudební skupiny 
v době od 19 do 20.30 hodin. … 
Zápis o inspekci hodnotí naši akci v kos-
tele v podstatě kladně, pozastavuje se 
však nad tím, že tu vystoupila (přibliž-
ně cituji) „hudební skupina, která nemá 
svého zřizovatele“ a která „působí-li ve 
formě volného sdružení, není-li zastupo-
vána zřizovatelem, či nemá-li ho, může 
na požádání pořadatele, který je, jde-li 
o veřejnou produkci, vázán povolením 
příslušného nv4 nebo Měnv5, povinen 
se přesvědčit o umělecké kvalitě vystou-
pení a hájit zájmy socialistické společnos-
ti.“ … hlavní problém spočívá v tom, že 
jde údajně o hudební skupinu vystupující 
na veřejnosti, ačkoli nemá zřizovatele, ani 
předem schválený program, že cestuje po 
krajích a je nelegální.
Mé vyjádření k této věci bude rázu jed-
nak formálního a jednak zásadního.

A. Formální stanovisko
ve dnech 4. a 5. 11. t.r. probíhalo v našem 
sboru čcE v hradci králové shromáž-

1 soudruh(a)
2 východočeský krajský národní výbor
3 sekretariát pro věci církevní
4 národní výbor
5 městský národní výbor

dění konfirmovaných, jehož se obvyk-
le účastní mládež našeho sboru, pří-
padně další přátelé a hosté odjinud. … 
shromáždění, konané každým rokem, 
bylo letos ohlášeno onv6 formou cyk-
lostylovaného sborového programu, 
dávaného na vědomí každý měsíc. včas 
bylo p. tajemníkovi onv řečeno, oč 
přibližně půjde. Eventuální státní sou-

hlas, pro hosty ve smyslu zákona resp. 
jen jeho metodického výkladu, byl bez-
předmětný. akci i program, který prošel 
schůzí staršovstva, připravil a organizo-
val místní farář. přítomné shromáždění 
konfirmovaných se projevovalo aktiv-
ně diskusními příspěvky, zpěvem písní 
(i při bohoslužbách) apod. nevybočovalo 
z rámce obvyklé praxe čcE. do kontex-
tu aktivního projevu zúčastněné mláde-

6 obvodní národní výbor

že zapadalo organicky i vystoupení jisté 
hudební skupiny z černilova, jehož sbor 
administruji. Zde jsem se doslechl, že jde 
o zpěváky a hudebníky, kteří mají pravi-
delné pásmo „josef Egyptský“, kompozici 
sestavenou z písní a z recitace biblického 
textu. osobně jsem z nich nikoho neznal, 
nikdy jsem je neslyšel. vsadil jsem na 
dobré a zasvěcené reference, které se 
nakonec potvrdily.
Mládež, která na půdě církve žije a even-
tuelně se nějakým způsobem projevuje, 
nebývá z naší strany předem „prověřo-
vána“ v tom smyslu co řekne, co udělá, 
co zazpívá. reakce na její projevy bývají 
vždycky až dodatečně, buď kladné, nebo 
záporné. Teprve čas, ohlas a zejména 
vnitřní přesvědčivost a pravdivost pro-
věřují její projevy. Takže skupina pěti 
mladých lidí z černilova (i odjinud, jak 
upřesnili) vystoupila v rámci našeho pod-
niku jako „mládež“ z nejbližšího soused-
ství, jíž jsme chtěli dát slovo, které dostá-

vali během dvou dnů i jiní mladí lidé.
B. Zásadní stanovisko
považuji za naprosto nepřijatelné, aby 
principy kulturní politiky, určené pro 
veřejné působení byly takto neadekvát-
ně aplikovány do uzavřeného prostoru 
církve a jejího sboru. neboť víme o dis-
kriminaci, že církvi není dovoleno, aby 
se projevovala na veřejnosti a na veřej-
nost působila. vystoupení této skupiny 
bylo ryze vnitřní záležitostí našeho sboru 
a nebylo veřejnou akcí (žádné plakáty, 

O ekumenismu,  zpěvu 
a  kultuře  v  koste le

K letošnímu 20. výročí obnovené svobody přinášíme především pro ty 
mladší dokument o tom, jak komunistický režim uplatňoval svou moc nad 
děním v církvi ještě v roce 1988. Vzdálená byla 50. léta s vykonstruovanými 
monstrprocesy s řeholními řády, s kněžími, zasvěcenými osobami a aktiv-
ními věřícími. Náboženská svoboda však byla iluzí před západními demo-
kraciemi i před zdejšími obyvateli. Ačkoli v době mírných reforem sovětské 
Gorbačevovy perestrojky po roce 1986 se leccos proměnilo, státní dozor nad 
církvemi byl bdělý a dokázal přinejmenším znepříjemňovat situaci i v běž-
ném liturgickém provozu. Statečnost duchovních všech církví a laiků je třeba 
ještě po letech připomínat. Vydávat svědectví v každé době – to se týká dnes 
i nás, byť v jiné podobě než v letech diktatury.

v ý r o č í
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žádné pozvánky, žádná inzerce, žádné 
vstupné, žádný honorář, a proto také 
„žádné povolení“). proto aplikovat do 
života našich sborů výše uvedenou for-
mulaci politiky je nejen nepřiměřené, ale 
i nemístné. Znamenalo by to nevybíravý 
zásah do vnitřního života církve a ohro-
žení náboženské svobody nejen navenek, 
ale dokonce v jejím samém uzavřeném 
prostoru. a pokud je mi známo, nemají 
nv ustavené odborníky na posuzování 
textů náboženských písní. Musíme po 
pravdě říci, že vyznání víry a zbožnost 
žijí, tvoří se a projevují v církvi nábožen-
sky svobodné, a sice v různých formách. 
ve sborech máme v tomto směru pěvec-
ké kroužky, hudební skupiny mládeže na 
vyšší nebo nižší úrovni. sólové zpěvá-
ky a hudebníky, jejichž službu chápeme 
jako osobní charisma (dar ducha). Zpívá 
a hraje se hudba stará i moderní. proto 
v našich církevních poměrech není a ani 
nemůže být  kdosi na způsob „zřizovate-
le“, který by prověřoval předem vznikající 
tvorbu, zkoumal její kvalitu, eventuel-
ně interprety, který by vydával povolení 
či zakazoval. … Mluvím teď jako z části 
hudební profesionál, dále jako člen celo-
církevní komise pro přípravu zpěvníku 
nových duchovních písní i jako poněkud 
kulturní člověk, za kterého se považuji. 
proto něco vím....
v závěru svého vyjádření chci připojit 
výhrady k drobnému incidentu, který 
působil svým chováním s. vavroušek. 
neboť po skončení programu se postavil 
do uličky, mezi lavice, a okázalým, slídi-
vým způsobem začal sledovat přítomné 
účastníky. před kostelem se pak dotazo-
val některých, co jsou zač. Tímto způso-
bem vyvolal ve sboru rozhořčení. naopak 
bylo s podivem, že na místě nevstoupil 
do kontaktu s hudební skupinou, jejíž 
vystoupení inspektoroval. To, že došlo 
k inspekci kulturního inspektora včknv 
v našem kostele a další jednání s tím spo-
jené včetně nutnosti mého osobního sta-
noviska, charakterizují danou záležitost 
jako incident. Musím, bohužel, konstato-
vat, že spadá do linie zhoršujících se vzta-
hů mezi včknv a naším královéhradec-
kým seniorátem, jak to ve svých sborech 
nepříjemně pociťujeme.

Moje stručná poznámka: Tato hudební 
skupina je skupina katolických mládež-
níků, která v rámci ekumenismu, zdar-
ma pomáhá všem utlačovaným církvím 
svým vystoupením. další důkaz nábo-
ženské svody v čsr. Tuto zprávu dostal 
i p. kardinál Tomášek v praze.

ZáPiS Z 6. 12. 1988 Po JeDnání 
Faráře P. ottera na oDBoru 
Kultury včKnv

… pokud by platila aplikace „zřizovatele“ 
pro naše varhaníky, sólisty, sbory, hudeb-
níky apod., mohou-li to být i církevní 

instance, pak by bylo nezbytné poučit 
církev o tom, co to znamená „zřizovatel“ 
(např. farní sbor), jaký je interní (smluv-
ní) poměr mezi zřizovatelem a interprety 
po všech důležitých stránkách, zejména 
před státními úřady. není vůbec jasné, 
zda pouhé verbální (fiktivní) zaštítění 
farním úřadem by mohlo být dostatečné 
pro kulturní inspektory. ovšem zásadní 
otázkou nadále zůstává, proč bychom se 
měli ve sborech stylizovat do role „zři-
zovatele“ svých pěveckých a hudebních 
těles.
budu trvat na řádném uzavření tohoto 
sporu, a sice s ohledem na mne buď pří-
znivém, nebo nepříznivém. prokáže-li 
se, že jsem svým postupem narušil dobré 
vztahy mezi státem a církví, budu poža-
dovat disciplinární řízení po linii jak cír-
kevní, tak státní. chci tím zabránit tzv. 
„nevyvozování závěrů“ ze strany státních 
úřadů a jakoby uzavření celé záležitosti. 
po řadě neblahých zkušeností z minulých 
let nechci být vystaven eventualitě skry-
tého, nenápadného, rafinovaného trestá-
ní pro nijak neurčenou budoucnost. budu 
trvat na přesné formulaci mého tres-
tu, úměrného míře mého zavinění a na 
vyznačení jeho časového limitu. prokáže-
li se naopak, že jsem byl v právu a že 
mám pravdu, pak budu požadovat uza-
vření případu takto: omluvu p. inspekto-
ra vavrouška, písemné vysvětlení celého 
případu a tím vzniklého omylu kulturní 
inspekce v našem kostele, především pak 
záruky, že se podobné situace nebudou 
opakovat u nás, ani jinde....
p.otter, farář čcE

převzato ze samizdatového časopisu 
Informace o církvi, březen 1988 (titulek 
původní, redakčně zkráceno). 
(Informace o církvi, zvané též InFoc, 
vycházely v letech 1980-1989, většinou 
jako měsíčník, který přinášel zprávy 
o životě především, ale nejen katolické 
církve v československu, podrobné zpra-
vodajství a dokumentace o represích proti 
věřícím, pronásledovaných z nábožen-
ských důvodů, věnoval se vztahům stát-
církev, aktuálním událostem, zveřejňoval 
projevy a výnosy kardinála Tomáška. 
uveřejňoval medailony zakázaných lite-
rátů a ukázky z jejich tvorby, především 
básní, otvíral diskusi o etických a teolo-
gických otázkách. sledoval i život církve 
ve světě a činnost papeže jana pavla II.)

p. otter je stále v činné službě, působí 
jako farář od r. 1984 ve sboru v hradci 
králové. jeho kázání můžete číst na 
stránkách http://hradec-kralove.evang-
net.cz/.

Připravila Jarmila štogrová

J a n  h a n u š
r e Q u I e m

Piccolo coro & Piccola orchestra ve 
spolupráci s Hudební školou hlavní-
ho města Prahy, Gymnáziem Jana 
Nerudy a Pražskou konzervatoří vás 
zvou na

světovou premiéru
Jan Hanuš

REQUIEM, op.121
Missa VIII. - Pro defunctis

pro sóla, smíšený a dětský sbor, 
orchestr a varhany

Naděžda Chrobáková, Karolína 
Bubleová, Ondřej Socha, David Nykl

ĹAsenzio, sbor PedF UK, OktOpus, 
Piccolo coro
DPS Radost-Praha
orchestr Hudební školy hl. města 
Prahy a Gymnázia Jana Nerudy, 
Piccola orchestra, bicí sekce Pražské 
konzervatoře

dirigent Marek Valášek

19. listopadu 2009 v 19.30
Praha, Rudolfinum

Vstupné 200, 150, 80 Kč, informace 
o vstupenkách na 

www.piccola.cz/hanus 

Projekt finančně podpořili: 
Společnost pro duchovní hudbu, 
fa Roche
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