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Z p r a v o d a j
p r o 
d u c h o v n í 
h u d b u

ve čtvrtek 10. října odpoledne proběhla 
v Mladotově domě na pražském hradě 
(tam, kde mj. zkouší pražský katedrální 
sbor) konference „hudba v katedrále I.“ 
konferenci uspořádalo centrum teolo-
gie a umění při kTF uk, arcibiskupství 
pražské a  Metropolitní kapitula u sv. 
víta. uvádím v pořadí, jak se jednot-
livé instituce (a cTu je arch. norbert 
schmidt a klára jirsová, dříve jelínková) 
podle mého názoru na uspořádání podí-
lely. Zúčastnilo se asi čtyřicet poslucha-
čů, vesměs lidí známých z kůroveckého 
prostředí prahy a okolí.

hlavními přednášejícími v první 
části odpoledne byli prof. Wolfgang 
bretschneider z bonnu a dr. Milada 
jonášová. prof. bretschneider byl první, 
po úvodních slovech děkana Metropolit-
ní kapituly ondřeje pávka, který popřál 
všem zúčastněným, aby se jim jejich kon-
ference vydařila, a arch. schmidta, který 
zařadil toto setkání do historie analo-
gických tematických setkání předcho-
zích (s kterými měla vesměs co do činění 
i společnost pro duchovní hudbu) a vyjá-
dřil naději, že nebude ani poslední a že 
zakládá novou tradici.

popravdě řečeno, k přednášce 
prof. bretschneidera jsem byl předem 
poněkud skeptický. jaká moudra nám 
asi může sdělit někdo, kdo pochází ze 
skleníkového prostředí německých 

kůrů a institucí, o jejichž personální 
i finanční vybavenosti se nám může 
jedině zdát. prof. bretschneider mě 
však převezl. po úvodním vyznání, 
kterému bylo pro jeho živý a zaujatý 
projev snadno uvěřit, že trojúhelník 
teologie – liturgie – hudba je jeho život-
ním tématem, shrnul krátce historii 
pádů a opětovných vzestupů liturgic-
ké hudby, zvláště pak změnu liturgic-

kého paradigmatu druhého vatikán-
ského koncilu, kdy z lidu přítomného 
bohoslužbě se (opět) stal lid bohosluž-
bu slavící. připomenul cantus firmus 
dokumentů liturgické reformy – parti-
cipatio actuosa, který se stal, zejména 
v raných pokoncilních dobách mnohdy 
bičem vyhánějícím z chrámu vše nato-
lik arteficiální (od chorálu přes „velká“ 
ordinaria až po náročnou sborovou 
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tvorbu), do čeho se shromáždění zapo-
jit dost dobře nemohlo. revoluční nad-
šení některých vlivných liturgů však po 
desítiletích již naštěstí utuchlo, zejména 
proto, že se časem ukázalo, že tam, kde 
bylo nejradikálnější, k žádnému valné-
mu zvýšení aktivní účasti shromáždění 
nedošlo (spíše naopak). Zdá se, že vývoj 
v německu již dospěl od boje mezi 
protichůdnými požadavky na aktiv-
ní účast a na pěstování (a doplňování) 
zděděného pokladu chrámové hudby 
k tomu, že jej začal chápat jako příleži-
tost k tvůrčímu napětí a hledání rozlič-
ných (neuniformních) podob hudební 
složky liturgie. nikoli tedy pokoncilní 
„kuchařka“, ale příležitost k rozmani-
tosti, ke stále prof. bretschneiderem 
zdůrazňované komunikaci a diskusím 
v týmu připravujícího liturgii (míněno 
samozřejmě diskusím předem!), příleži-
tost k zdůraznění odlišného charakteru 
liturgie při jednotlivých obdobích cír-
kevního roku, výrazovému prostředku 
odlišení každodenní liturgie, liturgie 
v neděli a ve slavnosti. konkrétní mož-
nosti (když sbor zpívá ordinarium, jsou 
lidu ponechána propria, když propri-
um, nechť se zvolí lidové ordinarium) 
jsou tedy pouze příklady možných řeše-
ní, nikoli návod.

poté začal prof. bretschneider 
s výčtem otázek, které bychom si měli 
při přípravě liturgie pokládat. a to tako-
vým tempem, že jsem si je ani nestačil 
poznamenávat. spousta otázek. většinu 
z nich si klademe také (a rovněž si na ně 
většinou radši neodpovídáme), některé 
svědčily o tom, že situace v německu 
je přece jen poněkud jinde, než zatím 
u nás (například kolik sborů a orchestrů 
v daném kostele zpívá? kdo je pověřen 
jejich duchovním vedením? v jakých 
jazycích se liturgie slaví? jaké je zastou-
pení chorálu? jaká se vede diskuse 
mezi liturgy a skladateli nové tvorby?). 
v hlavě mně utkvělo jedno liturgic-
ké pravidlo, jehož formulace ve formě 
bonmotu či aforismu mě, jakožto skal-
ního odpůrce liturgických komentářů, 
přímo nadchla: v liturgii se má dělat 
to, co se říká, a ne říkat to, co se dělá. 
několikrát se ve své přednášce vracel ke 
dvěma věcem: katedrála má být vzorem 
pro liturgii farní a k nezastupitelnému 
významu porad a diskusí v týmu připra-
vujícím konkrétní bohoslužbu. 

Za svou přednášku sklidil prof. 
bretschneider zasloužilý potlesk.

navázat na ni tématem o hudebním 
archivu svatovítské kapituly byl obtížný 
dramaturgický úkol, kterého se ovšem 
druhá přednášející dr. Milada jonášová 
zhostila se ctí. výčty a fakta prokláda-
la citacemi z dokumentů o tom, kdo 
co kdy po kom v 18. století na svato-
vítském kůru vlastně chtěl a co mu za 
to nabízel. její přednáška spojitě pře-

šla v zajímavou diskusi, když v závěru 
zmínila problematiku kontrafakt – árií 
z italských oper, které byly zduchov-
něny podložením liturgického textu 
povětšinou pro offertoria. Takových 
kontrafakt se v kapitulním archivu 
nachází z 18. století překvapivě mnoho. 

diskuse se rozproudila nad jejich 
liturgickou vhodností / přípustností 
a k ovlivňování chrámové hudby hud-
bou světskou vůbec. společně jsme se 
zasmáli nad ceciliánskými kritérii pro 
liturgickou hudbu (pomalé legáto a bez 
emocí), připomněli si známé rorátní 
„již mi pan Zdeněk z konopiště jede“ 
i novější lechtivý a šantánový původ 
č. 804 a francouzský revoluční pochod 
č. 401. diskusi shrnul velmi výstižně 
opět prof. bretschneider tím, že kri-
térium možnosti takového převzetí 
celých světských skladeb, žánrů a into-
nací jsou asociace, které jsou v daném 
místě a v dané době s takovou hudbou 
spojovány. Formulací jiku – zdali je 
jejich světskost dostatečně neznámá či 
již vyčpělá. Zajímavý byl poukaz (již 
opět od prof. bretschneidera) na para-
lelu s církevní architekturou. Formulací 
jiku (přesnou citaci v hlavě nemám) – 
nevadí, když některý kostel objektivně 
vypadá jako nějaké nádraží. ale hodně 
vadí, pokud věřícím, kteří se tam schá-
zejí, nádraží připomíná.

po přestávce pokračovala konference 
panelovou diskusí (což je forma, kterou 
bychom my, muzikanti, mohli klidně 
nazvat „pějme píseň dokola“), kterou 
moderovala klára jirsová. první kolo bylo 
věnováno představě jednotlivých účastní-
ků o tom, jak má vypadat hudba v naŠí 
katedrále. dómský regenschori a var-
haník josef kšica chce podle vlastních 
slov co nejvíce čerpat z onoho pokladu 
liturgické hudby, zejména z té jeho části, 
která se nachází v kapitulním archi-
vu. na příští rok připadá dvousté výročí 
úmrtí předního katedrálního hudebníka 
jana antonína koželuha, následující rok 
by měl být proto věnován co nejširšímu 
využití jeho liturgických skladeb. rovněž 
zmínil zamýšlený růst již existujícího 
dětského katedrálního sboru. josef kšica 
poděkoval panu kardinálovi dukovi za 
podstatné zlepšení materiálních podmí-
nek katedrálního sboru a orchestru.

jako druhý okolostolista promlu-
vil o svých představách pan kardinál 
dominik duka. připomenul, že mož-
nost zlepšení podmínek katedrálního 
sboru se odvinula od uzavření dohody 
o společném užívání katedrály sv. víta. 
sám sebe prohlásil za hudby neznalého, 
proto se ke konkrétním hudebním otáz-
kám moudře nevyjadřoval, věnoval se 
však obecným úkolům, které má kated-
rála plnit a z nichž pochopitelně musí 
vycházet i hudební obsah tam provádě-
né hudby.

Za nejdůležitější východisko pova-
žuje unikátní charakter katedrály. již ve 
svých počátcích nevznikala jako kostel 
městský, jako hlavní farnost, ale jako 
kostel hradní, spojený především se stát-
ními, panovnickými a reprezentačními 
funkcemi. Toto její neobvyklé postavení 
(neobvyklé mezi ostatními katedrála-
mi) bylo posíleno a upevněno i v období 
její dostavby, které definovalo jako její 
úkoly trojici bůh – vlast – umění. další 
jejím specifikem je faktická neexistence 
farnosti, která by mohla být nositelem 
jejího liturgického života. shromáždění 
(Gemainde) tvoří ad hoc poutníci nebo 
více či méně zbožní turisté, valná vět-
šina účastníků nedělních bohoslužeb 
nerozumí česky. Tento její charakter je 
třeba respektovat jak v dramaturgii, tak 
v režii (v katedrále promlouvá lid ústy 
chrámového sboru). nelze na ni tedy 
klást jinak oprávněný požadavek, aby 
byla liturgickým vzorem pro farní litur-
gii. role katedrály jako státního repre-
zentačního symbolu se hudby zase tolik 
netýká, ale třetí úkol – umění – naopak 
velmi, leč pro koncertní umění v kated-
rále je právem požadována úroveň nej-
vyšší, skutečně profesionální. 

prof. bretschneider v panelové dis-
kusi připomněl, že hudba má unikátní 
potenciál promlouvat přímo k lidským 
srdcím (a má potenciál transcenden-
ce, jak podotkl jan kotas). k tomu, aby 
tento potenciál byl aktualizován však 
nestačí dobrý úmysl. k tomu je třeba 
umět. a to jak ve správné dramaturgii, 
tak při úrovni interpretace. a to platí 
jak pro liturgickou, tak pro koncertní 
hudbu. a já se domnívám, že tento poža-
davek platí i mimo katedrálu.

p. jan kotas, se vrátil k pokoncilní 
změně paradigmatu,  kterou nakousl 
v úvodu prof. bretschneider, a sice že 
bohoslužba (Gottesdienst) přestala být 
chápána jako bohu_služba a začala být 
považována za boha_službu. p. kotas 
připomněl, že nelze nahradit druhým 
to prvé, ale je třeba rozvíjet oba směry, 
sestupný i vzestupný. a pro boha není 
nikdy nic natolik dobrého, aby to už 
stačilo, aby nebylo co zlepšovat. proto 
se musíme vyvarovat v pastorační 
práci jakékoli ideologizace problemati-
ky a boje o moc, využívat a respektovat 
kompetenci těch, kteří liturgii připra-
vují, a ty, kteří se liturgie účastní (jak 
sboristé, tak lid) povznášet k vyšším 
metám a úkolům. ano, je nutno vyjít 
z té hudební, lirurgické i obecně kul-
turní úrovně, na které se sbor i shro-
máždění nalézají, ale nespokojit se s ní 
a snažit se je dovést vždy o krůček dál 
= výš.

Teoretické odpoledne vyvrcholilo 

dokončení na straně 16



3ročník 7 číslo 5/2013 Editorial

Vážení čtenáři,

pro číslo, které máte v rukou, se sešlo 
tolik příspěvků, že jsme museli zvažo-
vat, který ještě počká a které je třeba 
zařadit hned. Těsně před uzávěrkou se 
konala událost, jejíž název vzbuzoval 
naděje – konference Hudba v kated-
rále. Účastnili se jí v auditoriu také členové Společnosti 
pro duchovní hudba a Jiří Kub podává podrobnou zprávu 
včetně položení otázek, které na konferenci nezazněly nebo 
nebyly zcela zodpovězeny, jsou však tématem k diskusím 
především o liturgické hudbě v našich kostelích.

Předčasným by se mohl zdát článek Evžena Kindlera 
Narodil se Kristus Pán, týká se však podnětu k harmoni-
zaci této písně a pro varhaníka, který by chtěl připojený 
doprovod využít, by příště bylo pozdě. Léto si připome-
neme ohlasem Mariky Pečené na pásmo básní Bohuslava 
Reynka a duchovní hudby, jak zaznělo v Želivu na festivalu 
Musica Figurata. Je to malý závdavek na Convivium, které 
se bude v želivském klášteře konat v srpnu 2014. 

České muzeum hudby zve v listopadu na další z cyklu 
malých výstav, která je věnovaná jezuitské hudební produk-
ci v Praze. Připomínka jejich zásluh o hudební vzdělávání 
studentů, o úroveň hudby ve svěřených kostelích a skuteč-
nost, že byli významnými autory, objednavateli a šiřiteli  
skladeb nás vrátí k úvodnímu tématu – kvalita hudby 
v katedrále a ve farnostech, podmínky pro duchovní hudbu, 
spolupráce kněží a chrámových hudebníků.

Užití hudebních metafor při výkladu duchovních skuteč-
ností (konkrétně P. Čemuse na Radiu Vaticana) již podní-
tilo k reakci v předminulém čísle časopisu Josefa Štogra. 
Tentokrát rozvíjí toto téma Evžen Kindler s ohledem na 
varování P. Dešardéna, SJ (viz Murphyho zákony v církvi): 
„Nesleduje-li kazatel vývoj přírodních věd ani ,z rychlíku‘, 
ať se vystříhá příkladů ze světa vědy a techniky, protože 
znalosti jím pracně nabyté v obecné škole mohou být již 
částečně překonané. Navíc v lavicích mohou sedět odborní-
ci, jež každé surové fušování do oboru naprosto indisponu-
je pro zbytek mše svaté.“ aplikovaného na oblast hudby.

V tomto čísle připomínáme tři významné hudebníky: 
Bedřicha Antonína Wiedermanna, všestranného hudební-
ka, skladatele, pedagoga a organizátora hudebního života, 
Luboše Sluku, jehož jubilantský koncert duchovních skladeb 
připravil katedrální regenschori Josef Kšica, a nedávno 
zesnulého skladatele Ilju Hurníka. Jeho povídka Varhaník 
od sv. Klimenta na pomezí snu a skutečnosti je případným 
dušičkovým čtením.

Cecilská hudební jednota v Ústí nad Orlicí slaví letos 210 
let své existence, úctyhodná řada let práce na poli duchovní 
hudby byla letos oceněna nabídkou (přijatou) účinkovat na 
Národní pouti do Svaté země.

Hudební sezóna je v plném proudu, dozvíte se nejen o chys-
taných koncertech, ale také o konferencích a seminářích. 
Přejme si, aby to vše přispívalo ke zkvalitnění duchovní 
hudby, aby akce našly dostatek pozorných a vnímavých 
účastníků, kteří budou schopni své poznatky přenést aktiv-
ně do praxe chrámových hudebníků.

Jarmila Štogrová
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v cyklu malých výstav, které pořádá 
české muzeum hudby v praze, se ve 
dnech 6. listopadu až 9. prosince dosta-
nou ke slovu jezuité. letos si totiž při-
pomínáme jejich „trojková“ jubilea: 
jedno slavné – vznik české provincie 
v roce 1623, a druhé naopak nechval-
ně známé – zrušení jezuitského řádu 
v roce 1773. Řádová historie nabízí 
i další významná data: 1556 – příchod 
jezuitů do prahy a založení koleje 
v klementinu, 1625 – otevření profesní-
ho domu u sv. Mikuláše na Malé straně, 
1628 – založení koleje u sv. Ignáce na 
novém Městě pražském. v celosvěto-
vém kontextu byl velmi důležitý rok 
1814, kdy došlo k obnově řádu, kdežto 
do našich dějin se naopak černě zapsal 
rok 1950 s pokusem komunistické moci 
zlikvidovat mužské řády a kongregace 
včetně Tovaryšstva ježíšova, societas 
jesu – jezuitů.

jak známo, ne vždy u nás byli jezu-
ité přijímáni kladně a ne vždy zápor-
ně, ve všech situacích však konali 
v duchu svého hesla „ad maiorem dei 
gloriam“, hudbu nevyjímaje. členové 
Tovaryšstva zanechali výrazný otisk 
ve veřejném vyšším vzdělávání mlá-
deže a tedy i v hudebním školství, 
pečovali o hudební úroveň ve svěře-
ných chrámech, objednávali hudbu 
u renomovaných skladatelů, inspirova-
li, tiskli a někteří z nich sami kompo-
novali. jezuitou byl editor Kancionálu 
českého václav Matěj Šteyer, kontakty 
s Tovaryšstvem udržoval jan dismas 
Zelenka, z jezuitských škol vyšli adam 
václav Michna z otradovic, václav 
pichl, jan antonín koželuh a mnoho 

dalších. vtěsnat do miniaturní výstavy 
o jedné vitríně tolik osobností a skladeb 

se prostě nedá, a tak jsme museli zúžit 
výběr exponátů na pragensia a v jejich 
rámci na několik zajímavostí.

hudbu v Klementinu připomí-
náme vzácnými librety a hudebněte-
oretickým dílem německého jezuity 
athanasia kirchera sj (v německém 
překladu Neue Hall- und Thon-Kunst, 
vydané posmrtně roku 1684). kircher 
sice v praze nepobýval, nicméně na 
krátký čas byl povolán k habsburskému 
dvoru do vídně. současníky – a nejen 
ty – musel fascinovat šíří i hloubkou 
svého vědeckého díla: sahalo od ori-
entalistiky, geologie a lékařství přes 
akustiku, matematiku, astronomii či 
historii až k laterně magice nebo afek-
tové teorii. Emilián Trolda, který ve 
čtyřicátých letech 20. století publiko-
val v cyrilu stať Jesuité a hudba, kon-
statoval, že se v klementinu po této 

Hudební Praha a jezuité

athanasius Kircher: Neue hall- 
und Thon-Kunst, Nördlingen 1684, s. 103.

Gunther Jacob: moteto 
Loyola, quid moraris, NM-ČMh X F 121.
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stránce dbalo spíš na praxi než na teo-
rii. přesto můžeme předpokládat, že 
pražští jezuité kircherovy práce znali. 
od roku 1635 působila v klementinu 
tiskárna, kde mimo jiné vyšly sbír-
ky Česká mariánská muzika (1647) 
a Svatoroční muzika (1661) od adama 
Michny z otradovic.

na Malé Straně se jezuité usa-
dili přímo v jejím srdci, na dnešním 
Malostranském náměstí. otevřeli tu 
profesní dům a původní středově-
ký kostel sv. Mikuláše nechali pře-
stavět podle velkorysých plánů obou 
dientzenhoferů a anselma luraga. Ze 
svatomikulášského kůru se v českém 
muzeu hudby zachovalo poměrně 
dost hudebnin; některé z nich získal 
na začátku 20. století sběratel ondřej 
horník prostřednictvím Zádušního 
úřadu hlavního města prahy a s jeho 
sbírkou pak přešly do národního 
muzea. v našem užším výběru se např. 
ocitly dva opisy ze začátku 18. století: 
Dixit Dominus od václava Majera sj 
(1707) a moteto Gunthera jacoba osb 
Loyola, quid moraris (1708). jacobovo 
dvousborové moteto se zřejmě zpívalo 
i při oslavách dalšího jezuitského svět-
ce, sv. Františka Xaverského – alespoň 
v partech si písař zaznačil obě textové 
varianty. 

Novoměstská kolej u sv. Ignáce 
bohužel není, co se týče hudby, zda-
leka tak dobře zmapovaná jako 
klementinum nebo sv. Mikuláš. víme 
však například, že studenti xaverián-
ského jezuitského novoměstského semi-
náře vypomáhali s hudbou u bosých 
augustiniánů v kostele sv. václava na 
Zderaze a že v roce 1726 pořádali lodní 
hudbu k oslavě sv. jana nepomuckého 
(jejich kolegové ze staroměstského 
svatováclavského semináře to děla-
li dokonce opakovaně). pro kostel sv. 
Františka Xaverského, který stál na 
jižní straně novoměstského jezuitské-
ho areálu, vznikl dnes unikátní opis 
vivaldiho Dixit Dominus, což samo 
o sobě svědčí o vysoké laťce tamějších 
hudebních produkcí. a samozřejmě 
nesmíme zapomenout, že po roce 1622 
jezuité spravovali blízkou kapli božího 
Těla, kde byli pohřbeni univerzitní mis-
tři, mezi nimi také Mistr jan campanus 
vodňanský. 

autografem Mše in D jana 
antonína koželuha, absolventa jezu-
itské koleje v březnici a v pozdějších 
letech kapelníka ve svatovítském chrá-
mu, se náš výběr završuje. k prohlídce 
jezuitik srdečně zveme do stálé expozi-
ce českého muzea hudby v karmelitské 
ulici č. 2, praha 1.

Dagmar Štefancová 

Varhaník z Emauz
bedřich antonín Wiedermann je 

nejvýraznější osobností české varhanní 
školy první poloviny 20. století. pocházel 
z rozvětvené učitelské rodiny, jejíž čle-
nové působili v různých moravských 
obcích jako výborní hudebníci. láska 
k hudbě byla u Wiedermannů rodin-
nou tradicí. strýc osvald vedl hudeb-
ní život na litovelsku a v nákle, matka 
Františka pocházela ze známé hudeb-
nické rodiny krajsů v lulči u vyškova, 
otec antonín učil v kostelci na hané, 
dědicích, hodoníně, Ivanovicích na 
hané a v lulči. byl všestranným hudeb-
níkem a horlivým organizátorem hudeb-
ního života.

bedřich se narodil 10. listopadu 1883 
v Ivanovicích na hané. otec si brzy všiml 
jeho nadání a začal ho učit zpěvu, hře na 
housle a na klavír. v pěti letech začal 
hrát i na varhany a improvizovat. v roce 
1895 se Wiedermannovi přestěhovali 
do prahy a bedřich se stal žákem kla-
sického gymnázia v Žitné ulici, kde ho 
dějepis a zeměpis učil alois jirásek. na 
gymnáziu se při hodinách nepovinného 
zpěvu sešel i se svým budoucím profe-
sorem varhanní hry josefem kličkou. 
po maturitě v roce 1903 Wiedermann 
krátce pracoval jako berní úředník 
v kroměříži. volba povolání nebyla pro 
něj jistě lehká. být tenkrát profesionál-
ním hudebníkem znamenalo mít nejis-
tou existenci. v roce 1904 se rozhodl 
pro studium teologie v olomouci. věděl, 
že představení olomouckého seminá-
ře přejí hudbě. často hrál na veřejných 
koncertech na klavír, zpíval ve sboru, 
hrál v kvartetu a zabýval se studiem 
staré hudby. vynikl i jako zastupující 
varhaník a dirigent v dómu. nakonec 
láska k hudbě zvítězila a Wiedermann 
v posledním ročníku v únoru 1908 
vystoupil ze semináře. hned v březnu 
začal studovat na varhanním oddělení 
pražské konzervatoře, které absolvoval 
za necelého půldruhého roku. poté byl 
přijat do výběrového skladatelského roč-
níku k vítězslavu novákovi. po několika 
měsících, zřejmě z finančních důvodů, 
studium ukončil a začal pracovat jako 
dómský varhaník v brně na petrově. ani 
ne za rok (1. 2. 1911) se stal varhaníkem 
v benediktinském opatství v pražských 
Emauzích, kam jej povolal opat alban 
schachleiter na uvolněné místo po zná-
mém varhaníkovi Maxu springerovi. 
při každodenním zpěvu gregoriánského 
chorálu a hodinek Wiedermann mnichy 
mistrovsky doprovázel. díky bohatě dis-
ponovanému nástroji se naplno rozvinu-
la jeho virtuozita, improvizační schop-
nosti a skladatelská práce. Záhy vznikly 

„emauzské hodinky“, což byly koncerty 
před bohoslužbami nebo po nich, na 
kterých Wiedermann hrál nejrůznější 
varhanní literaturu. Získaly značnou 
oblibu a položily základ jeho proslu-

losti. koncem října 1917 Wiedermann 
Emauzy opustil a stal se ředitelem kůru 
v kostele sv. cyrila a Metoděje v karlíně. 
Zároveň tři roky působil jako violis-
ta v české filharmonii. jeho emauzské 
koncerty však trvaly nadále. prakticky 
až do doby, kdy byl kostel za druhé svě-
tové války uzavřen. roku 1919 skon-
čil své působení i na karlínském kůru 
a věnoval se výlučně činnosti koncertní, 
skladatelské a pedagogické.

Firma Tuček (ve spolupráci s firmou 
h. voit z durlachu-karlsruhe) postavi-
la roku 1912 v obecním domě v praze 
nové koncertní varhany, které od začát-
ku vzbuzovaly Wiedermannův zájem. 
Teprve však v listopadu 1919 schválila 
městská rada jeho návrh na zavedení 
nedělních varhanních matiné. první 
se konalo 25. ledna 1920 a mělo velký 
úspěch. koncerty plnily celých třináct 
let důležitou úlohu v pražském hudeb-
ním životě. jejich programy podávaly 
dokonalý přehled o světové varhanní 
tvorbě. vedle toho Wiedermann koncer-
toval v celém tehdejším československu. 
kritika oceňovala jeho dokonalou tech-
niku, citlivou hudebnost a neobyčejný 
smysl pro stavbu a barvitou registra-
ci. svou mistrovskou hrou upozornil 
na varhany jako na koncertní nástroj. 
bohužel přes rozsáhlou spolupráci 
s českým rozhlasem se dochovalo jen 
několik spíše bezvýznamných záznamů 
jeho umění. jeho časté zahraniční zájez-
dy (anglie, německo, usa, Švédsko, 
belgie) byly velkou propagací české var-
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před mnoha staletími zněly v pozdně 
románské, velehradské bazilice modlitby 
cisterciáckých mnichů ve formě gregori-
ánského chorálu. Tato "západní" tradice 
velehradu je stejně bohatá a pravdivá, 
jako jeho nasměrování "tváří k východu." 
Matice velehradská proto pořádá na 
velehradě již pátým rokem víkend gre-
goriánského chorálu.
kurz je určen všem amatérským zájem-
cům o tento druh liturgického zpěvu. 
v přátelském prostředí je možné osvo-
jit si základy gregoriánského chorálu 
pod vedením sympatických a empatic-
kých lektorů jiřího hodiny a vladimíra 
richtera, který se bude věnovat hlasové-
mu poradenství. přepokládá se hudební 
sluch a osobní vztah nebo alespoň úcta ke 
křesťanské víře. (vyvrcholením setkání je 
totiž slavení liturgie v bazilice). pro zvý-
šení praktického dopadu použití tohoto 
druhu hudby v liturgii budou frekventan-
ti kurzu seznámeni i s českými liturgický-
mi texty, zhudebněnými ovšem v modali-
tě greg. chorálu. Mimořádnou událostí je 
v letošním roce účast frekventantů kursu 
na požehnání nového náhrobku cisterci-
áků na velehradském hřbitově. 
cena kurzu je pro dospělé 250 kč, pro 
studenty 100 kč.  , strava 260 kč
přihlášku je nutné odeslat buď poštou na 
adresu: občanské sdružení Matice vele-
hradská, u lípy 302, velehrad 687 06, 
nebo elektronickou poštou na adresu: 
info@maticevelehradska.cz (v tomto 
druhém případě se můžete považovat 
za přihlášené, teprve obdržíte-li od nás 
zpětnou reakci). přihlásit se je nutné do 
30. 10. 2013!
Jiří Hodina vystudoval conservatoire 
de paris s první cenou dirigování grego-
riánského chorálu. v r. 1997 založil žen-
ský vokální soubor schola benedicta. je 
členem souboru choeur Grégorien de 
paris, se kterým se pravidelně účastní 
velikonoční liturgie svatého týdne v jiho-
francouzském klášteře Fontfroide. od r. 
2001 se věnuje výuce gregoriánského cho-
rálu v rámci seminářů canta et ambula 
(hradec králové, Želiv, nové hrady, 
valtice, Mety). u příležitosti návštěvy 
papeže benedikta XvI. v české republice 
v září 2009 dirigoval nešpory v katedrále 
sv. víta na pražském hradě. 
Jitka Grécová absolvovala studium 
gregoriánského chorálu na univerzitě 
hradec králové - sbormistrovství 
chrámové hudby (jiří hodina, Marie 
salvetová). působí jako regenschori koste-
la sv. jeronýma v sedlci - prčici, při němž 
od roku 2002 vede vokální soubor Ekola.

http://www.maticevelehradska.cz/
dokument/Gregoriansky-choral-93/

VÍKEND GREGORIÁNsKÉhO 
ChORÁLU Na VELEhRaDĚ 
8. – 10. LIsTOpaDU 2013

hanní školy. byl uznávaným poradcem 
při stavbě a kolaudaci nových varhan.

na konci třicátých let probíha-
ly úpravy interiéru kostela sv. jakuba 
na starém Městě pražském. Tehdejší 
představený kláštera p. alfons vojtěch 
lhotský se rozhodl pořídit i nové var-
hany. Wiedermann, který zde často 
koncertoval, vypracoval dispoziční 
návrh nástroje a kutnohorská firma jana 
Tučka provedla v roce 1941 přestavbu 
varhan. výsledkem byly velké tříma-
nuálové elektropneumatické varhany 
se 75 rejstříky a velkým rozsahem kla-
viatur. romantická dispozice nástroje 
vynikala pestrým výběrem sólových 
hlasů v základních stopových polohách 
16’– 8’– 4’. na podzim tam Wiedermann 
zahájil nedělní varhanní půlhodin-
ky, které v podstatě trvají až dodnes. 
nástroj sám však neunikl dalším pře-
stavbám, které tak neumožnily zacho-
vat Tučkovy koncertní varhany spojené 
s Wiedermannovým jménem.

Wiedermann byl také velmi oblíbe-
ným pedagogem. od března 1917 vyu-
čoval na pražské konzervatoři. v roce 
1919 se stal jejím řádným profesorem 
varhanní hry a setrval zde až do roku 
1944. poté byl jmenován na dva roky 
profesorem mistrovské školy a od roku 
1946 učil varhanní hru na nově vzniklé 
akademii múzických umění. vychoval 
řadu varhaníků, z nichž jmenujme ale-
spoň jana krajse, václava Trojana, 
alexandra Moyzese, jána cikkera, 
josefa černockého, bedřicha janáčka, 
jiřího ropka, Milana Šlechtu a jiřího 
reinbergera. se svými studenty trávil 
volný čas ve velkých opatovicích, kam 
často zajížděl. Zde se setkával se socha-
řem karlem otáhalem, který je autorem 
Wiedermannova reliéfu na opatovic-
kém zámku i jeho busty na vyšehrad-
ském hřbitově. bohužel ta se dochovala 
již jen na fotkách, protože před nedáv-
nem ji zcela zničili vandalové.

je pozoruhodné, že při boha-
té koncertní a pedagogické činnosti 
Wiedermann soustavně komponoval. 
Mezi přibližně 350 skladbami najdeme 
mše, písně duchovní i světské, sbory, 
kantáty, instrumentální a klavírní díla 
a 85 varhanních skladeb. Wiedermannův 
skladatelský styl lze charakterizovat 
jako pozdně romantický. u varhanních 
děl můžeme sledovat autorovu snahu 
o novou nástrojovou stylizaci, při čas-
tém užití tradičních forem i oblibě cír-
kevních tónin. najdeme však i řadu 
skladeb drobnějšího charakteru, které 
jsou vyjádřením autorových nálad.

asi od roku 1948 byl Wiedermann 
nemocen, zemřel až 5. listopadu 1951. 
v den jeho šedesátých osmých naro-
zenin se po pietním shromáždění 
v rudolfinu konalo poslední rozlou-
čení v bazilice sv. petra a pavla na 
vyšehradě, kde byl Wiedermann ulo-

žen do rodinné hrobky.
Wiedermannův život i jeho dílo bylo 

spjato s církevním prostředím natolik, 
že po smrti v totalitním režimu upadl 
téměř v zapomnění. rukopisy i opisy 
obětavého přítele a vydavatele josefa 
Miloty z Třebechovic pod orebem byly 
uloženy ve sbírkách českého muzea 
hudby nebo v soukromém vlastnic-
tví. Tiskem vyšel jen malý zlomek, a to 
díky jeho žákům dr. reinbergerovi 
a dr. ropkovi. až v letech 2007 a 2010 
z iniciativy varhaníka josefa popelky 
vydal český rozhlas ve čtyřech svaz-
cích Wiedermannovy varhanní sklad-
by. v roce 2005 hudební nakladatelství 
rosa vydalo cd s písňovou a varhan-
ní tvorbou (I. chřibková – varhany, 
p. vykopalová – mezzosoprán).

ještě za svého života, v říjnu 1947, 
mu jeho rodné město Ivanovice na hané 
udělilo čestné občanství. jedna z ulic 
v praze-stodůlkách nese již několik let 
Wiedermannovo jméno. 

Irena Chřibková

Psáno pro časopis Harmonie 2011/11, 
převzato z http://www.muzikus.cz/

 
 Foto 09.04.1936 – dům Langhans

WIEdErMann bedřich antonín,
Irena chřibková: organ,
pavla vykopalová: Mezzosoprano 

Impetuoso
Zpěvy duchovní, řada I
capriccietto
vánoční elegie
humoreska
variace na vlastní téma
Tribulationes cordis mei
ave Maria
o salutaris hostia
Toccata a fuga F moll

vydala rosa classic
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v Ústí nad orlicí, městě s bohatou soukenickou a tkalcovskou 
tradicí na úpatí orlických hor, se muzika provozovala odjakži-
va. jak v kostele nanebevzetí panny Marie, tak v domácnostech. 
Říká se, že všudypřítomný klapot tkalcovských stavů byl zákla-
dem pro rytmické cítění měšťanů. „kdo neměl smysl pro ryt-
mus, (tříčtvrteční takt), nedovedl vyrobit pěkné plátno. nebylo 
to tak lehké sedět za stavem a pracovat, každou rukou a každou 
nohou dělat něco jiného, ale všechno současně. když se totiž 
nestejně šlapalo, bylo plátno nerovné“1.

předchůdcem cecilské hudební jednoty byla Muzická společ-
nost, která ovšem na konci 80. let 18. století vykazovala úpadek a právě 
nespokojenost s úrovní hudby na kůru přivedla některé hudebníky na 
myšlenku obrody a ustanovení hudební společnosti nové.

josef Zábrodský ve svých pamětech cecilské hudební jedno-
ty2 uvádí doslova: „jiskra vznícená okolnostmi zmíněnými v hud-
bymilovných, vnímavých občanech ústeckých vyšlehla konečně, 
jak shoda roku dokazuje, příkladem pražské jednoty hudebních 
umělců, na počátku roku 1803 dle vzoru vídeňské society se usta-
vivší, v blahodárný plamen a vedla k založení jednoty cecilské“3.

společnost se měla věnovat péči o zchudlé členy, o jejich 
vdovy a sirotky a uctívání památky zemřelých spolučlenů 
zádušními mšemi na útraty celého spolku. kromě toho výroč-
ní den svaté cecílie oslavit bohoslužbou a slavnými nešpora-
mi. Zakladateli cecilské hudební jednoty byli jan Zizius, jan 
jahoda nejstarší a jan stehno, tou dobou nejlepší houslista ve 
městě. stalo se tak při ustavující schůzi 22. listopadu 1803. 
hned na počátku společnost čítala 33 členů a přijala jméno 
„jednota sv. cecilie k pěstování hudby kostelní“. členové 
byli rozděleni na účinkující, čestné a přispívající a řídili se 
stanovami, závaznými pro všechny členy.

v následujících desetiletích jednota doslova vzkvétala. 
kromě účinkování na bohoslužbách byla provedena i významná 
haydnova díla (čtvero ročních období, sedm slov vykupitelových, 
stvoření světa) a její dobrá pověst se šířila i do vzdálenějších měst. 
společnost měla i smysl pro hudební radovánky světské: roku 
1820 byla založena tzv. „turecká banda“ a výtěžky z veřejných 
vystoupení mimo kostel putovaly na dobročinné účely. 

a jak to životě bývá, nastalo i období těžké. s příchodem 
továrního průmyslu do Ústí nad orlicí přišla i větší starost 
o obživu svých rodin. dělníci kvůli pracovní době již nemě-
li tolik času docházet na zkoušky. snad přispěla i ceciliánská 
reforma, která významně ovlivnila dění na kůru, kde měla své 
zastánce i protivníky. duší tehdejšího ústeckého hudebního 

1 sEkoTovÁ, v.: výstava 200 let cecilské hudební jednoty- hudební tra-
dice v Ústí nad orlicí. In: borkovcovÁ, Marie. 200 let trvání cecilské 
hudební jednoty v Ústí nad orlicí: sborník příspěvků z konference 
"Měšťanská kultura a hudební tradice v Ústí nad orlicí", která se uskutečni-
la v konferenčním sále hotelu uno v Ústí nad orlicí dne 20. 11. 2003. vyd. 
1. ve vysokém Mýtě: regionální muzeum ve vysokém Mýtě, 2003, 60 s., [7] 
s. obr. příl. Isbn 80-239-2168-1.
2 ZÁbrodskÝ, josef. paměti cecilské hudební jednoty v Ústí nad orlicí 
vydané na památku stoletého jejího trvání. Ústí nad orlicí: cecilská hudeb-
ní jednota, 1904.
3 Ibid. s. 87

života (a zastánci reformy) byli julius kocian (1852- 1913), otec 
jaroslava kociana, a učitel jan Mazánek (1851-1937).

přišel však rok 1903 a s ním oslavy 100. výročí založení 
cecilské hudební jednoty. společné úsilí stmelilo a povzbudilo. 
při jubilejním koncertě v srpnu 1903 pod taktovkou jaroslava 
kociana zazněly skladby výhradně ústeckých rodáků: F. M. 
pecháčka, leopolda jansy, aloise hniličky, václava Felixe 
skopa, josefa cyrilla sychry, Františka Špindlera a jaroslava 
kociana. Úspěch i ohlas v tisku byl veliký. jak kroniky uvá-
dějí, členů cecilské hudební jednoty bylo v roce 1903 celkem 
118, z toho 64 účinkujících, 39 přispívajících a 15 čestných.4 
pro pořádek uveďme, že se stále jedná pouze o muže, ženy sice 
účinkovaly, ale nemohly být do cecilské hudební jednoty při-
jímány, a to až do roku 1972.

období po první světové válce je poznamenáno výměnou 
generací a složitými politicko-náboženskými poměry. jednota 
ztrácela členy i na prestiži. nového ducha přineslo do Ústí nad 
orlicí teprve plodné působení p. václava boštíka (děkanem 
1934-1961). 

děkan boštík byl silným zastáncem jednohlasu à capella 
a gregoriánského chorálu. současně byl i rozumným pastý-
řem, který chápal, že zaběhnuté pořádky na ústeckém kůru 
je třeba odstraňovat trpělivě. podařilo se mu docílit kompro-

4 Ibid. s. 189

Cecilská hudební jednota v Ústí nad Orlicí osla-
ví 22. listopadu letošního roku 210. výročí zalo-
žení. Pojďme si připomenout některé důležité 
momenty z její historie i současnosti. 

210 let Cecilské hudební 
jednoty v Ústí nad Orlicí
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misu: proměnlivé části se zpívaly vícehlasem a ordinaria cho-
rálně. výjimku tvořily koledy o vánocích. v adventě a postě 
varhany mlčely úplně, což byla také úplná novinka. ke zpěvu 
chorálu a litanií byl přizván dětský sbor. je s podivem, že kro-
niky cecilské hudební jednoty v 50. letech 20. století nemapují 
podrobněji činnost tehdejších ředitelů kůru (norberta Fišera, 
F. Zámorského, a. Šimečka…), ale soustředí se právě na děka-
na boštíka, který byl zjevným hybatelem veškeré činnosti. jeho 
zásluhou byly zrestaurovány varhany (1942) a na jeho náklady 
uspořádán archív hudebnin. děkan boštík práci jednoty také 
hodnotil, pronášel proslovy při výročních schůzích a všechny 
povzbuzoval k další pilné práci.

vývoj v cecilské hudební jednotě po II. vatikánském 
koncilu byl dosti dramatický. na chvíli se dokonce ocitla bez 
dirigenta a v roce 1983 za působení pozdějšího pomocného 
biskupa královéhradeckého p. josefa kajneka, tehdy třicetile-
tého, proběhla bolestivá generační výměna zpěváků „starých 
za mladé“. novým dirigentem a regenschorim se stává oldřich 
heyl (1952-2010), učitel houslí z litomyšle, který spolu se svou 
manželkou Marií, učitelkou varhan, vedl cecilskou hudební 
jednotu plných 24 let, do roku 2007. velkou inspiraci pro svoji 
práci nalezl v osobě p. josefa olejníka, s nímž udržoval upřím-
né přátelství a významně se podílel na vydávání olejníkova 
díla tiskem (velikonoční a vánoční graduál, nedělní nešpory).

jednota v komorním uskupení se soustředila spíše na zpěv 
à capella, orchestrální složka pomalu vymizela. sbor se zamě-
řil na zpěv žalmů, nácviky ordinárií a proprií a nových písní 
s lidem. dirigent vyžadoval od členů pravidelnou docházku 
a kázeň, která brzy nesla ovoce. v letech 1986-1989 se členové 
zúčastňovali pravidelných seminářů o liturgické hudbě kona-
ných v olomouckém dómě. Toto období vnímají současní zpě-
váci jako velmi šťastné.

během několika následujících let těleso čítající okolo 20 
převážně mladých zpěváků navštívilo mnohá místa republiky. 
vznikla tradice týdenních letních soustředění a po generální 
opravě ústeckých varhan v roce 1996 se zrodila myšlenka na 
pořádání Festivalu duchovní hudby svaté cecílie pro chrámo-
vé zpěváky a varhaníky. v roce 2002 cecilská hudební jedno-
ta vydala své první cd s komponovaným pásmem via crucis. 

v pořadu zaznělo mimo jiné allegriho Miserere, některé části 
z umučení kristovo F. picky (v úpravě pro smíšený sbor), Eli, 
Eli! skladatele bárdóse, kocianovo afferentur regi, litanie 
k panně „1997“ skladatele j. hanuše a další.

v rámci oslav 200 let trvání cecilské hudební jedno-
ty v roce 2003 se konal na svátek svaté cecílie koncert, kde 
byla provedena slavnostní mše jaroslava kociana. cecilská 
hudební jednota čítala v jubilejním roce 69 členů, z toho 6 
čestných, 21 účinkujících a 42 přispívajících. na repertoáru 
měla již více než 200 skladeb od renesančních až po soudobé 
autory. k nejoblíbenějším skladatelům patří G. p. palestrina, 
Th. l. victoria, a. Michna, j. olejník, p. Eben, b. korejs 
a jiní. dodnes se jednota po formální stránce řídí stanovami 
cecilské hudební jednoty a na valné hromadě u příležitosti 
svátku svaté cecílie 22. listopadu jsou přijímáni noví členo-
vé. v současnosti je tzv. I. starším pavel chasák a II. starším 
František hordějčuk.

po odchodu oldřicha heyla v roce 2007 se sboru ujímá 
cecilie pecháčková a vede jej do současnosti. sbor se věnuje pře-
devším zpěvu liturgie o nedělích a církevních svátcích, zkouší 
pravidelně jednou týdně, členové organizují zmíněný festival, 
kdy zajišťují veškerý jeho průběh a sami též účinkují. prostor 
pro koncertní činnost příliš nezbývá, přesto sbor již dvakrát 
navštívil partnerské město Massa Martana v Itálii a vystoupil 
zde s koncertním programem. Zpěváci často pociťují náročnost 
této služby, ostatně v žádném pěveckém sboru to není jiné.

v letošním roce cecilská hudební jednota přijala nabídku 
na účinkování při národní pouti do svaté země v listopadu 
2013, což je pro ni velká výzva a zodpovědnost, zároveň ale 
i obrovský dar.

přejeme vám i sobě, aby naše patronka, svatá cecílie, (jejíž 
jméno shodou okolností nosí i autorka tohoto článku), za nás 
v nebi orodovala a všechny nelibé harmonie v libé proměnila.

Cecilie Pecháčková
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na str. 18 čísla 3/2013 psalteria vyšel zají-
mavý článek j. Štogra Kontrapunkt a kyta-
ry upozorňující na jistý úsek promluvy, 
kterou dal na stránky radia vatikán p. r. 
čemus. j. Štogr upozornil čtenáře psalteria 
na téma, které je velmi důležité, a to nejen 
kvůli problematické myšlence o spoje-
ní kontrapunktu s kytarami; je důležité 
jak pro tématiku církevní hudby tak pro 
orientaci v osobním duchovním životě 
a domnívám se, že se nabízí pro další roz-
bor; nebudu se divit, když uvedený článek 
rozproudí širší diskusi.

když ve starých dobách – zhruba 
kolem roku 400 plus minus sto i víc – se 
konstituovaly ty preface, které vydrže-
ly až do dnešní doby, vznikl problém, 
jak jedním slovesem vyjádřit společ-
nou chválu boha se strany andělů i lidí. 
problém je to vlastně dosud, výsledky 
všech pokusů se ukazují více či méně 
nedostatečné. v uvedené době byl zpěv 
u lidí běžným jevem, a tak není divu, že 
se do prefací dostala slovesa jako cane-
re a concinere, která se zpěvu jakž takž 
dotýkala; ale pozor, jen dotýkala, jsou 
spojena i s jinými významy, jako osla-
vovat, hrát, prorokovat, souhlasit, být 
v jednotě apod. Za zmínku stojí dva 
jevy. předně, to dnes populární a čte-
nářům psalteria blízké sloveso cantare 
(které ovšem také není omezeno jen na 
zpěv, ale vyjadřuje i věštění a čarová-
ní) se v těchto prefacích nevyskytuje 
vůbec a za druhé, patrně nejstarší ze 
všech takových prefací, ta určená až do 
liturgické reformy r. 1969 pro obyčejné 
všední dny (nazývaná praefatio com-
munis) neobsahuje ani jedno z těch slov, 
vztahujících se ke zpěvu. Zato všechny 
zmíněné preface jako by eliminovaly 
tu případnou konotaci zpěvu důsled-
ným použitím slovesa dicere (říkat) a – 
specielně pro andělské kůry – laudare 
(chválit), adorare (uctívat, zbožňovat, ba 
i modlit se), tremere (chvět se) či concele-
brare (oslavovat, prohlašovat). 

během doby tento literární obrat zde-
generoval až do vrcholně romantického 
pojetí, od něhož slovo „zpívat“ s chutí 
používají i ti, kdo nezpívají ani jinak 
neprodukují hudbu, ba ani o zpěvu nějak 
do hloubky nepřemýšlejí; a ovšem slovo 
zpívat pak používají v naprosto vágním 
smyslu (otec prof. bocheński by asi řekl 
„jako blábol“) – viz např. název rakous-
ké filmové limonády Věčně zpívají lesy, 
na kterou se snad pamatují ti u nás dříve 
narození: je jasné, že lesy zpívat neumě-
jí, a i kdyby uměly, nemohly by zpívat 
věčně, protože věčně neexistují, dokon-
ce ani kdybychom velkoryse rozšířili 
kulturně krajinný pojem lesa na pralesy 
a své představy otevřeli zpěvu druhohor-
ních porostů, v nichž se ozývalo chrop-

tění dinosaurů, nebo prvohorních pra-
lesů, v nichž bublaly bažiny s uhynulými 
plavuněmi. slovo zpívat je zde banální 
metafora, rozplizlá a omletá – pama-
tuji si mimo jiné, jak někdy v roce 1967, 
kdy se u nás na několik měsíců jakž takž 
dovolovalo nahlas přemýšlet, v rozhla-
sové reportáži odpověděl jakýsi stranic-
ký ideolog na názor, že naše ekonomika 
si nevede nejlépe, slovy „naopak, naše 
ekonomika si může zpívat“. Mohlo by se 
zdát, že v nějakém takovém smyslu pou-
žil termín „zpívat“ p. čemus, avšak přece 
jen je tomu asi jinak.

při právě popsaném použití slova 
zpívat se totiž nelze pouštět do podrob-
ností. nelze se ptát, zda lesy zpívají 
soprán nebo baryton, zda zpívají např. 
„Zachovej nám hospodine“ nebo „já 
do lesa nepojedu“, stejně jako nebylo 
k věci se tázat, zda si naše ekonomi-
ka mohla zpívat třeba „hello, dolly!“ 
nebo „nešťastný šafářův dvoreček“, 
nebo zda zpívala dejme tomu dvojhlas-
ně a polyrytmicky, při čemž jeden hlas 
zpíval v rytmu valčíku a druhý v rytmu 
marche funèbre. Takové otázky už zabí-
hají hlouběji, už berou zpěv tak, jak 
existuje objektivně a ne v povšechných 
a mlhavých představách.  

a je to právě p. čemus, kdo takto 
zabíhá do jistých podrobností (konkrét-
ních příkladů zpěvů) a dokonce na profe-
sionální úroveň – jmenovitě na tu, která 
je mnohým čtenářům psalteria blízká – 
a to tím, že používá termín kontrapunkt 
a dokonce i nadhazuje, co se pod tímto 
termínem rozumí. čtenářům psalteria to 
nemusí sedět, a když se dojde ke kontra-
punktu kytar, dostávají už dojem podob-
ný tomu, který dostával onen v civilu 
vzdělaný vojín socialistické armády, když 
jej důstojník, který si spletl bod varu 
s pravým úhlem, poučoval, že voda se 
vaří při devadesáti stupních.

rozeberme si věc důkladněji a začně-
me zdánlivě úplně odjinud jistým pří-
kladem. počítač (dříve se říkalo samo-
činný nebo číslicový počítač) je schopen 
provádět pouze velmi elementární ope-
race, jako je přičtení, odečtení, vyná-
sobení apod. pokyny (tzv. instrukce), 
které má rychle jeden za druhým pro-
vádět, má počítač uložen v zakódované 
(téměř nečitelné) formě ve své „pamě-
ti“; jejich uspořádaný souhrn, profesio-
nálně zvaný programem, lze přirovnat 
k notovému partu – počítač jej postupně 
„čte“ a provádí, nikoliv ovšem ve formě 
hudby, nýbrž změnami hodnot (zvaných 
data) uložených také v paměti. k tomu 
cíli jsou mezi elementárními operacemi 
ještě „skoky“, připomínající muzikant-
ské dal segno nebo i cosi jako „když byl 
poslední výsledek kladný, pokračuj dal 

segno“. počítač tak mohl a může při pro-
vádění programu dělat různé repetice, 
návraty a skoky dopředu (a většinou jich 
dělá statisíce). práce spočívající v převe-
dení řešení dané věci do programu, se 
nazývá programování. v počátečních 
fázích existence a používání počítačů 
to byla pořádná piplačka a namáha-
vá práce, programy měly stovky i tisíce 
téměř nečitelně zakódovaných instrukcí 
a v případě (který nastával skoro vždy), 
že se jeho autor někde přepsal, počítač 
počítal přesně podle chybné formula-
ce dál a to, že něco není v pořádku, se 
obvykle projevilo, až když po té chybné 
instrukci provedl tisíce operací a nějak 
divně se „zasekl“ např. na nějaké nesmy-
slné instrukci – a jeho autor musel hle-
dat kdoví odkud někde před tím.

obtížnost této práce se brzy stala 
příležitostí, aby se ukázali „odborníci“, 
kteří nikdy neprogramovali, přes mož-
nou piplačku se nonšalantně přenesli 
a cítili se být „nad věcí“ (výstižnější než 
předložka „nad“ byla ovšem předložka 
„vedle“, s plnou hovorovou interpretací 
ve smyslu „tak to seš vedle“). Řekli si, že 
program je prostě to, co má jeho autor ve 
své mysli jako cíl konkrétní práce počí-
tače. a vymýšleli a vymýšleli.

popsaná idea, jak řídit počítač, 
vzniklá už během druhé světové války, 
dostala brzy po ní pěkný štulec k další-
mu vývoji; ten štulec spočíval v myšlen-
ce, že když už jsou v paměti jak program 
tak data, která má zpracovat, tak nač 
dělat rozdíl mezi „pamětí pro program“ 
a „pamětí pro data“: nechť je jen jedna 
společná paměť. což umožnilo úžas-
nou věc: program mohl pracovat sám 
na sobě, mohl „sám sebe měnit“ – když 
počítač udělal cosi jako repetici, mohl už 
narazit na jiné „noty“ (tedy instrukce).

když jsem použil slova „program 
mění sám sebe“ před křesťansky zalo-
ženými lidmi, kteří byli ve věci počítačů 
„nad věcí“ (viz výše), dostával jsem je do 
rozpaků: co že to já, podle nich slušný 
občan a dobrý katolík, říkám za darwi-
nistické, evolucionistické a vůbec mate-
rialistické bludy, a to dokonce o strojích; 
jeden mi dokonce řekl „nemůžete říkat, 
že program může měnit sám sebe“. 
hned jsem řekl „program může měnit 
sám sebe“, abych ukázal, že to říkat 
mohu, a pak jsem mu vysvětlil, co zna-
mená odborný termín „program“ a jak 
to souvisí s tím, co bych dle něho říkat 
nemohl. vysvětloval jsem to i jiným 
podobným myslitelům, ale, jak se zdá, 
zbytečně. jejich pozice „nad věcí“ je 
příliš svazovala a pohledu v opačném 
směru, tedy „dolů“, kde hrozila „piplač-
ka“, se strachovali.

kontrapunkt se v něčem podobá pro-

Zpívá se v nebi?
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gramování počítačů. potřebuje také vhled 
do elementárních komponent hudby 
(tónů) a jejich sledu a často vyžaduje i tu 
piplačku: nejde vám včas podstrčit palec 
na správnou klávesu, hledáte jiný prs-
toklad, hledáte marně, nenalézáte, a tak 
palec musíte donutit k poslušnosti; píšete 
fugu, někde rozvedete hlasy tak a tak, je 
to zcela správně, ale za pár taktů zjistí-
te, že to vedlo k úseku, který, ať ho roz-
víjíte jakkoliv, je nutně banální, neslaný 
nemastný, nijaký, a tak musíte s psaním 
fugy zpět a kus své tvorby hodit do koše. 

ale i ke kontrapunktu se lze postavit 
v pozici „nad“, která je vlastně „vedle“. 
Může v tom figurovat i čarování s vlast-
ním termínem – kontrapunkt sice 
opravdu vyšel z praxe „punctum contra 
punctum“ – nota proti notě, tón proti 
tónu, ale brzy se od ní odpoutal – kdy-
bychom brali termín doslovně (a inter-
pretovat termíny doslovně a ne podle 
významu, které jim příslušná nauka při-
řazuje, je – mimochodem – také častým 
omylem těch, kdo jsou „nad věcí“), pak 
by bach, palestrina a mnozí jiní přišli 
velmi zkrátka. 

naopak, když je někdo tak „nad“, že už 
nevidí, nad čím je, může ve směru „pod“ 
vyčarovat ledacos. na příklad: běžně je 
známo, že bach, varhany a kontrapunkt 
spolu souvisí, když je někdo „nad“, tak 
snadno zjednoduší, že „když varhany tak 
kontrapunkt“, a kdo jde ještě víc „nad“, 
nabídne světu implikaci „když hudba 
v kostele tak kontrapunkt“, no a netvoří 
dnes kytary hudbu v kostele? je evident-
ní, že nejen odborný význam termínu 
kontrapunkt, ale i filosofický, teologický 
a mystický symbolismus pojmu tímto ter-
mínem označeného – pokud nějaký vůbec 
byl – mizí v mlze (nebo snad výstižněji: je 
spláchnut do kanalizace).

na to, co jsem výše popsal, jsem si 
vzpomněl, když jsem si přečetl v uve-
deném článku citovaný úsek promluvy 
p. r. čemuse (a pak si ho ještě ověřil na 
internetovém odkazu uvedeném tamtéž 
v psalteriu). podívejme se na jeho jed-
notlivé věty důkladně. hned ve třetí větě 
se tam píše, že věříme, že nebe je plné 
andělů a ti hrají a zpívají. 

nevím, kdo je myšlen tím plurálem 
věříme; já ne. já věřím, že nebe je plné 
andělů, že oni chválí boha a jsou v lásky-
plné a inteligentní jednotě se spasenými 
lidmi, ale odmítám věřit, že andělé tam 
hrají a zpívají. obojí potřebuje mimo 
jiné čas, tělo a plynné hmotné prostředí 
a nic z toho v nebi není, jak nás informu-
je nejen víra ale i moderní přírodověda, 
která dokonce říká, že čas je s hmotou 
(i plynnou) úzce svázán. ale přenesme 
se přes tuto potíž a jděme dál. 

v promluvě se pokračuje přemítáním, 
co asi andělé zpívají: „Možná j. s. bacha. 
spíš si ale myslím že palestrinovu polyfo-
nii, eventuelně ruský chrámový zpěv.“

Tak předně: jak mohou andělé 
v nebi zpívat např. Credo, tedy vyznání 

víry, z palestrinovy mše (nebo Věruju 
z čajkovského liturgie)? vždyť víra 
v nebi mizí, andělé nepotřebují (a nemo-
hou) věřit, když přímo na předmět víry 
patří. nebo jiná otázka: jak mohou zpí-
vat miserere nobis? romantická (a nera-
cionální) odpověď by mohla spočívat 
v tom, že andělé na slova nemyslí a chá-
pou uvedenou hudbu tak nějak bokem, 
jako podmalování reality, podobně jako 
hosté vídeňské nóbl kavárny vnímají 
při konsumaci dortu a kafíčka kaváren-
ský šraml, když hraje straussovy valčí-
ky, serenády od Zamrzly a drdly nebo 
raffovu kavatinu. Tento způsob vnímá-
ní hudby je ovšem nemyslitelný u andě-
lů, tedy tvorů mnohem inteligentnějších 
a informovanějších, než jsou lidé; vždyť 
i pro ty lidi si sv. pius X. jako jeden z cílů 
svého papežství dal „navrátit slovům 
jejich význam“ (a připomeňme ještě 
větu, kterou v honeggerově scénickém 
oratoriu jana z arku na hranici dává 
jeho libretista do úst knězi, který sou-
kromě vysvětluje janě, kým byla odsou-
zena: „slova ztratila smysl v jejich zlých 
ústech“). no a palestrinovy mše beze 
slov, to je nesmysl jako třeba krychle bez 
hran, slova k té hudbě prostě patří, jsou 
její integrální složkou.

v dalším p. čemus vysvětluje, proč 
jmenuje ty konkrétní tři typy hudby: 
„Tyto druhy hudby asi nejlépe vyzařu-
jí krásu jednoty v pluralitě. Té pak je 
božská Trojice pramenem a vzorem pro 
naše každodenní soužití, v rodině, na 
pracovišti, ve společnosti, mezi církvemi 
ale i v církvi samé.“

naskýtají se hned tři otázky. předně, 
spočívá kritérium kvality hudby v tom, 
jak moc vyzařuje krásu jednoty v plura-
litě? Za druhé, vyjadřují ji ty jmenované 
typy hudby opravdu nejlépe? a za třetí, 
nesnižujeme božskou Trojici v našem 
poznání, když ji zdůrazňujeme jako 
pramen jednoty v pluralitě, a to ještě 
v hudebním vícehlasu?

kvalita, a to i v umění, je velmi kom-
plexní záležitost a její zjednodušování 
může vést až ke groteskním závěrům. 
jen vzpomeňme, jak propracovali kánon 
krásy lidského těla založený na pro-
porcích staří Řekové a jak později tento 
problém jednoduše „vyřešil“ origenes: 
filosofové jeho doby říkali, že koule je 
nejdokonalejší těleso, protože velikostí 
svého povrchu obaluje největší možný 
objem (samo toto pojetí dokonalosti je 
diskutabilní, ale nechme ho), a tak dle 
origena nejdokonalejší lidské tělo (mj. 
oslavená těla spasených po posledním 
soudu) musí mít tvar koule. Myslím, že 
tento příklad stačí jako varování, že i jed-
noduché kritérium upřednostňující jed-
notu v pluralitě může obnažit z reality jen 
nepodstatné aspekty. Tím nechci negovat 
to, co často zdůrazňuji, totiž že jedním 
z mistrovských atributů umělce je tvořit 
dílo, které vyhovuje požadavkům, které 
jsou na ně kladeny a jsou při tom zdán-

livě protichůdné: taková jednota v plura-
litě je výzvou pro umělce a nikoliv ovšem 
cílem a sémantikou jeho tvorby.

odpověď na druhou otázku sám 
p. čemus naznačuje vložením slova 
„asi“ do svého tvrzení. a má pravdu. 
jde totiž o širokou oblast hudby – od 
oliviera Messiaena až po staroslověnské 
prostopinije a rozbor problematiky by 
byl tématem pro knihu a ne pro odstavec 
v časopisu. Myslím, že stačí upozornit 
jen na gregoriánský chorál a jeho rys, 
který jsem naznačil na str. III. přílo-
hy k číslu v. prvního ročníku psalteria 
(vyšlé 14. prosince 2007): jeho zpěvy, 
přesto že je všichni zpívají jednohlasně, 
vyhovují mnoha různým povahám těch, 
kdo je zpívají nebo poslouchají; a lze dis-
kutovat o tom, zda toto není mnohem 
oduševnělejší obraz jednoty v mnohosti, 
než kontrapunkt.

a k třetí otázce: v dnešní době je 
rozšířeným zlozvykem cosi, co se někdy 
charakterizovalo rčením „každý si tvoří 
vlastního boha“, rčením, které prý blaise 
pascal označil za ohavnost. Tedy ne při-
jmout nekonečnost boha i hloubky jeho 
osobní trojjedinosti jako fakt a snažit se 
pokorně vnímat inspiraci tímto faktem, 
nýbrž snižovat boha na naši úroveň, tak 
silně poznamenanou dědičným hříchem, 
tedy na úroveň konstruktéra, skladatele, 
hodináře, řidiče apod. jako extrémní ilu-
strace mohou sloužit dvě stati z časopisu 
universum, kde v první1 popisuje jesuita 
a bývalý ředitel vatikánské astronomic-
ké observatoře p. G. coyne boha, jako 
by byl po tom, co stvořil svět, uvězněn 
v jednom z fyzických toků stvořeného 
času a složitostí světa tak vyveden z míry, 
že prý snad nebyl schopen poznat, zda 
a kdy tento svět vyprodukuje jedince 
druhu homo sapiens, a v druhé2 je – lze 
říci – teologicky na dnešní dobu podivu-
hodně skloubený návod, jak nejrychleji 
(a také proč) přeměnit barokní kostel na 
hospodu: kromě několika historických 
nepřesností je argumentace postavena 
na abstrakci od vlastností tvořících byt-
nost boha, takže důsledně staví na pojetí 
boha, jako by to byl jistý užitečný druh 
živočicha, snad i z řádu primátů, dejme 
tomu i na vývojovém stupni o něco vyš-
ším než homo sapiens. odhlédneme-li 
od toho, že i autor první citované práce 
udělal 4 kardinální chyby (ne proti his-
torickému poznání, nýbrž proti fyzice, 
matematice a elementární logice3), musí-
me přiznat, že výchozím axiomem obou 
statí je „humanizace“ pojetí boha, tedy 
osekání jeho božských vlastností tak, aby 
zůstaly jen ty přijatelné necvičenou fan-
tazií. avšak kromě takovýchto křiklavých 
příkladů existují i méně hlasité a – i když 

1 G. v. coyne: co věděl bůh. Universum, zima 
2001, str. 8-10
2 v. vacek: kostel nedělají zdi, ale lidská srdce. 
Universum, 4/XXII, str. 26-28
3 E. kindler: otec coyne nemá pravdu. 
Teologické texty, 17, 2006, č. 2, str. 102-104
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mám p. čemusem uvedené hudební typy 
velmi rád (a rád jsem se kdysi jejich pro-
vádění aktivně účastnil) a i když jsem 
daleko od jejich srovnání s právě uvede-
nými extrémy, považuji jejich porovnání 
(a srovnání jejich kontrapunktu) s vnitř-
ním životem nejsvětější Trojice za příliš 
blízké tomu, co pascal nazval ohavnos-
tí. jakkoliv jsme ohromeni bachovou 
i palestrinovou genialitou a jakkoliv je 
milujeme, měli bychom uznat, že k vnitř-
nímu životu boží Trojice mají strašlivě 
daleko, i když ne tak, jako některé jiné 
hudební typy.

v dalších větách citovaného úseku 
(druhý odstavec citovaného článku 
v psalteriu) se dozvídáme, co je kontra-
punkt. a myšlenky se vracejí k úvodu; 
vzniká otázka: jak se uplatňuje kontra-
punkt v souvislosti s ruskou chrámo-
vou hudbou? někteří autoři této hudby 
(zvláště ti, kteří byli posíláni na západ, 
aby se „našemu“ tehdejšímu stylu nau-
čili) se sice snažili o kontrapunkt, někdy 
tak vyhraněně, že to dělá dojem, jako 
by byli pozornějšími žáky než jejich 
katoličtí spolužáci, avšak využívali to 
hlavně v „duchovních koncertech“, tj. 
v neliturgických skladbách na nábožen-
sky naladěné texty. kontrapunkt sice do 
ruského liturgického zpěvu tu a tam pro-
nikl, avšak poměrně málo. a přes rus-
kou chrámovou praxi se můžeme dobrat 
k paradoxním závěrům třeba v případě, 
kdy třikrát opakované Gospodi pomiluj 
je skoro celé (konkrétně prvních 16 sla-
bik) zpíváno (lze říct recitováno) sborem 
na jednom a tomtéž akordu (durovém 

tónickém kvintakordu v terciové polo-
ze), jen v závěru vybočí na předposlední 
slabice -mi- do subdominantního kvint-
akordu v oktávové poloze a na poslední 
slabiku se vrátí tam, odkud začalo: dle 
doslovného pojetí „punctum contra 
punctum“, které p. čemus zdůrazňu-
je (viz výše), by to měl být kontrapunkt 
par excellence, dokonce víc než v celé 
„západní“ novověké hudbě, avšak každý 
čtenář psalteria by si poklepal na čelo, 
kdyby takovouto charakteristiku slyšel.

když už jsme u té ruské chrámové 
hudby, připomeňme, že v kyjevě je jedno 
středověké znázornění andělů chválících 
boha, koncipované tak, že každý z nich 
drží nějaký hudební nástroj. povrchní 
závěr by mohl vyústit jednak do myšlen-
ky, že východní křesťané věřili, že oprav-
du andělé na příslušné nástroje v nebi 
hrají, a jednak do nadšení, jak pravoslav-
né církve přály a přejí instrumentální 
hudbě v liturgii, ale chyba lávky – některé 
z nich (nevím, zda všechny, je jich moc), 
mimo jiné ta ruská, považují zvuk hudeb-
ního nástroje v chrámu za tak velkou 
ohavnost na místě posvátném, že vyžadu-
jí, aby byl chrám poté znovu vysvěcen!

Mohli bychom ukončit tuto úvahu 
konstatováním, že tedy p. čemus, i když 
je významným odborníkem zejména 
v oblasti výtvarného umění, se v daném 
příspěvku snížil – snad zčásti vědomě 
a zčásti podvědomě – na úroveň určenou 
pro běžné posluchače promluv, tedy pro 
posluchače, pro které je vícehlas, kontra-
punkt, harmonie a vůbec hudba něco tak 
vzdáleného a podezřele intelektuálského, 

že věnovat se tomu seriózně jen kom-
plikuje pastoraci. Mohli bychom tedy 
skončit ujištěním čtenáře, že přes výrok 
o kontrapunktu kytar se může v klidu 
přenést jako přes jeden z povrchních 
výroků určených tomu, co římský básník 
horatius nazval profanum vulgus.

avšak zároveň se vtírá myšlenka: 
když jde o zpěv kvalitní, vskutku umě-
lecké skladby, pak jeho pochopení hlubší 
než to se strany „profani vulgi“ (a o to 
hlubší pochopení se čtenáři psalteria 
jistě snaží) by mělo dát tomu, kdo ho 
vnímá, hlubší – a někdy o mnoho hlub-
ší – poznání významu zpívaných slov; 
a zpěv kvalitní skladby tak může oprav-
du být berličkou (a to účinnou) k při-
blížení se komunikaci mezi nebeský-
mi bytostmi. a vzniká otázka, vlastně 
výzva: může nás tedy zpěv v této funkci 
poučit víc, než jen vágní dojmy profani 
vulgi? a jestliže opravdu, tak kde, jak, 
kterými skladbami konkrétně? Zdaleka 
ne každá zpívaná skladba je v tomto 
smyslu kvalitní a zdaleka ne každý zpěv 
takové skladby není odbytý resp. bez-
myšlenkovitý, avšak výjimečně zpěv 
uvedenou berličkou může být. najít 
odpověď je vskutku výzvou, ba dokonce 
povinností pro toho, kdo se věnuje litur-
gické hudbě nejen pro ni samou (nebo 
dokonce pro vlastní hmotný či spole-
čenský prospěch) ale proto, aby chválil 
boha a přispíval v tomto ohledu přítom-
nému společenství; přemýšlejte, hledej-
te, odpovědi by se snad mohly objevit 
v některém dalším čísle psalteria.

Evžen Kindler

společnost českých skladatelů uspořádala 21. října  v sále b. 
Martinů haMu koncert k 85. narozeninám luboše sluky, 
který byl celý věnovan jeho duchovním skladbám. Interpreta-
ce se ujal  josef kšica s pražským katedrálním sborem, sólisty 
a s pražskými katedrálními žesti. 

skladatel luboš sluka pochází z rodiny opočenského typo-
grafa a zaníceného hudebního amatéra antonína sluky. v rod-
ném městě, kde vystudoval gymnázium, získal také základy 
hudebního vzdělání, účastnil se tam hudebního života. pro 
jeho další růst mělo velký význam setkání se skladateli j. b. 
Foersterem a radimem drejslem. na pražské konzervatoři 
studoval dirigování (a. klíma, b. Špidra) a skladbu (F. pícha, 
I. krejčí). ve studiu kompozice pokračoval na aMu (j. Řídký, 
p. bořkovec, v. Trojan). absolvoval ji v roce 1959 kantátou ve 
jménu života. v r. 1951 mu komunistický režim znemožnil stát 
se v paříži žákem artura honeggera.

na své profesionální životní dráze zaujímal četná význam-
ná postavení. byl hudební dramaturgem čs. televize, redakto-
rem pantonu, skladatelem ve svobodném povolání. aktivně 
se podílel na činnosti skladatelkých organizací (v posledních 
letech zejména ahuv, přítomnost, umělecká beseda), je čle-

nem neformálních společenství pondělníci, pátečníci. 
jeho kompoziční dílo je rozsáhlé - komorní skladby, písňo-

vé cykly, tvorba pro děti a mládež, symfonické skladby, hudba 
k filmům všech žánrů, k Tv inscenacím a seriálům, šansony 
a populární skladby. Zahrnuje nejen tvorbu komorní a orches-
trální, rozsáhlá je i jeho tvorba pro film a divadlo, je uznáva-
ným autorem instruktivní hudební literatury pro děti, jeho 
znalosti a zkušenosti z oboru edice hudebnin jsou mimořádné. 
souborné vydání celého slukova díla realizuje vydavatelství 
Editio Musica humana. 

hudební jazyk luboše sluky je rozšířeně tonální, sklada-
tel klade důraz především na melodiku a vyváženost raciona-
lity se spontaneitou a to jak v oblasti tónových struktur, tak 
i jejich formování. jeho díla, ač interpretačně náročná, jsou 
často vyhledávána zejména mladými interprety. v posledním 
období se ve své tvorbě obrací především k duchovně hlubo-
kým tématům. věnuje se rovněž tvorbě výtvarné a literární 
(dosud např. vydal 3 básnické sbírky napsané v klasické japon-
ské formě haiku).

Řada slukových skladeb byla vyznamenána různými cena-
mi ve světě (Moskva, varšava, vídeň, cannes, la plata, Mila-

Jubilant Luboš Sluka



12 ročník 7 číslo 5/2013bylo, je a bude

no) i doma (cena pražské konzervatoře, 
českého hudebního fondu, pantonu aj.); 
v r. 2007 byl vyznamenán dvěma cena-
mi ochranného svazu autorského jako 
a) nejúspěšnější soudobý skladatel vážné 
hudby, b) nejhranější soudobý skladatel 
vážné hudby v médiích (rozhlas, televi-
ze). je čestným občanem rodného města 
opočna, čestným občanem obce deštné 
v orlických horách a jmenován význam-
nou osobností kraje Františka kupky.

sluka byl oceněn nadací bohuslava 
Martinů za propagaci skladatelova díla 
a hlavně za to, že se osobně zaslou-
žil o vydání 30 jeho děl. vedle hudeb-
ních ocenění byl vyznamenán čestnou 
medailí T. G. Masaryka a v r. 2003 na 
jeho počest Mezinárodní astronomická 
společnost pojmenovala nově objeve-
nou planetku (asteroid)  jeho jménem – 
lubosluka.

Vojtěch Mojžíš a redakce

slavnostním koncertem pěveckých sborů, 
který pod názvem cyrilometodějské 
hudební variace proběhne 10. listopadu 
2013 od 16 hodin v kostele narození sv. 
jana křtitele v lysé nad labem, si toto 
město, barokní perla polabí, připomene 
letošní významné cyrilometodějské jubi-
leum. cyrilometodějská mise, jejíž 1150. 
výročí si v roce 2013 připomínáme, výraz-
ným způsobem ovlivnila budoucnost nejen 
velké Moravy a státních útvarů na velko-
moravskou říši navazujících, ale doslova 
celé střední Evropy. cyril a Metoděj nepři-
nesli jen víru hlásanou srozumitelným 
jazykem, tedy jakýsi teoretický program 
a úctu k náboženským hodnotám. jejich 
činy prakticky ovlivnily další rozvoj obec-
né vzdělanosti, kultury, práva, přispěly 
k rozvoji jazyka (tedy možnosti dorozumět 
se a sdílet se navzájem) – zkrátka všech 
důležitých složek života lidské pospolitos-
ti. proto i jejich letošní připomenutí není 
jen věcí církve a věřících, ale je výrazem 
vděčnosti celé společnosti, která na jimi 
vybudovaných základech vystavěla svou 
nynější přítomnost. Řadu celonárodních 
i lokálních akcí tématicky připravených 
v roce 2013 rozšiřuje i projekt chrámového 
sboru u sv. jana křtitele v lysé nad labem. 
organizátoři chtějí zdůraznit společné 
kořeny a univerzalitu odkazu a díla brat-
ří ze soluně skrze koncertní setkání tří 
pěveckých sborů. když ovšem tři děla-
jí totéž, ani zdaleka to nemusí přinášet 
stejné výsledky a být trojí variací téhož. 
společným znakem účinkujících je to, že 
zpívají při chrámech, avšak každé těleso 
vychází ze zcela osobitého prostředí. 

sbor chrámu svatých cyrila a Meto-
děje bude reprezentovat tradice vokál-
ní hudby pravoslavné církve. odborné 

vedení sboru je garantováno hned dvěma 
umělci – vedle ukrajinské dirigent-
ky, skladatelky a klavíristky valentiny 
shukliny spolupracuje při jeho řízení 
skladatel, sbormistr a hudební pedagog 
kyperského původu Marios christou. 
působištěm pěveckého tělesa je pražská 
katedrála a hlavní chrám Metropolitní 
rady české pravoslavné eparchie. sbor se 
věnuje interpretaci vokální hudby přede-
vším pro potřeby pravoslavné liturgie. při 
ní a také při koncertních vystoupeních 
souboru zaznívá široká škála repertoáru 
– od hudby byzantské a autentického jed-
nohlasu až po skladby mistrů vyspělého 
slovanského vícehlasu, proslulé vokální 
polyfonie východního křesťanství (serge-
je rachmaninova, petra Iljiče čajkovské-
ho, nikolaje nikolajeviče kedrova, dmit-
rije stěpanoviče bortňanského apod.).

druhým účinkujícím bude sbor sv. 
vladimíra, který v současné době pracuje 
pod vedením olgy Mandové. Těleso rozvíjí 
svou činnost v rámci sdružení ukrajinců 
a příznivců ukrajiny v české republice, 
ale také jako sbor katedrální v kostele sv. 
klimenta v praze, hlavním chrámu apoš-
tolského exarchátu řeckokatolické církve 
v českých zemích. sbor svým repertoárem 
udržuje cyrilometodějskou tradici v oblasti 
duchovní tvorby, neboť zpívá v jazyce cír-
kevně slovanském. jeho repertoár je zamě-
řen na duchovní tvorbu byzantského ritu 
ukrajinských a ruských hudebních skla-
datelů, dále pak na udržení ukrajinských 
či rusínských hudebních tradic v oblasti 
lidových a umělých písní i skladby světově 
uznávaných autorů. v posledních letech je 
pravidelně zván k přímým přenosům řec-
kokatolické zpívané bohoslužby a dalším 
prestižním vystoupením. v roce 2011 sbor 

zahajoval národní svatováclavskou pouť 
v budči, byl pozván na mezinárodní křes-
ťanské setkání s koptskou církví do Znojma 
a na další akce i v zahraničí. pravidelně 
se účastní prezentací ukrajinské kultury 
v české republice.

chrámový sbor u sv. jana křtitele 
v lysé nad labem pod vedením petra 
bajera pro tento projekt připravuje 
skladby, které naznačí tradici cyrilome-
todějského tématu v dějinách chrámové 
hudby římskokatolické církve. v jeho 
podání zazní nejen barokní píseň adama 
václava Michny z otradovic (1600-1676) 
„o svatých crhovi a strachotovi“, což 
byla díky dobovým okolnostem tehdy 
užívaná jména pro slovanské věrozvěsty, 
ale třeba i kantáta „sv. cyril a Metoděj 
– hvězdy dvě se z východu...“ pro smí-
šený sbor s doprovodem klavíru, která 
vzešla ze spolupráce Františka sušila 
(1804-1868) a pavla křížkovského (1820-
1885) a byla zkomponována pro tisícileté 
cyrilometodějské jubileum slavené roku 
1863 na velehradě. nebudou chybět 
ani kompozice z 20. století zastoupené 
například tvorbou královéhradecké-
ho hudebního skladatele, varhaníka, 
pedagoga, sbormistra a dirigenta jiřího 
strejce (1932-2010). slavnostní kon-
cert cyrilometodějské hudební variace 
je příslibem svátku sborového zpěvu 
a jedinečného kulturního i společen-
ského zážitku. vstupenky je možné nej-
později od 1. listopadu 2013 zakoupit 
v předprodeji v Městské knihovně v lysé 
nad labem, v prodejně Tipsport – petr 
jirsa v lysé nad labem nebo v den koná-
ní koncertu hodinu před jeho začátkem 
přímo na místě. 

Petr Bajer

Cyrilometodějské hudební variace v Lysé nad Labem

státní oblastní archiv v praze, Etnologický ústav akademie věd české republiky 
a Římskokatolická farnost u kostela nanebevzetí p. Marie na svaté hoře-příbrami 
zvou na Mezioborovou konferenci Marianská úcta ve středních čechách: příbram – 
svatá hora 31. 10. – 1. 11. 2013 
program: odpustková listina pro mariánský kostel v kutné hoře v kontextu 
kolektivních odpustkových listin na přelomu 13. a 14. století / Mariánské chorální 
mše z kláštera sv. jiří / Gotická socha kutnohorské panny Marie a její význam 
pro utváření zemského mariánského kultu v době baroka / cech příbramských 
rozárníků / odraz mariánského kultu v novověkých archeologických nálezech / 
Mariánská náboženská bratrstva jako součást barokní lidové zbožnosti ve středních 
čechách / středočeská poutní zobrazení panny Marie v lidové výtvarné kultuře 
/ vánoční ukolébavky p.Marie a mariánksý kult 17. a 21. století / Milostné sochy 
a obrazy ve středních čechách v 17. a 18. století / poznámky k problematice 
devočních kopií na příkladu kultu panny Marie svatohorské / odraz kultu panny 
Marie svatohorské v kramářské produkci / panovníčka Mária Terézia a mariánsky kult 
ako dôležitá súčasť jej portrétnej prezentácie s dôrazom na oblasť stredných čiech / obraz 
mariánského ctitele v literárním díle j. I. dlouhoveského / Tradice rorátů a snahy o její 
obnovu v 19. a 20. století / Mariánská procesí v průběhu 19. století 

MaRIÁNsKÁ úCTa VE sTřEDNÍCh ČEChÁCh
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nejen sbory se dávají dohromady na 
kůrech kostelů. pražská loreta a neda-
leký kůr kapucínského kostela panny 
Marie andělské jsou příklady kůrů, kde 
pro potřeby doprovodu liturgie vznik-
nul vokálně-instrumentální komorní 
ansámbl. jeho počátky bychom zazna-
menali o vánocích roku 2004, kdy se 
poprvé představil s doprovodem liturgie 
na veřejnosti. Takto pokračoval až do 
roku 2009 jako komorní soubor, který 
při bohoslužbách dával zaznít duchov-
ní hudbě před evangeliem, k obětnímu 
průvodu a k přijímání a vhodný materiál 
hledal v hudbě všech časů od středověku 
po současnost. 

rok 2009 znamenal v historii soubo-
ru zásadní změnu. soubor se přejmeno-
val na komorní soubor pražské lorety 
societas Musicalis a soustředil se pouze 
na hudbu 17. a 18. století se zaměřením 
na díla určená pro zobcovou f létnu, 
zpěv a další nástroje. více se začal věno-
vat koncertní činnosti s tím, že litur-
gickou hru nadále udržuje jak v kostele 
narození páně v pražské loretě, tak 
v kostele panny Marie andělské. 

v současnosti tvoří členy souboru 
absolventi pražské a teplické konzer-
vatoře a studenti Ústavu hudební vědy 
Filozofické fakulty univerzity karlovy 
v praze. Z původního záměru zabývat 
se hudbou domácích a evropských auto-

rů určenou pro zobcovou f létnu a basso 
continuo a případně další nástroje, se 
pozornost obrátila i k české a morav-
ské duchovní hudbě baroka převážně 
z 1. poloviny 18. století. v následujícím 
roce se chce soubor intenzivněji věnovat 
badatelské činnosti v českých a morav-
ských hudebních archivech.

k 30. 9. 2013 tvoří jeho členy sopra-
nistka Tereza růžičková, f létnisté lucie 
vocelová a jiří protiva, houslistka jana 
hrbková a umělecká vedoucí a hráčka 
na varhany a cembalo alena Maršíková 
Michálková. na tomto místě je možné 
prozradit, že se připravuje rozšíření sou-
boru o další nástroje.

Mezi stěžejní autory repertoáru sou-
boru societas Musicalis patří Gottfried 
Finger, josef antonín plánický, alberik 
Mazák a johann caspar Ferdinand 
Fischer. dále se zabývá dílem Georga 
philippa Telemanna, Georga Friedricha 
händela a hudbou anglických a nizo-
zemských autorů.

Zájem o historické varhany české 
republiky přivedl societas Musicalis do 
společnosti řady vzácných nástrojů ve 
Zlaté koruně (1699), v plasech (1689), 
v rabštejně nad střelou (1793), ve velké 
lhotě u dačic (1874) či ve chrudimi 
(1737). soubor také v květnu 2013 
vystoupil v přímém přenosu pro český 

rozhlas vltava v rámci pořadu „dům na 
vinohradské“ k výročí 90 let od zahá-
jení rozhlasového vysílání, natočil pro 
český rozhlas výběr z díla Gottfrieda 
Fingera a vystoupil například na fes-
tivalu varhany nad střelou. soubor se 
nevyhýbá ani alternativním hudebním 
festivalům a benefiční činnosti. v roce 
2013 vystoupil s úspěchem na multi-
žánrovém festivalu povaleč. v letech 
2011 a 2012 podpořil benefiční večery 
večery u kapucínů a několikrát vystou-
pil v Moravské Třebové na koncertech 
ve prospěch opravy varhan ve farním 
kostele. Ta se v současnosti schyluje ke 
zdárnému konci.

v roce 2011 se podílel na nahrávce 
cd hudba v pražské loretě, v roce 2013 
připravuje ve spolupráci s internetovým 
portálem „varhaníci on-line“ cd z festi-

valu varhanní rendez-vous ve slaném.
rok 2014 se ponese ve znamení oslav 

10. výročí od zahájení činnosti souboru 
a zároveň 5. výročí existence souboru 
societas Musicalis. připraveny jsou kon-
certy barokní hudby, soubor doprovodí 
i bohoslužby v hradčanských kostelích 
a program oslav vyvrcholí společným 
koncertem v kostele narození páně 
v pražské loretě se souborem Festivia 
chorus z velké lhoty u dačic, který 
rovněž slaví 10 let od svého založení. 
oba soubory se spojí k provedení Missy 
brevis alberika Mazáka.

Alena Maršíková Michálková

Societas Musicalis
hudební společnost z pražské Lorety
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všichni víme, že „kancionálovky“ mají 
různou úroveň, od těch vynikajících až 
po ty nejhloupější. jsou to kancionálovky, 
takže v jejich hodnocení se subjektivita 
každého člověka může uplatnit víc, než 
např. u liturgických latinských zpěvů, 
avšak přesto se domnívám, že na výjimeč-
né kvalitě některých z nich se nás může 
shodnout většina. Mám na mysli třeba 
Svatý Kříži, tebe ctíme (tu bez kudrlinek, 
na nápěv co slabika to jeden tón1), veleb-
ný hymnus, který svou melodií, pokud se 
netáhne pomalu, tak vystihuje ono latin-
ské Ave Crux, spes unica (buď pozdraven, 
kříži, jediná naděje). nebo Pane Bože, buď 
při nás: ta se stala kancionálovkou, když 
byla v 20. století konvertována z cantu 
firmu zachovaného v mensurální notaci 
a včleněna jako část po přijímání do mešní 
písně zvané dle své první části Hospodine, 
všech věcí Pane. když byla tato mešní 
píseň v 60. létech minulého století za dob 
p. dr. jiřího reinsberga zpívána v praž-
ském chrámu panny Marie před Týnem, 
bylo úžasné, jak po návratu věřících od 
mřížky do lavic začal za doprovodu var-
han chrámový prostor hřmít unisonem 
Pane Bože, buď při nás, až budeme mříti! 
– jako by přítomní věřící zpívali nejen za 
sebe ale i za celé lidstvo, které se smrti 
nevyhne, jakoby vyzpívali ty jeho „heka-
tomby“ způsobené dědičným hříchem 
a biologií lidského těla a při tom s radost-
ným očekáváním nebe. Těžko si lze před-
stavit výstižnější jednotně vyzpívaný 
výraz křesťanské naděje, než onen zpěv. 

1 viz např. nápěv v Mešních zpěvech..

s jinou melodií i s jiným slovesem než tím 
obsahově odstíněným mříti by byl všechen 
obsah pryč.

nade všechny naše kancionálovky 
se ovšem vypíná Narodil se Kristus Pán 
(tedy jeho nejstarší 4 sloky, proti nim se 
ty ostatní jeví jako slabý pokus o změnu 
kvality v kvantitu), a to nejen proto, že 
se povznáší nad všechny zemědělské 
aspekty u nás s vánocemi obvykle spojo-
vané, stejně jako nad dojemné ukolébav-
ky se zpívajícími ptáčky, ale proto, jak 
lapidárně vyjadřuje ten fakt narození 
bohočlověka, božské osoby, vykupitele 
a krále. Tu píseň by nám mohly závi-
dět snad všechny národy světa, a to s ní 
ani nemusíme porovnávat vrcholy jejich 
vlastních vánočních hudebních tradic, 

jako je severoamerická kutálka (opravdu 
severoamerická? – aspoň se tam zpívá) 
Angels we have heard on high a anglický 
Good king Venceslas, který sice potěší 
kdejakého muzikanta svou středověkou 
melodií, že však ona zrovna k podstatě 
vánoc netáhne, o tom svědčí fakt, že – 
aniž bychom ji znali – jsme jako teena-
geři po druhé světové válce na výletech 
a táborech katolického skautu s chutí 
na velmi podobný nápěv zpívali Třináct 
starejch lotrasů, zavraždilo kupce, pích-

li kudlu do srdce, a to příliš prudce (jiní 
pamětníci si možná vzpomenou na vul-
gárnější a ne-skautům tehdy bližší versi 
Na tej vranskej přehradě …). ba dokonce 
– přes svou nepochybnou krásu a hloub-
ku – ani latinské Adeste fideles nedosa-
huje úrovně písně Narodil se Kristus Pán 
(zvláště když se zpívá ve čtyřčtvrťovém 
taktu), o tom hrozném sentimentálním 
slaďáku Stille Nacht ani nemluvě.

kancionálovky se obvykle dopro-
vázejí na varhany, a tak se stýkáme 
s problémem, jak doprovázet Narodil 
se Kristus Pán. přemýšlivého kůrovce 
napadne, že nejlepší by bylo neporušo-
vat při tom pokud možno středověkou 
autenticitu, případně aspoň na začátku 
i lydickou tonalitu, avšak nebezpečí, že 

v tom případě nebude varhanní dopro-
vod zpívající věřící vést a podporovat, 
nýbrž s nimi bude válčit, se ukazuje jako 
aktuální. proti respektování stylu doby 
vzniku mluví i zkušenost, že hloubka 
vynikajících chrámových zpěvů vznikla 
jejich jistým vývojem, který sice zacho-
vával jádro skladby, ale měnil detai-
ly, a to k jejímu prospěchu – známe to 
ostatně přímo z nápěvu písně Narodil se 
Kristus Pán stejně jako z melodií obou 
výše zmíněných kancionálovek, ale 

Narodil se Kristus Pán
 -- kvalita, jakou má jen naše země

Vánoce se pomalu blíží a s nimi 
i doba před nimi - tedy jaký-
si advent v poněkud laickém 
významu, v němž se očekává 
nejen Vykupitel, ale i nějaké pod-
něty pro hudební vánoční čin-
nost - kdy by měli čtenáři dostat 
do ruky Psalterium s takovými 
podněty. Když jsem si loni pře-
četl v Psalteriu o harmonizaci 
písně Narodil se Kristus Pán, 
jak ji udělal J. Strejc, napadlo mě 
přispět trochou přemítání a také 
provokace na dané téma (ne 
provokace Strejce, ale myšlení 
čtenářů), provokace podložené 
ovšem 50 léty praxe.
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svědčí o tom mimo jiné i vývoj grego-
riánského chorálu z předchozího „řím-
ského“ chorálu a ještě staršího ambrosi-
ánského chorálu. 

Méně přemýšlivému kůrovci může 
být hned vše jasné – stále ještě zůstává 
ve vzpomínkách to, jak byla píseň zhar-
monizována v závěru kdysi tak popu-
lárních „steckerových koled“, tak proč 
něco nového vymýšlet. ano, pamatuji si 
to, tato sbírka koled byla snad v každém 
kostele několikrát opakována během 
vánoční doby, někdy s orchestrem 

jako koncertní třešnička na vánočním 
hudebním dortu, a jindy – obvykle při 
„mši s lidovým zpěvem“ – s doprovo-
dem redukovaným pro varhany (byl to 
folklór, když na evangelium vyšlo Bude 
žežulička vyrážet Ježíška, zatím co při 
agnus dei klečící přítomní zpívali A ty 
Janku na píšťalku!). dnes je jasné, že 
steckerův doprovod uhladil starobylé 
rysy mnoha koled, čímž sice bylo dosa-
ženo toho, že přítomní věřící nebyli při 
účasti na liturgii (nebo při přemýšlení 

nad kdejakými svými nekostelními zále-
žitostmi, nebo při spaní) rušeni něčím, 
co svou krásou nebo alespoň zajímavostí 
patří výhradně do hudební sféry, avšak 
dnešnímu věřícímu taková harmonizace 
sotva něco nabídne. vrcholem její bana-
lity je doprovod právě toho závěrečného 
Narodil se Kristus Pán, u něhož např. 
doprovázející tóny zvonů evokují ani 
ne tak kristovo narození jako spíše to, 
že koledníci zpívající až doposud před 
domy virtuální vesnice z ilustrací josefa 
lady se konečně stáhli do chrámu.

domnívám se, že nejen takové pro-
blémy dnešních kůrovců ale i jejich 
pokorné řešení výstižně ilustruje dopro-
vod j. strejce publikovaný na před-
poslední stránce 6. čísla 6. ročníku 
psalteria. je přesný, ucelený a při tom 
neskrývá některé obraty, které by mohly 
znepokojit pozornost romanticky nala-
děného (nebo také hudebně lenivého) 
zpěváka resp. varhaníka. přesto však 
jsem toho názoru, že Narodil se Kristus 
Pán je tak nadčasové (a tedy i v naší 
době moderní) dílo, že stojí za námahu 
snažit se ho v doprovodu aktualizovat. je 
pravda, že přílišné respektování pravidel 
harmonie a vedení hlasů propagované 
autory 20. a 21. století je někdy logicky 
nemožné2, a jindy by věřící uzemnilo 
2 kdo nevěří, nechť si zkusí aplikovat na dopro-
vod techniku serialismu.

v nechápavém ale hlavně němém otevře-
ní úst. přesto myslím, že existuje prostor 
na zdůraznění faktu, že Narodil se Kristus 
Pán se zpívá v první řadě ne jako ilustrace 
gotické religiozity nebo proto, že se „tak 
vždycky o vánocích zpívá“, nýbrž jako 
výraz dnešní, moderní, v pravdě „naší“ 
upřímné oslavy božího narození a rado-
sti z kristova příchodu.

jako podnět k tomu resp. ilustraci 
jak na to přikládám návrh doprovodu, 
a to s použitím pro danou píseň sice 
nezvyklých, přesto však snad přijatel-
ných, dokonce zcela tonálních postupů. 
v minulosti jsem ji tak vícekrát dopro-
vázel, někomu se to líbilo, někomu ne, 
existovaly i případy, že někdo zmodral 
nesouhlasem (ale to byli vesměs lidé, 
kteří mi pak vytýkali, jak se odvažuji 
porušovat tradici steckerových koled 
– no, snad nejde ani tak o tradici jako 
o rutinu). Musím se přiznat, že základ-
ní ideu vybočení do paralelní moll na 
slova z života čistého od druhé strofy 
jsem nevymyslel: vybočení jsem sly-
šel a byl jsem jím zaujat už jako malý 
ministrantík v kostele sv. ludmily 
v praze, když tam nad varhanami vládl 
j. Trumpus. 

Transponoval jsem píseň do nezvyklé 
E dur, a to hlavně proto, aby do dopro-
vodu nezasahovali případní přítomní 
instrumentalisté, vyluzující příslušný 
hlas doprovodu, jak ho znají, obvykle 
právě dle steckera; když jsou poblíž var-
han na příklad po přehrané pastorálce, 
jejich iniciativa do momentu, než zjistí, 
že doprovod není konvenční, vnese do 
prvních akordů další porci moderních 
skladebných technik (jmenovitě toho, 
čemu se říká lineární kontrapunkt), která 
ovšem může věřící zmást. když doprovod 
začne v E dur, odpadnou tito hráči dřív, 
než kdyby začal v konvenční F dur. konec 
konců si ho kdokoliv může transponovat 
do F dur stejně jako třeba do d dur.

Mnohé kostelní varhany mají tak 
chudý výběr rejstříků, že není možno je 
přidávat s každou strofou; proto je sama 
harmonizace udělána tak, aby pro další 
strofu představovala jistou gradaci (byť 
přidávat oktávy a kvinty – pokud jsou 
– se nevylučuje), zatím co i ti, kdo hrají 
na chudých varhanách, mají prostor, aby 
přidali nějakou tu oktávu či mixturu 
alespoň na poslední strofu. 

doprovod nechávám publikovat 
s nadějí, že – na jedné straně – by něco 
z něho mohl čtenář použít k obohacení 
doprovodu vlastního, a – na druhé stra-
ně – že bude stimulovat některé čtenáře 
k dalším krokům, že nezůstanou u not, 
které jsou zde vytištěny, ale ještě více 
zdůrazní nadčasovost a současně aktu-
ální žití písně Narodil se Kristus Pán.

Evžen Kindler

doprovod najdete ve formátu pdF na 
http://zpravodaj.sdh.cz/files/nskp-kindler.pdf
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konkrétní hudebně-liturgickou slavností 
– nešporami v katedrále, které vedl pan 
kardinál dominik duka. Zazněly při 
nich Ebenovy Montserratské nešpory 
pod vedením josefa kšicy. 

celkový dojem z celého odpoled-
ne? je dobré, že někdo pozvedá štafetu 
zájmu o teorii chrámové hudby, která 
společnosti pro duchovní hudbu poma-
lu vypadává z rukou, ale je velká škoda, 
že se nemohl zúčastnit ten, na jehož 
bedrech spočívá valná část dramaturgie 
hudební složky arcibiskupských liturgií 
v katedrále – arcibiskupský ceremonář 
vojtěch Mátl. rovněž kněží, pokud se 
mezi posluchači vyskytli, patřili spíše ke 
kněžím – muzikantům, než ke kněžím, 
kteří „své“ muzikanty mají nějak opečo-
vávat a řídit.

a i když konference byla explicitně 
věnována hudbě v katedrále a nikoli 
v diecézi, napadlo mě, že když z panem 
kardinálem uvedených pádných důvo-
dů nemůže naše katedrála sloužit 
jako liturgický vzor (včetně liturgické 

hudby), bylo by možná dobré takové 
místo vybudovat někde jinde. alespoň 
já takovou „instituci“ v naší diecézi 

bolestně postrádám. 
Jiří Kub

Foto: Magdalena Bartáková

V dušičkovém čase připomínáme hudebně a výtvarně pozoru-
hodnou knihu, která je dnes vzácnou bibliofilií. Jedná se o „Písně 
o čtyřech posledních věcech člověka“ z roku 1934. Jako 6. svazek 
Pourovy edice ji vydal a kritickým doslovem opatřil literární his-
torik a znalec baroka Josef Vašica. Knížku recenzoval v časopise 
Řád, č. 3, 1935 literární kritik Timotheus Vodička.

v krásně upraveném svazečku vyšly v pourové edici péčí 
j. vašíci písně o čtyřech posledních věcech člověka, anonymní 
cyklus českých parafrásí barokních skladeb o smrti, o posled-
ním soudu, o pekle a o slávě nebeské. svým rázem se tyto skladby 
přimykají k bridelově básni co bůh? člověk?, o nichž jsme zde 
již psali; liší se však od bridelovy složitě pracované a kontrastně 
odstíněné skladby pokornou prostotou svého výrazu, který se 
odívá úmyslně v šat žebrácký a ozdoby dětsky prosté.

Tím se snad nechce říci, že by bridelově skladbě chybělo 
pokory; viděli jsme přece, že bridelův člověk má před tváří boží 
jediný přívlastek, přívlastek naprosté nicotnosti – „sám ze sebe 
nic nemaje“; ale tato pokora a poníženost člověka je u bridela 
pokorou, která se propadá do drtivých hlubin, a ponížeností, 
která budí úděs rozmachem své síly; formální dokonalost sklad-
by tento dojem jen zesiluje.

naproti tomu v písních o čtyřech posledních věcech člově-
ka je to pokora, která jako by se ani neodvažovala zjeviti sebe 
samu ve vší své síle, pokora, která si odpírá i své vlastní gesto, 
poněvadž pro ni každé gesto příliš upomíná na pýchu. proto 
je zde výraz svrchovaně prostý; obrazy jsou ztlumené, přirov-
nání sestupná a všechen lesk slávy a radosti se soustřeďuje na 
věci malé a zdrobnělé; také slovo je docela prosté, nepoetické 
a při tom plné pokoje i tam, kde se líčí hrůzy pekel. je to dobře 
vidět třebas už na prvních verších písně o smrti:

Myšlenka na smrt, vyjádřená tak prostě verši: „pomíjí den, 
nastává sen“ – je zde hned na počátku kontrastována ztlume-
ním, jsouc předcházena zdrobnělým a oproštěným obrazem 
„luceren nebeského paláce“ - obrazem, který upomíná na 
pokojný jas světce z assisi a který také udává tón celé básně 
– tón jakési jasné melancholie beze stínu zoufalství. Toto kon-
trastování pomocí ztlumení, nikoli zdůraznění rozdílu, vzbou-
zí také ono zvláštní lyrické kouzlo těchto skladeb - náladu, 
která je přes všechnu prostotu tak jemná, že se nedá zachytit 
žádným opisem. I nezbývá, než zase citovat – třebas tyto verše, 
prosté jako lidová píseň:

ano, jsou to verše, prosté jako lidová píseň, ale roze-
chvívají všechny hlubiny srdce a probouzejí jeho nejjemnější 
záchvěvy; neboť je v nich pokora a prostota čistého dětství, 
toho dětství, jež uchovává jedině živá modlitba a jež tedy 
může uchovati čistotu svého pohledu i před hrůzami ze smrti 
– poněvadž ono má naději, která neumírá.

a v tom je tedy základní rozdíl, který odlišuje tyto sklad-
by bridelovy. je to rozdíl pohledu muže a pohledu dítěte, síly 
zoufalé trýzně a prostoty nepohnutelné naděje; a teprve když 
můžeme takto spolu změřiti tyto dvě krajní meze, můžeme 
správně pochopiti duši básnického baroka.

Timotheus Vodička

Písně o čtyřech posledních věcech člověka

Mějte se dobře, lucerny
paláce nebeského,
zlaté slunéčko, stříbrný
měsíčku, bratře jeho.

Pomíjí den, nastává sen
jejž musím dlouho spáti,
až zazvučí a poručí
anjelská trouba vstáti.

„Mějte se dobře, štěpnice
s červenými jablíčky:
a vy, převonné květnice
s všelikými kvítičky;

ó hrdličky samotničky,
již mi víc necukrůjte:
slavíčkové,stehlíčkové
od zpívání pauzůjte.“

dokončení ze strany 2

společně jsme se zasmáli nad ceciliánskými kritérii pro liturgickou hudbu
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na zhodnocení mistra hurníka jako 
skladatele jsou určitě jiní, daleko povo-
lanější. dotkněme se krátce jeho vztahu 
k duchovní hudbě. Týnský pamětník 
jaroslav Eliáš vzpomíná na vznik jedi-
né hurníkovy kancionálovky (převzaté 
z repertoáru Týnského chrámu): koncem 
padesátých let rozdával p. reinsberg 
svým známým skladatelům lístečky 
s duchovními texty a slovy „hele, tohle-
to mi zhudebni“. Takhle vznikla ve 
svatohavelském zpěvníku mešní píseň 
č. 13 - „ekonomická“, kde každou část 
propria tvořilo zhudebnění jiného textu 
jiným skladatelem. jedním z textů byl 
i renčův „první zastavení věrně připo-
míná“, který připadl (byl přidělen) na 
Ilju hurníka a řízením osudu se později 
dostal do jednotného kancionálu (č. 074). 
Mistr hurník se účastnil práce v občan-
ském sdružení Esbu – ekumenická 
setkávání s biblí a uměním a pravidel-
ně chodil na „naše“ koncerty duchovní 
hudby v rámci dnů soudobé hudby. na 
jednom z nich v roce 2008 jsem od mistra 
dostal dovolení uvádět čas od času v časo-
pisu psalterium některou z jeho povídek. 
uvádíme dnes na jeho památku tu, která 
podle mého názoru nejlépe vystihuje jeho 
vztah k duchovnu vyjádřenému hudbou. 
je jako jedna z mála psaná v „ich formě“ 
a charakterizuje podle mého názoru 
dobře jeho necírkevní a neformální zbož-
nost. rIp.

Varhaník od sv. Klimenta
Ten den na konci listopadu byl plný 

neklidu a napětí. rozednilo se až před 
polednem a po pár hodinách se už zas 
špinavé světlo vytrácelo, jako by zděše-
ně ustupovalo před vichrem, jenž nará-
žel na zdi a střechy jak rozzuřený slepec. 
nebyl jsem s to po celý den nic začít 

a jen jsem čekal, že se stane něco, co dá 
smysl tomu dni, plnému nečistých stínů 
a zvuků. když večer kdosi zazvonil, vrhl 
jsem se ke dveřím.

stál v nich brýlatý muž v promoče-
ném svrchníku a s aktovkou pod paží.

„poklona, jsem inženýr novák z che-
mického ústavu.“

chemie, ústav, novák, všednost těch 
slov mi začpěla jako prášek na praní.

„už jsme se jednou setkali,“ konsta-
toval, „v jedné společnosti vědců a uměl-
ců.“

nepamatoval jsem se.
„vycítil jsem z vás tehdy jistý stavov-

ský komplex méněcennosti, typický pro 
umělce ve styku s vědci.“

„prosím, přejete si?“
„dnes ten pocit mít nebudete. věda 

se obrací k umění s prosbou o pomoc.“
usadili jsme se. opatrně vyjmul 

z aktovky jakýsi předmět a vybalil jej. 
byl to svazek starých listů v hrubých 
deskách. Ze zažloutlých stránek vystu-
povalo nezřetelné písmo jako spleť vod-
ních rostlin z hlubiny.

Tento vyšinutý den nebyl u konce. 
kniha ležela přede mnou, jako by ji sem 
přivála vichřice.

„To je prastarý rukopis,“ vydechl 
jsem.

„kolem šestnáct set třicet. Zde je 
jméno autora. joachym vocatus. vokatý, 
víte?“

„jáchym vokatý, to jméno mi něco 
říká.“

„To bych se divil. ačkoli je možné, 
že po něm zůstaly nějaké skladby. byl to 
varhaník od svatého klimenta. varhaník 
a ještě něco.“

„odkud se to vzalo?“
„kniha vězela ve varhanách u sv. 

klimenta. přišlo se na to, když nedávno 
při mši přestaly hrát. asi se tam kniha 
vzpříčila, varhany zahučely a konec.“ 
Inženýr se zasnil. „bylo to krásné, lidé 
dozpívali chorál bez doprovodu. já se 
nedivím, že chtěl palestrina vyházet 
všechny nástroje z kůru a nechat jen 
zpěv.“

„Tak to nebylo, ale ...“ nemohl jsem 
spustit oči z rukopisu. „vy chodíte do 
kostela?“

chvíli zkoumal, smí-li být důvěrný. 
„ano. kvůli tajemství.“ „nemáte ho dost 
ve vědě?“

„až moc. jenže tam nás zahanbuje. 
připomíná nám naši slabost. v kostele 
však voní jak růže. je to báječný pocit, 
smět být beztrestně slabý.“ odkašlal, 
jako by chtěl zrušit příliš sdílný tón. 
„ale vraťme se k sv. klimentu. když 
jsme tehdy vyndali knihu z varhan, 
začali jsme s páterem Františkem pátrat 

po varhaníku vocatusovi. a v kostelní 
kronice jsme našli tohle, mám to vypsá-
no:“
Joachymus Adalbertus Wocatay, též 
Vocatus nebo Oculatus zwaney, organist 
prostrzednj dospělostj, awssak owssem 
bohabognay. Ale ke koncy žyvota na kaykle 
a czarowanj se wobratiwsse skrze Sjlu nec-
zistau bjdnie Žywot svuoj dokonal. Nebo 
die XXIV Junii A. D. 1631 skrze satanásse 
w pometlo wohniwý wobrácen gsauce, po 
Starým Miestie se zmjtal až y do Wltawy 
upadnuwsse gest utonaul a zmizel gest.

vítr lomcoval stromy před mým 
oknem. nejbližší větev se občas dotkla 
skla.

„To, co leží před námi,“ pravil inže-
nýr, „je jakýsi tvůrčí deník joachyma 
vocata. čtěte,“ a obrátil pár listů.
Nass pan Diekan gest wohnaut . . .

„náš pan děkan je co?“ nerozuměl 
jsem.

„vohnout. čtěte dál.“
Warhany nasse welmi zkažený gsau 
a strassliwie rosstemowanj. Niektery regis-
try wuobec niemý gsau.

„strašlivě rozštimovaný varhany, 
víte? chvilku strpení, brzy se začtete.“
Wssak pana Diekana k novaych warhan 
kaupenj mjti nic owssem neprospjwá nebo 
se ulakomuge. Aby pak k ozdobie Domu 
Pánie hlediel, toho nenj nikterak.

„chápete, pan děkan nechce kou-
pit nové varhany.“ „jasné. divný tvůrčí 
deník.“

„počkejte, hned to přijde.“
W miechu warhannowým Myssy gsau se 
wzplodily. Wssak gest myss howado nero-
zumný a winy nemá, kteráž pauze na 
Pana Diekana padá. Powietrzj z miechu 
skrze myssy skaženýho co bzdiny koby-
lowe hurtem wycházj, takže wjce gako 
niegaká comedia pekedlná nežli k oslawie 
Božj muzyka býwá. Wssak Pan Diekan 
ten Brzichopas ani miechov sprawiti neb 
nowých kaupiti nechce.

Inženýr otočil list: „pozor, tady.“
Luna in medio coeli aspectus dobray cum 
Saturno magjce Czas przjhodnay k ope-
rowanj má bayti. Proczež ze strauhy gsem 
Salamandry tahati zaczal.

„aha,“ zvolal inženýr a poposedl.
Wssak gsau Salamandrzj welmi woslizlj 
a plzcj až se wosskliwo dielá. 

„Začínáte tušit? voslizlí salaman-
dři?“ „jaksi ne. Tak dál.“
Wssak niczehoss sem tjm zayskati nemohl 
než Smradu niegakého a než daym weli-
kay, kterayž z tiech lngrediencý pálenj 
powstal až mi y kabát Smrad natáhnaul 
a se gest skazyl.

„alchymie,“ vydechl jsem, „všeliká 
kouzla nečistá...“ 
Pane Bože, Zlato, Zlato uczyniti. Kdy by 

Ilja Hurník † 7. 9. 2013
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pak sy Zlato uczyniti mi nápomoczen byl, 
zagisté že bych se Pane Bože Znaymilegssj 
na Twau Sláwu a Wozdobu gediné wobrá-
til! Warhany nowý a piekný i Miech kau-
piwsse a tak ljbeznie hragjce že by i Angelé 
plésali. Neb ty sám wjss naylépe že mi 
Mamonu shromáždiowánj daleko ležj. By 
pak wnuknutj dal, kterak mám czyniti, 
nikoliw by nelitowal pro muzyky dobray 
zpúsobenj.

„chápete,“ šeptal inženýr, „kouzla 
nečistá, ale z přečistých pohnutek, osla-
vit boha našeho na nové varhany. nemá 
na ně, proto ta touha po zlatě ...“
Item kosti nekrztieniátek z zemie dobaywa-
ti gsem se pustil. Též cayn žlučžj poleywati: 
awssak Howno to platný bylo. . .

„Závidím mu,“ řekl inženýr.
„a co vlastně? Tu bezmoc, to hledá-

ní bez metody, bez systému ?“
„vím, ale každé jeho gesto je tvůrčí 

akt. Tvůrčí, protože nevyzkoušený, ris-
kantní. jaká heroická samota! My jsme 
ohlušeni společností knih a profesorů, 
všichni radí, vodí za ruku nebo za nos. 
on je sám, čte ve hvězdách a vrhá se do 
vesmíru.“

obrátil několik listů.
Marno gest, zlato spatrzjno nikoliw neby-
lo. Proczes wy Angelové nebesstj wam ať 
sw. Cecjlie na nebesjch hrá lepssj warhany 
magje. Neb nic wuobec jste mi neporadi-
li a snad swau kratochwjl w tom máte, za 
nos tahati. Ga pak y už sám na hledanj se 
spustjm.

už jsem se nebránil vzrušení: „To je 
zřeknutí se i poslední naděje v pomoc! 
Ten člověk už nepočítá ani s anděly. Teprv 
teď nastává pravá tvůrčí cesta v bezmezné 
svobodě definitivní samoty!“

„samoty? jen aby,“ řekl inženýr 
temně.
Festo Ressurectionis Domini jako divem 
warhany zwuczaly gakoby y samy z mrtwych 
wstaly gsau . . .

„Festo ressurectionis, to je o vzkří-
šení.“
A když gsem giž przestati miel, tu nastogte! 
Skrze mechanicam skaženau dwie klawi-
kule wiezeti gsau zwostaly o to sicze Fa a Si.

Inženýr na mne pohlédl s otázkou.
„klavikule, klávesy. Zůstaly mu dvě 

trčet, to se na varhanách někdy stává. To 
potom hrají pořád dál a nejsou k umlčení.“
A jakož držjwe gsem wodpornost weli-
kau k tay diskordancý wostray wždy 
pocytowal, tehdáž wssak se w tay tonuov 
wostrosti kochal.

„okamžik! které klávesy mu to uvíz-
ly? Fa a si, že, inženýre, to byl triton, f-h, 
interval zvětšené kvarty, nesnesitelná 
dissonance, diabolus in musica!“

„cože! diabolus?“ inženýr byl velmi 
zaražen.

„Tak se tomu intervalu říkalo. 
hleďme, a vocatusovi se ten zvuk líbí 
kochá se z jeho vostrosti. pane, to je 
počátek hereze ...“

„počátek scestí ...“
„... jenže celé dějiny umění jsou 

dějinami scestí a prokletého zalíbení 
v něm!“
A tu gakoby sám Satanass skrze tu muzy-
ku ke mnie howorzyl a napomjnal, aby 
gen na nieho se wobratil, won že powj, gak 
Zlato uczyniti. A tu se má wuole k tomu 
gako naklánieti zaczala.

písmo se stále tíž vynořovalo z kalné 
žluti listů. na posledím stálo:
Wssak pamatug, Bože, že Sjlu neczystau 
pro miechy wzýwám a že skrze Krysta 
Pána nasseho tak czynjm, kterayž gest

a na samém konci ještě jakoby 
chvatná poznámka:
A když gsem tak u sebe v Dussi zpjwal, 
tu gako by chorus niegakay welikay gest 
zpjwal per echo ty slowa diwný

„My chemici jsme slabší v latině,“ 
řekl inženýr.

„In unitate spiritus sancti deus, to 
je jasné, v jednotě ducha svatého. ale 
to echo, trochu změněné... spiritus salis, 
počkat, sal, sůl, to byl symbol moudros-
ti, že? a ferrum, železo, to může zname-
nat také meč, zbraň. In unitate spiritus 
salis ferrum ... hm, v jednotě moudrosti 
a zbraně ... aha, to by mohlo znamenat 
něco jako: spoj moudrost se zbraní. buď 
moudrý a bojuj.“

Inženýr se nezdál spokojen. „Zdá se, 
že vocatus to chápal jinak.“ Tady:
A to slyssewsse ihned gsem co uczyniti gest 
poznal. Neb Spiritus salis forotu dobrau 
mám, gakož y Ferrum snadno se nalez-
ne. Proczess djky za radu wy duchowé ať 
gakéhokoliw ržadu se býti widjte.

„To jsem blázen, proč tolik vděku 
za takovou celkem všeobecnou radu? je 
u toho datum?“

Tady. Třiadvacátého června 1631. 
ach, to je přece den před jeho neblahou 
smrtí!“

Inženýr se na cosi usilovně, rozpo-
mínal: „spiritus salis, říkáte, že to zna-
mená ...“

„duch soli, přeneseně snad moud-
rost.“

„Moment, spiritus salis, u čerta, tak 
se přece říkalo kyselině solné! a ferrum, 
nemůže to tady znamenat prostě železo?“

„In unitate spiritus salis ferrum, 
železo v jednotě s kyselinou solnou, co 
s tím?“

Inženýr vyskočil: „v den dvacáté-
ho čtvrtého června ho ďábel v ohnivé 
pometlo proměnil ... ale to je přece jasné!

drahý pane, to echo nebylo shůry! 
víte vy, co vznikne, dá-li se dohroma-
dy, in unitate, železo a kyselina solná? 
velmi nestálý plyn, hořlavina! Musí 
při tom být kyslík, samozřejmě, ale za 
jistých okolností by mohl stačit ten ze 
vzduchu ...“

Inženýr mluvil silně rozechvěný. 
„vidím to jako před sebou. lije kyseli-
nu solnou na železné piliny, v něčem, 
co má funkci plynopudné vany, se hro-
madí vodík, že ano, Fe + 2hcl = Fecl2 
+ h2, vodík se nějak smísí s kyslíkem ve 
výbušnou směs, pak stačí plamen svíč-
ky, a najednou prásk a vocatus, v ohnivé 
pometlo proměněný ...“

nedopověděl. Zavřeli jsme knihu.
noc hučela varhanami s měchy, po 

jakých marně toužil joachym vocatus, 
varhaník od sv. klimenta.

připravil JiKu

česká společnost pro hudební vědu
kabinet hudební historie  EÚ av čr
pořádají výroční konferenci na výše 
uvedená témata 29. - 30. listopadu 
2013 v budově českého muzea hudby, 
karmelitská 2, praha 1 - Malá strana

duchovní hudbou v našem případě 
rozumíme zejména hudbu určenou 
potřebám chrámu,  její provozovací 
(interpretační) praxi, edice duchov-
ních skladeb nebo písní a také hudbu, 
která je duchovní tematikou inspiro-
vána. 
Tematický okruh hudba slovanské 
vzájemnosti pokládá důraz na reper-
toár, ve kterém skladatelé hudebně 
zpracovávají témata slovanských histo-
rických nebo bájných osobností a dějů 
týkajících se historie slovanských 
národů. referáty mohou být také 
zaměřeny na migraci hudebníků, skla-
datelů, interpretů či výrobců hudeb-
ních nástrojů a na výměnu pedagogů 
a studentů, uskutečňovaných v rámci 
slovanského hudebního světa. 
referáty okruhu hudba po roce 1989 
mohou směřovat k otázce roku 1989 
jako mezníku (do jaké míry pozi-
tivně/negativně byl nebo může být 
tento rok přelomový v našich novo-
dobých hudebních dějinách), k otáz-
kám hudební tvorby obecně, kon-
krétně k mimořádným hudebním 
dílům, interpretačním činům, vzdě-
lávání, fungování hudebních institucí 
a k otázce změn hudebního života po 

DUChOVNÍ hUDBa
hUDBa sLOVaNsKÉ 

VzÁJEMNOsTI
hUDBa  pO ROCE 1989



19ročník 7 číslo 5/2013 bylo, je a bude

Milí čtenáři a kůrovci především,
máme za sebou v relativním zdraví 

volby a míříme přes dušičky a advent 
k vánocům, příležitostí pro kostelní 
hudbu bude opět plno. v rámci toho 
všeho nezapomínáme ani sami na sebe 
a snad se povzbudíme i tím, že si připo-
meneme, že někteří z nás oslaví v nej-
bližší době narozeniny. 

do příštího vydání psalteria kulati-
ny oslaví (jako vždy bez titulů a hodnos-
tí) jana bezděková, jitka chaloupková, 
jarmila novenková, Eliška pospíšilová, 
Tomáš bergman, karel hiner, jan 
kuželka a ladislav Šotek. Těm blaho-
přejeme zvláště fortissimo!

polokulatiny oslaví tentokrát samé 
dámy – silvia Fecsková, ludiše jíchová 
a Zdeňka rybová. kristova léta neoslaví 
z našich členů tentokrát nikdo. 

nekulatiny oslaví členky Martina 
bogarová, jiřina čejková, lenka černí-
ková-vjaclovská, Michaela Freemanová, 
broňa kaloudová, jacka křižanovská, 
Marie křižáková, Irena lysáčková, Mar-
cela nováková, vladimíra ondřichová, 
Eva pleskotová, Michaela prchlíková, 
Monika siváková, daniela sławińska, 
Marta Študentová, Eva Trundová, jana 
vacíková, jana vokatá a lucie Žáková, 
stejně jako spolukůrovci vojtěch čáp, 
petr Fischer, viliam Gurbaľ, rudolf 
hušek, petr chaloupský, josef kašpar, 
Michael korbička, libor Mathauser, 
Miroslav pošvář, stanislav přibyl, josef 
rut, pavol schwartz a rudolf sticha.

čekají nás také dvoje narozeniny 
biskupské: b. karel herbst (6. 11. 1943), 
b. petr Esterka (14. 11. 1935).

Z dalších osobností ze druhého 
břehu života se v období pokrytém 
tímto číslem psalteria pro život časný 
či věčný narodili j. d. Zelenka (*16. 10. 
1679), o. a. Tichý (†21. 10. 1973), Ferenc 
liszt (*22. 10. 1811), 24. 10. zesnu-
li alessandro scarlatti (†1725) a petr 
Eben (†2007), Zdeněk pololáník (*25. 
10. 1935), h. l. hassler (*25. 10 .1564), 
jakub jan ryba (*26. 10. 1765), andreas 
hammerschmidt (†29. 10. 1675), Gabriel 
Fauré (†4. 11. 1924) a téhož dne, ale r. 
1847 † Felix Mendelssohn-bartholdy, 
claudio casciolini (*9. 11. 1697), henry 
purcell (†21. 11. 1695), 22. 11. má svátek 
naše patronka sv. cecílie, robert Führer 
(†28. 11. 1861), václav renč (*28. 11. 
1911), claudio Monteverdi (†29. 11. 
1643). budu se opakovat: na tyto zesnu-
lé z nich myslívám v tomto přibližujícím 
se dušičkovém čase zvlášť a doufám, že 
s nebeskou shovívavostí poslouchají, jak 
jim interpretujeme jejich díla.

všem oslavencům patří naše gra-
tulace, modlitby a vděk za jejich přínos 
duchovní hudbě. jako správní kůrovci si 
navzájem gratulujeme i ke společnému 
svátku sv. cecílie. chybí vám ve výše 
uvedeném seznamu váš oblíbený autor 
duchovní hudby? To bude tím, že jste 
mi nenapsali o jeho zařazení. na závěr 
si neodpustím tradiční kánon, tentokrát 
adventní, trochu náročnější – ale vy ho 
zvládnete.

Stalo se a stane
neděle 22. 9. 2013 dóm sv. václava 19:00
Advent znamená "Příchod", tedy něco, 
na co čekáme, na co se těšíme. Kýčovité 
úpravy vánočních koled, omílané už 
od října, nám ale bohužel prostor pro 
pravé těšení nedávají. Je tu ale bohaté 
a krásné dědictví - repertoár dávných 
a radostných adventních písní, případ-
ně uskupených v takzvané Roráty. Chtěl 
bych Vás tímto přizvat k jejich zpěvu.
se souborem ritornello jsem se za léta 
zajímavé a proto houževnaté práce 
soustředil na takřka nekonečný fond 
dávných skladeb, které nás v případě 
adventního repertoáru souvisle prová-
zejí či vedou od středověku až podnes. 
není důvod, proč nezpívat tyto zpěvy 
i přes celé vánoce, ale zpívat naopak 
i v dobrých úpravách jen a jen "koledy" 
v adventu znamená šidit se o čekání.
a tak ataku vánoc můžeme čelit 
radostně a v klidu. Za doprovodu 
dobových nástrojů, navíc si každý 
může v duchu i na papíru písničky 
odnést domů s sebou.
dílna je určena pro všechny, kteří se 
chtějí naučit adventní písně, není vyža-
dována žádná pěvecká zkušenost.
časový plán: 9.30 - 10 příchod účast-
níků, od 10 do 16 hodin zpívání s pau-
zou na oběd, od 16h společná cesta 
„přes kopec" (asi 40 min procházka) 
k nejstaršímu kostelu v čechách sv. 
klimentu na levém hradci, který pro 
nás bude odemčený. uvnitř si společně 
zazpíváme a zakončíme den.
dílna proběhne na první adventní 
neděli 1. prosince v ateliéru sdružení 
roztoč v Úněticích, autem nebo busem 
15-20 min z dejvické. Zpátky z levého 
hradce jedou do prahy autobusy kaž-
dou půlhodinu (zastávka je 5 min od 
kostela) a také každou hodinu vlaky, 
pěšky cca 7-10 min. od kostela.
cena 680 kč, pro členy roztoče, stu-
denty, důchodce, osoby na rodičovské 
dovolené 550,- a pro více členů rodiny 
490,- na osobu. dílna probíhá ve spo-
lupráci se sdružením roztoč.

DÍLNa aDVENTNÍCh pÍsNÍ 
s MIChaELEM pOspÍšILEM
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uprostřed léta se v želivském klášteře 
představila šestice dětí (johana sládková, 
anna rybová, agáta Faitová, Martin 
sucharda, alexandre Martin a jan köhler) 
z dismanova rozhlasového souboru 
českého rozhlasu. pro dismanův soubor 
to byla premiéra v Želivě a pro želivský fes-
tival to byla současně premiéra programu 
s jiným než hudebním zaměřením. I když 
jsme se hudbě nevzdálili úplně - šestice 
dětí představila hravou formou osobi-
tou malebnost i uhrančivý rytmus textů 
bohuslava reynka a suzanne renaud. 
reynkovy básně zachycují syrovou zemi-
tost vysočiny, dotýkají se hlíny a cítíme 
dech probouzejících se polí jara i námahu 
koní zapřažených za pluhem. 

sestra zima láme chrastí, 
bratr vítr listí smetá 
daleko, na konec světa
do propasti. 

sestra zima láme chrastí, 
bratr vítr ohně rudé
zapálí, až v mracích bude
černé ovce pásti. 

vítr smetá v ohně rudé 
stesk a vzdechy sestry zimy, 
píšťalami plamennými
tmou zahude.

Říkadla suzanne renaud „jsou o těch 
nejjednodušších věcech, o sušení hub, 
pohledu do zrcadla nebo o tom, jak se stmí-
vá, a přitom je z nich cítit zvláštní smutek, 
možná nad tím, že by na chvíli chtěla být 
někde jinde, a ono to nejde“. (alice Škocho-
vá - předmluva k projektu nitky)

kroky šestice přednášejících vedly nej-
prve v srpnu 2012 do petrkovské zahrady, 
kde se nad scénářem debatovalo s reyn-
kovými syny, jiřím a danielem, podobně 

jako jen o pár dnů dříve na rozkvetlé louce 
s osobitým bubeníkem vojtou kudrná-
čem. během studia si každý z šestice akté-
rů mimo jiné vytiskl v dílně vŠup svou 
„nefalšovanou suchou jehlu“, aby si osa-
hal techniku, jejímž prostřednictvím se 
vyjadřoval bohuslav reynek – grafik. již 

v petrkovské zahradě dismanův soubor 
slíbil, byť pouze nad scénářem, že „do roka 
a do dne“ přijede výsledný tvar na vysoči-
nu ukázat - a podařilo se. Želivského pro-
vedení zúčastnili osobně reynkovi synové 
jiří a daniel a vnučka veronika reynková. 

„Usedlost básníka a výtvarníka Bohu-
slava Reynka (1892–1971) v Petrkově 
u Havlíčkova Brodu se džunglovitou zahra-
dou, básníkem apostrofovanou jako „živá 
loď“, náleží k magickým místům české 
literatury a výtvarného umění. Reynek byl 
velikým osamělcem. Snad právě proto tak 

přitahoval mnohé návštěvníky, kteří zejmé-
na v šedesátých letech proměnili petrkovský 
dům-archu v neformální poutní místo. 
Z Reynkova manželství s francouzskou bás-
nířkou a podle Halasových slov „kněžnou 
poezie“ Suzanne Renaud se narodili dva 
synové: starší Jiří, který se od dětství staral 

o příbytek a sad a překládal z francouz-
štiny např. prózy Henriho Pourrata nebo 
Francise Jammese, a mladší Daniel, který 
v totalitních časech pracoval ve stavebnictví 
a ve volných chvílích svátečně fotografoval.“ 
(jan suk - předmluva ke knize  „Z vln, 
které zkameněly“)

pásmo založené na poetických tex-
tech bohuslava reynka a říkadel jeho ženy 
suzanne renaud se vymykalo všemu, co 
jsme dosud na želivském festivalu slyšeli.  
děti během provedení přecházely po jeviš-
ti, bubnovaly na improvizované bubny, 
úsečná říkadla suzanne renaud střídaly 
plochy reynkových textů. dětští interpre-
ti nelehký materiál zvládli s okouzlujícím 
přednesem a profesionálním nadhledem - 
otisk vynikajícího režijního vedení Zdeny 
Fléglové. část říkadel zazněla ve francouz-
ském originále...

posluchači byli Zrcadlenou tváří 
zasaženi a děti odměnili několikaminu-
tovým potleskem. věříme, že to nebyl 
poslední projekt dismanova souboru na 
festivalu Musica Figurata.

Marika Pečená

Zrcadlená tvář
výtvarná spolupráce Tomáš kypta
hudební spolupráce vojta kudrnáč
Účinkují členové dismanova rozhlasové-
ho dětského souboru českého rozhlasu
scénář a režijní vedení Zdena Fleglová

Zrcadlená tvář
Bohuslav Reynek na festivalu Musica Figurata


