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s dom Yves-Marie lelièvrem 
o duchovní hudbě

Vážený otče Yves-Marie, můžete nám říci 
něco o Vaší cestě k duchovnímu povolání?
nejprve musím promluvit o tom, za co ve 
svém povolání vděčím své rodině. Moji 
rodiče mi dali příklad každodenního 
křesťanského života s velkou starostli-
vostí o druhé, s velkou vstřícností a zcela 
konkrétní štědrostí. Také moje teta, která 
je řeholnicí, a bratranci kněží byli pro mě 
skutečnými svědky boha. přesto jsem až 
do svých 25 let nikdy vážně nepomys-
lel na toto povolání. byl jsem hudebník 
a počítal spíš s tím, že se ožením. vše 
přišlo až jako odpověď na moji životní 
zkušenost v Mexiku, osobní prohloubení 
víry a četbu řehole sv. benedikta. Musím 
vzpomenout i na událost v mém životě, 
kdy jsem vážně pomýšlel na to usadit se 
a oženit s jednou mexickou ženou. Tehdy 
jsem začal uvnitř jasně vnímat, že mě pán 
ježíš žádá, abych všechno opustil a násle-
doval ho. bylo to velmi zřetelné a zároveň 
velmi obtížné uskutečnit. potřeboval jsem 
ještě dva a půl roku, abych víc dozrál a víc 
se modlil. Teprve pak jsem přišel zaklepat 
na dveře solesmeského kláštera.

Jak se vyvíjel Váš vztah ke gregorián-
skému chorálu, jaký byl prvotní impuls 
k jeho studiu?
hudba byla vždy součástí mého života, 
hlavně mezi devatenáctým a osmadvacá-

tým rokem, kdy jsem působil v orchestru 
coby violista. Gregoriánský chorál jsem 
však ve skutečnosti neznal. objevil jsem ho 
až v solesmes při každodenní praxi sboru 
a během školení, kterého se mi dostalo 
v noviciátu. otec novicmistr a otec dom 
jean-claire, v té době hlavní solesmeský 
kantor, mě povzbuzovali k prohloubení stu-
dia gregoriánského chorálu. v druhém roce 
noviciátu jsem se stal členem scholy a od té 
doby jsem gregoriánský chorál nepřestal 
provozovat, ani o něm přemýšlet.

Jaký je vztah benediktinské řehole a její 
spirituality k chorálu?
svatý benedikt říká, že náš duch musí být 
v souladu s naším hlasem. Mens concor-
det voci nostrae. náš hlas během liturgie 
pronáší pouze slova, která nám církev ve 
své modlitbě vkládá do úst. Téměř všech-
na pocházejí z bible nebo z děl křesťan-
ských básníků. všechny tyto texty nás 
obracejí k bohu a skrze zpěv se spojují 
s naším srdcem. Tak živíme naši víru, 
naději a lásku. benediktinská spirituali-

Přítomnost dvou benediktýnů – znal-
ců gregoriánského chorálu – v krátké 
době po sobě z prostředí Německa 
i Francie nám dala příležitost polo-
žit jim velmi podobné otázky a jejich 
odpovědi, názory a postřehy si porov-
nat. Otec Yves-Marie – vedoucí scholy 
v benediktinském opatství v Solesmes – 
vedl třídu na letošním Conviviu a byla 
to pro něj na rozdíl od fr. Baumhoffa  
první příležitost práce s amatérskými 
zpěváky a laickými nadšenci.
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ta je christologická a liturgická. slavení 
kristova tajemství skrze oficium dané 
řeholí svatého benedikta nalézá jedineč-
ný výraz v gregoriánském chorálu právě 
díky způsobu, jakým se chorál hudebně 
snoubí s božím slovem.

Jakou roli a jaký význam má chorál 
v současné liturgii ve Francii?
Gregoriánský chorál není ve francouz-
ských farnostech stále příliš zastoupen. 
s větší pravidelností je zpíván v klášte-
rech. některé, jako u nás v solesmes, ho 
provozují zcela výlučně, jiné kláštery 
zařazují i další skladby ve francouzšti-
ně. přesto však dnes můžeme pozorovat 
skutečný zájem o gregoriánský chorál 
u mladých lidí, kteří již působí v různých 
sborech, nebo si přejí se na jejich činnos-
ti podílet. pokud se dohodnou s knězem, 
může se ve farnosti konat jednou či víc-
krát měsíčně chorální mše. Existuje více 
možností, jak provozovat některé části 
mše chorálně, např. ordinarium; ostatní 
lze ponechat ve francouzštině. konečně 
chorál zůstává zdrojem inspirace pro 
mladé skladatele liturgické hudby.

Jak to vypadá prakticky ve Francii, daří 
se začleňovat chorál živě do liturgie?
To záleží na tom, co máme na mysli pod 
pojmem „živě“. pokud předpokládáme, že 
by celé shromáždění mělo zpívat, odpo-
věděl bych spíš ne. To platí přinejmenším 
pro části propria, ale také pro credo či 
gloria, které lze provádět pouze v sezpí-
vaném shromáždění. pokud pojem „živě“ 
vnímáme tak, že chorál sytí život modlit-
by a společenství s kristem v jeho církvi, 
moje odpověď by byla ano. sbor, který 
důstojně zazpívá gregoriánské proprium, 
nebo i pouze jeden, dva kusy, jako třeba 

graduale či offertorium, přispěje skutečně 
ke kráse liturgie a tedy i k jejímu živému 
přijetí věřícími.

Může mít teologická hloubka chorálu 
praktický význam i pro laiky, kteří mu 
„pouze“ naslouchají?
Tato otázka navazuje pěkně na tu před-
cházející. Gregoriánský chorál ve své 
duchovní a teologické hloubce vytváří 
svou krásou významnou oporu pro mod-
litbu věřících, kteří nejen že naslouchají, 
ale duchovně se sjednocují v hlubším 
usebrání, které právě gregoriánský chorál 
zprostředkovává. jeho teologický obsah 
je velmi jistý, neboť čerpá z božího slova, 
především z žalmů a Evangelia. díla cír-
kevních autorů, často svatých, prošla 
zkouškou staletí a hlavně posouzením 
církve. hudba má zcela jistě dar dotýkat 
se srdcí a gregoriánský chorál svou čis-
totou pomáhá věřícím, kteří mu s účastí 
naslouchají, očistit jejich víru.

Jaký je nejlepší první krok pro případné-
ho vážnějšího zájemce o tento liturgický 
zpěv?
nejprve je třeba se začlenit do nějaké-
ho sboru, nebo, pokud je zpěváků víc, 
jeden takový sbor vytvořit. potom se 
učit pomocí běžné praxe, specializované 
četby, účastí na různých seminářích nebo 
naopak zvaním osob, které jsou v tomto 
oboru vzdělaní. nakonec je možné nabíd-
nout své aktivity některé farnosti, což 
nebrání tomu vystupovat na koncertech, 
zejména duchovního rázu.

Vedete v Solesmes mnišskou scholu, 
můžete nám přiblížit způsob nácviku?
každý pátek večer od sedmi do půl 
osmé máme zkoušku s celou komunitou. 
Tam nacvičujeme kusy pro nadcházející 
týden a tam dávám pokyny k interpre-
taci. Může se to zdát málo, ale nesmíme 
zapomínat, že se všichni sedmkrát denně 
shromažďujeme v chóru při samotné 
praxi, někteří již více než sedmdesát let... 
pracuji také se scholou - malým sborem 
složeným z osmi zpěváků - kantorů, a to 
přibližně jedenkrát za tři týdny. Zde je 
harmonogram pružnější s ohledem na 
potřeby a běh liturgického roku. se scho-
lou se věnujeme více technickému aspek-
tu zpěvu. u kantorů se také předpokládá, 
že budou pracovat samostatně. konečně 
mám na starost školení noviců. většinou 
s nimi pracuji individuálně, abych se při-
způsobil schopnostem každého z nich. Ty, 
kteří dosáhli podobné úrovně, nechávám 
pracovat společně. vždy jim však radím, 
aby dobře poslouchali sbor a učili se tak 
jeho vnímáním.

Má chorální schola v Solesmes nějaké 
pravidelné posluchače (publikum)?
některé sbory k nám přijíždějí pravidel-
ně, mnoho hostů je rovněž pravidelných, 
ale to nejsou posluchači typu publika 
přivyklého opeře. první krok je vždy 

duchovní. pro ty, kteří se k nám pravidel-
ně vracejí, je motivací liturgická modlitba 
a rytmus mnišského života. To nám jasně 
ukazuje skutečný rozměr našeho zpěvu: 
vést k modlitbě, k životu pod božím 
pohledem, k naslouchání božímu hlasu.

Právě jste vedl chorální třídu letní školy 
Convivium. Jak hodnotíte zájem, připra-
venost a úroveň jejích studentů?
Z convivia mám ty nejlepší vzpomín-
ky a vlastně víc než vzpomínky. vše 
je ve mně totiž stále živé a je mi zdro-
jem úvah, které mi pomáhají v hudební 
praxi. Tento seminář mi pomohl ujasnit 
způsob, jak gregoriánský chorál pedago-
gicky uceleně prezentovat po historické 
a interpretační stránce. nejdůležitější 
jsou ale pro mě osobní kontakty, které 
jsem během convivia navázal. samotný 
název convivium to velmi dobře vysti-
huje; svým obsahem je velmi blízký ide-
álu první křesťanské komunity tak, jak to 
vidíme ve skutcích apoštolů, kde sdílení 
v modlitbě a lásce je v samotném centru 
života. seminář se konal v nádherném 
místě, které samo vyzývalo k díkůvzdání 
našemu stvořiteli. jsem velmi šťastný, že 
udržuji kontakty s některými členy a že 
jsem si tento letní seminář mohl tak tro-
chu prodloužit tím, že jsem odpovídal na 
vaše otázky, jak nejlépe jsem uměl.

Překlad rozhovoru Tereza Hodinová
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Vážení čtenáři,

nezbylo mi tentokrát na editorial moc 
místa, ale noty jsou přece přednější. 
V tomto čísle přinášíme hodně infor-
mací o akcích, které se v přebohatém 
duchovně-hudebním podzimu udály 
a které byly často vyvrcholením dlou-
hodobé práce. Prezentovat výsledky je 
vždy radostné. Článek o Misse Pastoralis 
Josefa Schreiera nám navozuje již atmo-
sféru Vánoc, ale nejhutnější jsou nadča-
sové informace o možnostech získávání 
notových materiálů, k jejímuž sestavení 
spojilo síly více členů redakčního kolek-
tivu. Diskuse o žádoucí podobě litur-
gické hudby proběhy tentokrát mimo 
stránky našeho časopisu při panelové 
diskusi, kterou pořádala na téma svého 
hudebního čísla redakce revue Salve. 
K této diskusi a k řešení podnětů, které 
přinesla se ještě vrátíme v dalších číslech 
Psalteria. 
Chtěli bychom Vás všechny pozvat na 
koncert k nedožitým osmdesátinám prv-
ního předsedy SDH Petra Ebena, který 
pořádáme ve spolupráci s Českou filhar-
monií 27.  ledna v Rudolfinu. A hlavně, 
užijte si a přežijte ve zdraví vánoční 
muzicírování. To a hodně Božího požeh-
nání v následujícím roce Vám jménem 
celé redakce přeje

s t a l o  s e  a  s t a n e

stalo se a stane
Milí čtenáři a kůrovci především,
opět po čase otevírám na internetu členskou databázi sdh, protože zas nastal čas při-
pomenout si, že při frekvenci šesti čísel tohoto skvostného časopisu ročně má přibližně 
jedna šestina členů sdh v následujících dvou měsících narozeniny. Zvlášť ekonomicky 
to jistě pojímají ti členové, kteří  mají narozeniny např. 25.12., 31.12. či 1.1. sám mám 
totiž sestřenici Evu, jež se narodila 24.12. – to je zvlášť ekonomicky výhodná kombina-
ce, vskutku oslavovací triatlon.
kulatiny oslaví (bez titulů a hodností) silvia Fecsková, svatava hubálková, ludiše 
jíchová, ludmila liberdová, Zdeňka rybová, jana vozková, Tomáš herder a rudolf 
valášek. polokulatiny oslaví Eliška pospíšilová a Ivan brožek. Zletilosti ve smyslu 
práva dosáhne daniel pinc.
nekulatiny oslaví členky Martina bohatová, lenka čechová, veronika kalivodová, 
Marie Martínková, veronika Šebáková, jarmila Štogrová a Marta Študentová, stejně 
jako kůrovci jan bernátek, jiří doubek, jan Fila, josef Gerbrich, vítězslav hergesel, 
roman hofr, Zdeněk klinera, p. jaroslav konečný, Zdeněk kopecký, pavel křivohlavý, 
jiří kub, jan kuželka, jiří lazebníček, Štěpán Malík, alois rozehnal, Martin Říšský, 
pavel smetáček, josef smola, ondřej socha, jan Štěpančík, pavel Tomáš, radim ucháč, 
pavel vašků a Tomáš Weissar.
5.1. též slaví narozeniny pan biskup lobkowicz (*1948), který je znám mj. svým klad-
ným vztahem k hudbě.
Za každým z těchto jmen si i ti, kdo je neznají osobně, mohou představit člověka, na 
němž někde v naší vlasti stojí nějaký duchovně-hudební úkol a další rok jeho nesení 
a plnění. všem proto patří naše gratulace, modlitby a vděk za jejich přínos duchovní 
hudbě. a naše stálá prosba pokračuje: pokud v členské databázi uvidíte někoho, kdo 
na nás již hledí z druhého břehu, sdělte nám to. pokud vám chybělo v tomto i v minu-
lých vydáních psalteria nějaké významné výročí, které by bylo třeba v příštích letech 
– dá-li pán bůh – připomenout, tak nás laskavě informujte. děkujeme.
Z dalších osobností ze druhého břehu života se v období pokrytém tímto číslem 
psalteria pro život časný či věčný narodili j. d. Zelenka (+23. 12. 1745), j. b. Foerster 
(*30. 12. 1859), F. X. brixi (*2. 1. 1732), G.b.pergolesi (*4. 1. 1710), François poulenc 
(*7. 1. 1899), Maurice duruflé (*11. 1. 1902), W. a. Mozart (*27. 1. 1756), první před-
seda sdh petr Eben (*22. 1. 1929), 
G. p. palestrina (+2. 2. 1594) a josef Mys-
liveček (+4. 2. 1781). 
všem nám pak přeji požehnané prožití 
vánočních svátků a v novém roce 2009 
hodně radosti včetně radosti z pěstování 
duchovní hudby.
Za všechny nás opět posílám – s las-
kavým svolením nakladatelství Triton 
(www.tridistri.cz -  sbírka světské káno-
ny - duchovní kánony) – další hudební 
přání, jež vysázel jeden z oslavenců – jan 
Štěpančík:

Pavel Svoboda
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habent sua fata libelli - podle okřídle-
ného latinského úsloví knížky mají své 
osudy. To platí také o hudebních dílech 
a to i o tak svébytných, jako jsou díla 
vánoční hudby, provozovaná jenom 
několik dní v roce. lze to doložit osudy 
dvou vyhraněných skladeb tohoto oboru. 
o vánocích roku 1796 zazněla ve starém 
rožmitále v chrámu povýšení sv. kříže 
česká pastýřská mše jakuba jana ryby. 
delší dobu jí nebyla věnována pozornost; 
ani skladatel ji patrně nepokládal za výji-
mečnou ve svém díle. postupně však se 
stávala známou a v současné době je bez-
mezně populární jak v živém provede-
ní v chrámech a koncertních sálech, tak 
zejména v reprodukované podobě. bez 
rybovy pastýřské mše hej mistře, jak se 
nazývá podle textu úvodního taktu teno-
rového sóla první části, kyrie, si české 
vánoce nelze představit.
odlišný osud měla Missa pastoralis in c 
boemica, vzniklá na východní Moravě asi 
30 let před rybovou pastýřskou mší. její 
skladatel josef schreier je zjev do značné 
míry záhadný. poměrně značné množ-
ství skladeb, jež se od něho dochovalo 
na Moravě a na slovensku, kontrastuje 
s nedostatkem zpráv o jeho životní dráze. 
narodil se 2. ledna 1718 v dřevohosticích 
na hostýnském Záhoří. v době terezián-
ské (cca 1740-1780) se nachází jako kantor 
a regenschori v bílovicích u uherského 
hradiště. poté stopa po něm mizí. ve 
shodě s povoláním v kostele schreier psal 
především chrámovou hudbu; dochovaly 
se však od něho - což je u kantora té doby 
pozoruhodné – dvě jednoaktové zpěvo-
hry. alespoň podle dosavadních znalostí 
je schreierovou nejvýznamnčjší skladbou 
zmíněná pastorální mše. jednoduchostí 
skladebných prostředků - již obsazením 
trojhlasého smíšeného sboru - bez tenoru 
byla vhodná pro venkovské kúry.
Mše se rozšířila na Moravě a její obliba 
trvala plných sto let. potom byla zapome-
nuta, snad i pod vlivem cecilské reformy 
chrámové hudby. v posledním čtvrtsto-
letí dochází k jejímu oživení v souvislos-
ti se zvýšeným zájmem o starou hudbu. 
schreierova pastorální mše svým triovým 
stylem náleží do pozdního baroka, vyka-
zuje však i prvky ozdobné melodiky roko-
kové. jedinečnou ji ale činí její pozice na 
rozhraní chrámového i světského oboru, 
což se projevuje jak v textu, tak v hudbě. 
schreierova mše je latinskočeská; přes-

něji - vezmeme-li v úvahu její první část, 
kyrie eleison, řeckolatinskočeská. většina 
částí mešního ordinaria je dvojdílná. 
první díl, na latinský liturgický text, je ve 
volném tempu a v trojdílném taktu; lze si 
vzpomenout na středověké tempus per-
fectum. druhý díl, rychlejšího tempa, ve 
dvoudobém taktu (tempus imperféctum) 
je na český text připomínající vánoční 
pastorely, s prvky valašského nářečí.
jak došlo k oživení zapomenuté pastorál-
ní mše venkovského kantora z východní 
Moravy? Zprávu o tom podává prof. jiří 
sehnal v recenzi knihy autora těchto 
řádků, o níž bude dále řeč (vlastivědný 
věstník moravský lvII, 2005, s. 410).
před mnoha lety mne paní hedvika 
pohanková při katalogizaci starých fondů 
hudebního odd. Moravského muzea 
upozornila na pozoruhodnou vánoč-
ní mši, ve které se mísila latina s češti-
nou. upozornil jsem na toto dílko jana 
Trojana, protože jsem věděl, že spadá do 
jeho odborných zájmů.
v revui hudební věda XX, 1983 č. 
l, s. 41-58 vyšla studie autora těchto 
řádků Missa pastoralis boemica josefa 
schreiera. Tento rozbor mše s notovými 
ukázkami je založen na partituře, poří-
zené spartováním opisu hlasů ze sbírky 
kláštera v rajhradě, uloženém v oddělení 
dějin hudby Moravského muzea v brně, 
sig. a 13. 006.
Missa pastoralis in c boemica / a / canta, 
alto / basso / vl I, II, clarino vel corno 
Imo et IIdo / Tympano / et / organo. 
obsazení klarin a lesních rohů jediným 
hráčem bylo umožněno konstrukční pří-
buzností tehdejších nástrojů.
v prosinci t. r. provedl dr. František Malý 
se souborem Musica pastoralis poprvé 
schreierovu mši v Malém divadle hudby 
na smetanově ulici v brně. provedení 
uskutečnil ve znění se smyčci, neboť 
party dechových nástrojů a tympánu 
považoval za „poněkud násilné, jakoby 
dodatečně přikomponované.“ provedení 
v sólistickém obsazení působilo sugestiv-
ně, orámováno interpretací neznámých 
moravských pastorel; kvalitou však bylo 
spíš informativní.
(rec. svobodné slovo 30. 12. 1983, /ant/).

provedení dalších souborů poté násle-
dovala v kostele i na koncertním pódiu, 
vesměs ve větším až velkém obsaze-
ní pěveckého sboru, s doprovodem 

smyčcového orchestru nebo v pozděj-
ší době s připojenými žesti a tympá-
ny. připomeňme přitom, že Mše bývá 
upravována místními dirigenty, kteří 
nedbají na stylové požadavky díla. pro 
svou stručnost - trvá necelých 25 minut 
- Missa pastoralis josefa schreiera je už 
od prvního provedení spojována s uvede-
ním drobnějších kousků vánoční hudby; 
výjimečně i se skladbami, jež nesouvisejí 
s vánocemi. Mše měla pokaždé úspěch 
a šířila se dále; tento stav trvá dodnes. 
ještě je třeba připomenout, že provede-
ní Mše v 18. - 19. století se dálo ve ven-
kovském kostele, zatímco v nové době se 
Mše provádí v chrámech i koncertně jak 
v menších místech, tak ve velkých cent-
rech.
pro osudy schreierovy pastorální mše je 
příznačný zásadní rozdíl v jejím šíření 
v 18. - 19. století a ve století 20. František 
Malý v úvodu k edici mše konstatuje, že 
v 10 dosud známých opisech skladby z let 
cca 1780-1893 dochází k variabilitě, pří-
slušející spíše lidové hudbě a písní a lido-
vým hrám, případně k anonymitě nebo 
autorské dubiózitě. Mše se tedy šířila po 
Moravě v podání zpracovatelů, kterým 
byl neznámý pojem autorské původnosti. 
Tito zpracovatelé si nebyli vědomi ori-
ginálního přínosu schreierova a s jeho 
dílem zacházeli jako s předlohou vyža-
dující nutné dotvoření. přitom ani jeden 
z těchto známých či neznámých upravo-
vatelů zdaleka nedosahoval skladatel-
ské úrovně schreierovy. byli to vesměs 
aranžéři, někdy nevalné úrovně. Zejména 
pozdější úpravy ze druhé poloviny 19. 
století prozrazují již připojením dalších 
nástrojů jako je křídlovka nebo pozoun 
absenci smyslu pro stylovost skladby.
naproti tomu ve století 20. se mše šíří 
v podobě obnovené premiéry, vycházející 
z jediného pramene, opisu hlasů ze sbírky 
kláštera v rajhradu (Moravské muzeum, 
oddělení dějin hudby, sig. a 13.006 ). 
To platí i o drobných úpravách partitury 
jako jsou vsuvky Františka Mlynáře nebo 
instrumentační změny pavla hrubiše.

do dnešní doby se Missa pastoralis in c 
boemica j. scheiera provozovala asi pade-
sátkát – na Moravě, v praze i ve vídni. 

schreyer, školní učitel v Moravě
Tak stručně představil josef jungmann 
v „historii literatury české“ (1825) nej-

Josef Schreier: 
Missa pastoralis /in C boemica/
Osudy moravské vánoční mše z 18. století 
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výraznějšího, jak se později ukázalo, 
kantora na Moravě ve druhé polovině 
18. století. heslo v „československém 
hudebním slovníku“ (II. 1965) přineslo 
zavádějící údaje o rodišti josefa schreiera 
hustopečích, spolu s hypotetickým 
datem narození kolem roku 1739. Teprve 
konfrontace s dalším heslem norbert 
schreier (1744 – 1811), spolu s pracným 
hledáním v matrikách, umožnila nahléd-
nout alespoň částečně do života skuteč-
ného nositele tohoto jména.
josef schreier byl pokřtěn 2. ledna 1718 
v dřevohosticích jako syn jana jiřího 
schreyera a matky ludmily, rozené 
Říhové. o jeho osudech v rodišti neví-
me, vynořuje se nám teprve po letech 
v bílovicích u uherského hradiště. 
dne 13. června 1740 byl oddán mlá-
denec josephus schraier, z městeč-
ka dřevohostic, toho času rektor 
v bílovicích, s poctivou pannou annou, 
dcerou zesnulého Mikuláše bureše, bílo-
vického rektora.
dvaadvacetiletý učitelský mládenec patr-
ně vyženil kantorské místo, jak bývalo 

tehdy zvykem. v letech 1741 - 1759 byla 
rodina bílovického učitele obdařena tuc-
tem dětí. ne všem bylo dopřáno dožít 
se dospělého věku. prvorozená barbara 
se narodila 24. 2. 1741 a zemřela téhož 
dne, doprovázena v matrice farářovou 
poznámkou "sine patrinis" - bez kmotrů. 
pohřbena byla příštího dne. 6. 2. 1742 se 
narodil johanes josephus schraier, jemuž 
byli za kmotry pan Martin Merta, měš-
ťan hradišťský s pannou annou, dce-
rou měšťana a varhaníka jana pešky. Ze 
zažloutlých stránek matrik hledí na nás 
jména dalších kantorových dětí. josephus 
johanes (1743 - ?), anna bibiana barbara 
(1744 - ? ), hyacinta Teresia (1746 – 1748), 
joannes philippus jacobus (1748 – 1811) 
je nám již známý norbert, toto jméno 
přijal při vstupu do premonstrátského 
řádu na slovensku. Život a smrt se stří-
daly v kantorově rodině. dne 14. ledna 
1750 byl pokřtěn Franciscus Friedrich 
Methodius. obřad vykonal tentokrát 
sám pan farář jan bureš. byl snad v pří-
buzenském svazku s paní rektorovou? 
v přestupný den - 29. února 1752 se naro-

dil a byl pokřtěn Martinus Marianus. 
další dva sourozenci opustili příliš záhy 
tento svět - carolus lucas (1752 – 1755) 
a Elizabeth Mariana (1755 – 1757). 
následují andreas sigismundus (1757 -?) 
a Martinus cajetanus (1759 – 1760).
schreierovi žili v bílovicích společensky, 
jak dokazuje jejich časté kmotrovství. 
Takto posloužili stejně dětem zámožné-
ho sedláka či obchodníka jako ubohému 
nemanželskému sirotkovi. po roce 1760 
rodina schreierova z bílovických mat-
rik mizí, neznámo kam. podle údajů, 
které poskytl po létech kantorův syn, 
vážený premonstrát v banské Štiavnici, 
se josef schreier měl stát správcem 
u hraběte rottala v holešově. Zároveň 
však o něm sděluje, že pochází z Modry 
v prešpurském komitátu. Údaj o holešově 
se nepodařilo ověřit, nové bydliště  (ne 
rodiště!) otcovo by mohly dotvrzovat 
schreierovy skladby, jež se zachovaly 
v hudebních sbírkách na slovensku.
se skrovnými znalostmi životních osudů 
kantorových kontrastuje nepříliš obsáh-
lé, avšak výrazné dílo josefa schreiera. 
jungmann o něm píše, že okolo roku 1760 
několik operet v hanáckém nářečí s hud-
bou vyhotovil. víme však o dvou českých 
zpěvohrách, nikoliv v nářečí, ale v hovo-
rové češtině. Za latinským názvem aurea 
libertas - česky Zlatá svoboda se skrývá 
žertovný dialog dvou mládenců o ženění. 
vážnější veritas exulans - česky vyhnaná 
pravda je hořkou satirou o tehdejší spo-
lečnosti, v níž se svět spojil s politikem, 
aby vypudil pravdu do vyhnanství. 
poznámku josefa jungmanna si může-
me vyložit v tom smyslu, že schreier byl 
zároveň skladatelem textu i hudby.
jako kantor v době tereziánské byl ještě 
schreier pevně připoután k chrámové 
službě. jeho skladebné dílo je převážně 
spjaté s kostelem. provozovali je kantoři 
na moravském venkově, jak to například 
dosvědčují dochované skladby z kůru 
v dřevohosticích, kojetíně, kvasicích 
a v rajhradě. na slovensku nacházíme 
schreierova chrámová díla v lubici, Ilavě 
a Trenčíně.
hodnotu kantorova díla lze vyjádřit 
velmi prostě, v jeho odkazu se nesetkáme 
nikde s něčím nedokonalým obsahově, 
ani technicky. I když jsou jeho kompozi-
ce velmi jednoduché, upoutají osobitým 
rukopisem i přesvědčivým výrazem.
schreierovým životním dílem je Missa 
pastoralis in c boemica. Tento název, 
který čteme na obálce obsahující ruko-
pisné opisy hlasů, nepochází patrně od 
skladatele. pořadatel hudební sbírky kláš-
terního chrámu benediktinů v rajhradě 
chtěl slůvkem „boemica“ naznačit, že na 
rozdíl od běžné latiny použil komponista 
výjimečně lidového jazyka.
ve skutečnosti složil bílovický kan-
tor, rodák z dřevohostic v hostýnském 
Záhoří, mši latinskou, se silným vlivem 

pokračování na straně 19
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letošní jubilejní 40. sezonu komorní fil-
harmonie pardubice zahájil 22. a 23. září 
slavnostní koncert v sukově síni domu 
hudby v pardubicích, na jehož programu 
bylo kromě několika částí ze smetanovy 
prodané nevěsty také oratorium smíru 
jiřího pavlicy. autor oslaví 1. prosince 
55. narozeniny a my k nim kromě přání 
božího požehnání k další tvorbě připoju-
jeme článek dramaturga kFp bohuslava 
vítka o této pavlicově duchovní skladbě.

oratorium smíru na biblické texty pro sólis-
ty, dva recitátory, smíšený sbor a orchestr. 
premiéra revidované koncertní verze.
1. prolog - kdybych lásku neměl; 2. halelu 
El; 3. pater noster; 4. proglas sventaje-
go evangelija; 5. sláva Tebje; 6. credo; 
7. Epilog - který působí všechno ve všem.
obsazení: anna hlavenková - soprán, 
Edita adlerová - alt, Tomáš kořínek - 
tenor, richard novák - bas, dagmar 
novotná - recitace, pavel novotný – reci-
tace. kühnův smíšený sbor, sbormistr 
Marek vorlíček. komorní filharmonie 
pardubice, dirigent leoš svárovský. 

Jiří Pavlica

studoval muzikologii na univerzitě palac-
kého v olomouci, housle na konzervatoři 
v brně u profesorů stanislava Tomáš-
ka a pavla kyncla, kompozici na jaMu 
v brně u arnošta parsche a Zdeňka polo-
láníka. jeho interpretační a tvůrčí činnost 
je spjata především se souborem hradiš-
ťan, jehož uměleckým vedoucím je od 
roku 1978. ve své tvorbě dokáže obsáh-
nout dramaturgický oblouk od lidové tra-
dice až po oblast soudobé hudby.
jiří pavlica má za sebou výraznou hudeb-
ní činnost: bohatou diskografii přede-
vším s vlastními autorskými projekty, 
četná autorství filmové a divadelní hudby, 
pravidelné koncerty doma i v zahraničí. 
jeho práce získala odborná ocenění (cena 
českého hudebního fondu, ceny z meziná-
rodní rozhlasové soutěže prix bratislava, 
cenu nezávislých novinářů Žlutá ponor-
ka aj.) i několik „zlatých desek“ za nej-
prodávanější alba (např. ozvěny duše, 
Mys dobré naděje - ve spolupráci s jiho-
africkým multiinstrumentalistou dizu 
plaatjiesem) a „platinovou desku“ (o slu-
novratu - na verše jana skácela). o šíři 
jeho záběru a schopnosti spojovat lidi 
i projekty z různých hudebních břehů 
svědčí spolupráce s řadou výtečných inter-
pretů a souborů (komorní orchestr leoše 
janáčka, pražská komorní filharmonie, 
Filharmonie brno, symfonický orchestr 
hlavního města prahy Fok, bambini di 
praga, spirituál kvintet, Emil viklický, 
vlasta redl aj.), včetně zahraničních 
(alistair anderson - velká británie, Yas 

kaz - japonsko, dizu plaatjies - jihoafrická 
republika). jiří pavlica se autorsky uplat-
ňuje rovněž v oblasti volné soudobé tvorby 
(Missa brevis pastoralis, oratorium smíru, 
suita dialogů chvění).

OraTOrium Smíru

jiří pavlica, známý protagonista nejen 
moravského folkloru, ale i oblastí přesa-
hujících žánrová vymezení a osvobozující 
tak interprety od stanovených konven-
cí a inspirující je k aktivní a progresivní 
hudební prezentaci, se stává i pozoru-
hodným představitelem soudobé tvorby 
v oblastech tzv. klasické hudby. jedním 
z jeho prvních velkých upozornění byla 
Missa brevis, dokončená v roce 1999. 
oratorium smíru zaznělo poprvé na 
ekumenické bohoslužbě na nový rok 
2005. a bylo to zcela symbolické. vždyť 
hlavním mottem celého díla je smír 

mezi církvemi ve jménu lásky - nejvý-
znamnějšího slova z trojice duchovních 
ctností víra - naděje - láska, nejvyšší hod-
noty, jakou lidstvo má. jednotlivé části 
pavlicova díla byly tehdy hrány mezi 
promluvami představitelů jednotlivých 
církví. I užití různých jazykových verzí 
je zde symbolické - vedle češtiny latina, 
staroslověnština, hebrejština, církevní 
slovanština a řečtina. Zásadní je ovšem 
vlastní volba textů - dominancí vyzařuje 
modlitba otčenáš, zhudebněny byly texty 
creda, z bible, z latinské liturgie, setkává-
me se i s původním textovým zněním sta-
roslověnského proglasu. je samozřejmé, 
že velká pozornost bude upjata k hudeb-
ní řeči jiřího pavlici. oratorium smíru 
není a nechce být novátorskou kompozi-
cí vycházející z nejnovějších skladebných 

principů, jak je dnes z řad až ortodoxně 
progresivních kruhů požadováno. a je 
to dobře. dílo chce laskavě a srozumi-
telně promlouvat k nejširším vrstvám 
posluchačů, s naprosto logickým cílem: 
aby posluchači zcela přirozeně a intuitiv-
ně bez jakýchkoliv spekulací pochopili 
a každý svým vlastním způsobem prožili 
pocit oné naléhavosti a potřebnosti lásky 
- hlavní a nenahraditelné podmínky 
v dnešní době tak vzácného vzájemného 
porozumění!
nejlepším průvodcem vlastním dílem 
jsou poznámky samotného autora:
První část, Prolog - Kdybych lásku neměl, 
vychází z textu apoštola Pavla z l. listu 
Korintským. Druhá část má název Halelu 
El. Je to zhudebněný 150. žalm „Chvalte 
Hospodina“, který jako jediný starozá-
konní text v tomto oratoriu představuje 
východisko křesťanství. Zpívá se hebrejsky 
a česky. Třetí část Pater noster je interpre-
tována nejprve v latině - jako obraz první 
církve, a poté česky - jako obraz slovan-
ského prostředí. Dále je v oratoriu zařa-
zeno pět myšlenek z cyrilometodějského 
Proglasu, které zazní ve staroslověnštině 
a v recitaci česky. Část nazvaná Sláva 
Tebje má pravoslavný základ, i když v čes-
kých zemích nemá pravoslaví tak velký 
vliv, ale z hlediska historického sem patří. 
Zpívá se zde řecky a v církevní slovanšti-
ně, velmi podobné ruštině. Credo je věno-
váno protestantství a poslední část Epilog 
„Který působí všechno ve všech“ je znovu 
z listu apoštola Pavla Korintským. Tím se 
uzavírá kruh, který začíná a končí všeob-
jímajícím poselstvím o lásce.
Návrat k historickým tradicím se projevu-
je také hudebně. Například žalm Halelu 
El je v tónové řadě, která odpovídá židov-
skému modu. V Pater noster sice není 
citován gregoriánský chorál, ale vychází 
z jeho zákonitostí. V jeho české části vzni-
kl lidový otčenáš jako kontrast k latinské 
části ovlivněné gregoriánským chorálem. 
V Proglasu jde o volnou imaginaci a část 
Slava Tebje se inspiruje východní melodi-
kou ruské i řecké liturgie.
po zmíněné ekumenické bohoslužbě v roce 
2005 zaznělo pavlicovo oratorium smíru 
téhož roku ještě na smetanově litomyšli, 
od té doby ovšem nikoli. letos skladatel 
přijal výzvu ředitele komorní filharmo-
nie pardubice vojtěcha stříteského, dílo 
definitivně přehlédl, revidoval a připravil 
ke koncertnímu provozování. k naší velké 
radosti tak skutečně k premiéře dochází 
při sérii zahajovacích koncertů jubilejní 
40. koncertní sezony pardubické komorní 
filharmonie.

Bohuslav vítek, dramaturg
(převzato z programu koncertu)

Oratorium smíru
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vážení a milí čtenáři psalteria!
srdečně vás zdravím a dovoluji si přijít se 
svou troškou do mlýna. chci doplnit pár 
informací k článku Evžena kindlera svatí 
mezi hudebníky v prázdninovém čísle 
časopisu 3/2008 i k rozhovoru s panem 
kardinálem coppou, který byl dotázán na 
nějakého možného potenciálního světce 
nebo světici, který se věnoval i hudbě.

HilDEgARDA z BingEnu
rozhodně by se nemělo zapomínat na 
hildegardu z bingenu (1098 – 1179), 
která nebyla mimo jiné jenom známou 
vizionářkou a léčitelkou, ale i skladatel-
kou. v časopise adoramus Te (časopis 
o duchovní hudbě), který je vydáván na 
slovensku,  jsou v číslech 2/2007 a 4/2007 
články po stopách ženskej hudobnej tvo-
rivosti v kláštoroch od Moniky Mihalové. 
v prvním díle je popsána i hudební akti-
vita hildegardy a její dílo. Za zmínku 
stojí ale snahy vedoucí k její kanonizaci, 
která oficielně nikdy neproběhla i přes 
snahy několika papežů, ale zároveň i to, 
že její jméno je v Římském martyrolo-
giu pod datem 17. září. Zajímalo by mne 
samotnou, zdali autorka píše o martyro-
logiu, které prošlo revizí v r. 2001. v češ-
tině jsou další informace o hildegardě 
také na internet. encyklopedii Wikipedia. 
Zaujaly mě např. některé statě webo-
vé stránky, na kterou tato encyklopedie 
odkazuje v závěru (ve zmíněných pra-
menech se ale vyskytuje nesrovnalost. 
na Wikipedii je psáno jedno dílo: liber 
vitæ Meritorum neboli liber divinorum 
operum, v článku M. Mihalové jsou to 
dvě samostatná díla.) různých odkazů na 

hildegardu na internetu lze najít více. je 
však nutné se na ně dívat se zdravou kri-
tičností, ale i s doceněním jejího odkazu.

BRigiTA ŠVéDSKá
velmi malá zmínka je v poznámkách 
článku z adoramus Te také o sv. brigitě 
Švédské. překládám do češtiny: „…
určitou podobnost má o dvě století poz-
ději život sv. brigity Švédské (cca 1303 
– 1373). I ona pocházela ze vznešeného 
rodu a už v raném dětství byla známá 
svými vizemi. v dospělosti udržovala 
kontakt s vysokou šlechtou a duchoven-
stvem, a podobně jako hildegarda, i ona 
zapisovala svoje vidění, místy též hudeb-
ního rázu.“

VinCEnT CiMATTi
dále bych chtěla upozornit na kandidáta 
oltáře ctihodného vincenta cimattiho 
(1879-1965), nazývaného japonským 
donem boskem, který vystudoval hudbu 
(skladbu) mimo jiné nehudební obory. 
jeho životopis můžete najít na internet. 
stránce salesiánů www.sdb.org v několi-
ka jazycích včetně 2 odstavců, věnujícím 
se jeho hudebnímu vzdělání i hudební 
činnosti v japonsku (v anglické verzi 
na záložce abouT us kliknout na 
salEsIan saInTs, pak venerables).
Tyto krátké údaje doplňuji 2 statěmi ze 
slovenské knihy svätci saleziánskej rodiny 
s podtitulem profily svätých, ctihodných 
a božích služobníkov saleziánskej rodiny od 
Teresia boska, na slovensku vydané r. 2003 
vydavatelstvím don bosco v bratislavě - jde 
o překlad knihy vydané v Itálii, v Turíně 
r. 1997. první malá zmínka je ze života v. 
cimattiho do jeho 16. roku: „… knihy ho 
však úplně nepohltily, občas si i rád zažer-
toval, zasmál se a zamuzicíroval. Založil 
hudební skupinu, která hrála na okarinách, 
jednoduchých hudebních nástrojích z pále-
né hlíny. deset seřazených chlapců na nich 
foukalo veselé pochody, které složil ,mistŕ  
vincenc cimatti.“. druhá zmínka je už 
z jeho japonského působení:
„…v roce 1930 se nečekaně otevřely 
dveře hudbě. při příležitosti 700. výročí 
smrti sv. Františka uspořádali františkáni 
velkou slavnost a pozvali dona cimattiho, 
aby zorganizoval koncert. díky spolu-
práci s donem Margiariem a s donem 
liviabellem, kteří měli krásné a dobře 
sladěné hlasy, měli takový úspěch, že za 
tímto koncertem vzápětí následovaly další 
čtyři. don cimatti a evropská hudba 
zaplnili první stránky japonských novin 
a z největších měst japonska přicházela 
pozvání ke koncertům. při běžné misio-
nářské činnosti mezi chlapci a prostými 
lidmi si don cimatti našel čas i na to. na 

konci roku 1935 napočítali 800 koncertů, 
které doposud uspořádali.“
snad ještě to, že asi před 10 lety jsem 
viděla starý zpěvníček náboženských 
písní v češtině a u jedné písně byl také 

jako autor uveden v. cimatti. nevěnovala 
jsem ale tomu tenkrát žádnou pozor-
nost, takže podrobnosti si už nepamatuji 
žádné.
je mi jasné, že informace mnou uváděné 
jsou velmi kusé a chtělo by to někde zís-

kat ucelený přehled hudebních aktivit v. 
cimattiho i jejich význam, ale smyslem 
tohoto příspěvku je poukázat na existen-
ci tohoto možného oficiálního světce, a to 
z nedávné doby, který měl vztah k hudbě, 
získal vzdělání v oboru a sám hudbu 
aktivně provozoval. dá se alespoň před-
pokládat, že vystupoval na svých koncer-
tech i s náboženskými náměty a že zasa-
hoval do liturgického hudebního dění při 
své pastoraci.

marie Pluhařová,
Ostrava

Svatí hudebníci
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Žehnání  varhan ve strašnicích
na svátek sv. cecílie 22. 11. 2008

Náplní práce Společnosti pro duchovní hudbu je péče o udržení a rozvoj té hudby, 
která do našich kostelů bytostně patří. Zpěvu a hudby při liturgii i hudby, která se 
dnes hodí spíše na duchovní koncerty.
Přestože základem této hudby je slovo (často slovo Boží), a tedy zpěv, neodmyslitel-
ně k ní patří i zvuk varhan. Aby zpěv uvedl, podporoval, završil, ale také aby pro-
středky čistě hudebními dopověděl to, co slovy vypovědět nelze. K tomu všemu je 
zapotřebí lidí, kteří to chtějí, lidí, kteří to umějí, a nástrojů, na které to lze. Lidi lze 
formovat a vychovávat, aby to chtěli. Jiné lze školit a cvičit, aby to uměli. Nástroje lze 
stavět a restaurovat. Ale všechno to leze příšerně do peněz.
Vedení arcidiecéze, a zejména pan kardinál osobně, si tohle dobře uvědomuje. 
Společnost pro duchovní hudbu dostala důvěru, že bude umět s prostředky dobře 
hospodařit a účelně je do rozvoje duchovní hudby investovat. Nedostali jsme rybu, 
ale rybářský prut, a ryby jsme se prostřednictvím naší společnosti Psalterium s.r.o. 
museli naučit chytat sami. Kromě investice do lidí (letní kursy duchovní hudby 
Convivium, časopis pro duchovní hudbu, festival duchovní hudby Svatováclavské 
slavnosti, při nichž sdružujeme prostředky „vlastní“ i veřejné) směřuje podstat-
ná část úlovku právě do rekonstrukcí a stavby varhan. Beroun, Praha-Petrovice, 
Chvaly, Zruč nad Sázavou, Žižkov, Vlašim, Svatá Hora, Liteň, tam všude společností 
Psalterium podpořené varhany již hrají, Uhlířské Janovice a Pravonín - tam se na 
nich pracuje.
Varhany, jejichž vstup do života dnes slavíme, jsou dosud naší investicí největší. Byly 
původně zamýšleny pro Centrum Matky Terezy, ale když se ukázalo, že tak velký 
nástroj tam nebude možno umístit, rozhlíželi jsme se, kde by svému účelu sloužily 
nejlépe. A tehdy rozhodly výsledky dlouholeté hudební setby ve strašnické farnosti. 
Jsou zde lidé, kteří hudbu chtějí a potřebují, jsou zde lidé, kteří hudbu umějí, ode-
dneška budete mít i nástroj, na který lze.
Přestože varhany jsou určeny především pro liturgii, předurčuje je jejich kvali-
ta i střídmá krása a výborná akustika zdejšího kostela rovněž k pořádání koncertů 
duchovní hudby. Takových koncertů je v Praze sice dost, ale téměř všechny v centru 
a jejich publikem bývají většinou zahraniční turisté. I jejich dramaturgie se tomu-
to faktu podřizuje. Ale tak tomu přece nemusí být ve Strašnicích! Strašnické cent-
rum již nyní není díky divadlu Miriam jen centrem duchovním, ale též kulturním 
(a slovo kultura pochází od kultu!). Doufejme, že hudební rozměr zdejší kultury 
získá těmito varhanami novou dynamiku. Omnia ad maiorem Dei gloriam.

                      Jiří Kub
    místopředseda SDH, jednatel společnosti Psalterium

Posvátná liturgie je vrcholem činnosti církve a nejvyšší bohopoctou, kterou  skrze 
Ježíše Krista Bohu vzdáváme. Proto při jejím slavení usilujeme o to, aby byla krásná 
a po všech stránkách Boha důstojná. Srdci člověka odpovídá, aby chvála, dík a jásání 
před Bohem byly vyjádřeny i zpěvem s doprovodem nástrojů. 
V žalmech, kterými  starozákonní člověk vyjadřoval své chvály, je uváděno mnoho 
nástrojů, kterými byly  doprovázeny. Žalm 150 vyzývá: „Chvalte ho hlaholem trou-
by, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými 
nástroji a flétnou, chvalte ho zvučnými cimbály…“
Hudební nástroje tedy nemohou chybět ani v liturgii novozákonní, která je vrchol-
ným naplněním staletých  chvalozpěvů vyvoleného národa. Všechny  nástroje jme-
nované v žalmu se spojují v naší liturgii do jednoho nástroje – do varhan, které jsou  
královským nástrojem pro liturgii. Konstituce II. vatikánského koncilu o litur-
gii výslovně jmenuje jako doprovodný nástroj liturgie „píšťalové varhany“, které 
zněly tradičně po staletí v křesťanských chrámech a katedrálách…Je proto mimo-
řádnou událostí pro tento krásný chrám, že mohu dnes pro společenství farnosti 
Neposkvrněného početí Panny Marie požehnat přirozené píšťalové varhany, tento 
královský nástroj  místo umělého zvuku elektronických varhan… 

Miloslav kardinál Vlk
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kolokviem „svatý václav a jeho kult“ (5. 
a 6. 11. 2008) uctilo arcibiskupství praž-
ské a Ústav dějin křesťanského umění 
katolické teologické fakulty univerzity 
kalovy na mezinárodní úrovni letošní 
významný svatováclavský rok. 

výstavou „svatý václav – ochránce 
české země“ nyní arcibiskupství praž-
ské a národní galerie v praze připravi-
ly unikátní rozsáhlou expozici k poctě 
1100. výročí narození dědice české země, 
mučedníka a hlavního patrona našeho 
národa svatého václava. výstava v pro-
storách kláštera svaté anežky české 

seznamuje návštěvníky se vznikem 
a vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu 
českému světci v průběhu staletí, jak to 
mnohými svými díly dokazovali před-
ní umělci – zejména malíři a sochaři. 
Máme zcela ojedinělou možnost vidět 
velmi drahocenné předměty, které byly 
celá desetiletí uloženy v depozitářích 
a které představují kořeny, hloubku, šíři 
a vliv svatováclavské tradice. vystaveno 
je zde celkem osmdesát výjimečných 
jedinečných obrazů, soch, liturgických 
předmětů, mincí, grafik a exponátů 
uměleckého řemesla. nejstarší svato-
václavské památky, například meč sv. 
václava, svatováclavský střevíc či svato-
václavská přilbice, originál palladia země 
české, který nebyl vystaven od roku 1945. 
prohlédnout si můžeme i umělecké před-
měty z pokladu staroboleslavské kapituly 
nebo svatovítského pokladu Metropolitní 
kapituly u sv. víta. Taktéž mnohé vzácné 
předměty a tisky z národní knihovny, 
Muzea hlavního města prahy a dalších 
pražských i mimopražských kulturních 
institucí. 
vedle sebe jsou umístěny unikátní 
památky i skvostná díla uměleckého 
řemesla, které naši předkové mohli spat-
řit naposledy v roce 1929! na svatováclav-
ské výstavě.
výstavu (19. 12. 2008 – 8. 3. 2009) dopro-
vází katalog s úvodním slovem kardiná-
la Miloslava vlka, který výstavu vnímá 
“také jako krásnou ukázku společného 
projektu církve a státních institucí, tedy 
subjektů, spravujících památky nedozír-
ného rozsahu a výjimečné hodnoty.“ 
k výstavě je během celého jejího koná-
ní připraven bohatý doprovodný pro-

gram.bližší informace budou k dispozici 
na stránkách www.apha.cz nebo www.
ngprague.cz. výstavu potom 8. března 
2009 zakončí slavnostní nešpory v kated-
rále sv. víta, václava a vojtěcha, kterým 
bude předsedat kardinál Miloslav vlk, 
inspirátor celé výstavy.

Olga Szymanská

rádi vás informujeme, že i náš vydava-
tel společnost psalterium s.r.o. mohla 
k výstavě přispět úhradou restaurování 
sochy sv. václava od j. j. bendla

JiKu

VýstaVa k poctě
 sVatého VáclaVa

Farnost kostela sv. Tomáše v praze na Malé 
straně pořádá již druhým rokem Festival 
duchovní hudby. letošním závěrečným 
koncertem festivalu bude rybova česká 
Mše vánoční a Michnova vánoční muzika 
v pátek 26. prosince v 15,00 hodin.
dalším plánovaným koncertem tamního 
sboru je  5. ledna 2009 vánoční koncert 
v kostele sv. josefa na Malé straně společně 
s chlapeckým pěveckým sborem bruncvík.
více na  www.augustiniani.cz.

SvatotomášSký Sbor

Hudba metropolitní 
kapituly

V říjnu byly spuštěny webové stránky 
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 
Jedna část je věnovaná liturgické hudbě. 
Dozvíme se o aktivitách Katedrálního 
sboru (právě vydal CD), o historii var-
han a varhanících v katedrále a také je 
tu aktuální přehled liturgického zpěvu.

21. prosince 2008 - 4. adventní neděle
Rorátní mše sv. v 8.00 hod.
Staročeské rorátní zpěvy v 9.30 hod.
zpívá Pražský katedrální sbor
Petr EBEn - Missa Adventus

24. prosince 2008 - Štědrý den 
poslední Rorátní mše sv.v 7.00 v chó-
rové kapli Katedrály
Půlnoční mše sv. ve  24.00 hod. 
Jan Jakub RYBA - Česká mše vánoční

"Hej, mistře, vstaň bystře,..."
Pražský katedrální sbor, sólisté a orchestr

Svatováclavský svojdukát

vera effigies sv. václava z kostela sv. 
mikuáše na malé Straně



10 18. prosince 2008 I n f o r m a c e

jistě je částečně pravda, že sbory mimo 
větší města mají horší přístup k parti-
turám. pravda je to ale skutečně jen 
částečně. diskuse, jež na téma reper-
toáru probíhaly na letošním conviviu 
v králíkách, ukázaly, že namnoze sbor-
mistrům chybějí informace, jak se k zají-
mavému repertoáru dostat přes internet. 
pokud totiž zadáte název hledané sklad-
by do běžného vyhledavače, obvykle si 
moc nepomůžete, protože valná většina 
nalezených odkazů se vztahuje ke kon-
certním programům nejrůznějších těles 
či k nabídkám prodeje cd, k partituře se 
takto ale dostanete těžko. je proto potře-
ba vědět, kam sáhnout. 
notový repertoár na internetu se dá roz-
dělit do dvou velkých skupin: zadarmo 
či za peníze. Za peníze jsou pak také 
různé formy kopií z knihoven a archivů, 
jež mají na internetu svoje katalogy. ne 
všechny portály jsou prvoplánově jed-
noduché, znalost cizích jazyků může být 
často výhodou při orientaci.

zADARMo
dnes nepochybně vedoucí databází 
volně přístupných partitur na interne-
tu je choralWiki (www.cpdl.org), sest-
ra otevřené internetové encyklopedie 
Wikipedia. Tato databáze obsahuje jak 
partitury umístěné přímo do ní, tak 
i odkazy na skladby umístěné na jiných 
serverech, dnes v počtu cca 9000 kusů. 
uprostřed domovské stránky na vás 
vyhlédne klasické vyhledávací okénko, 
kam můžete napsat jakékoliv hledané 
slovo – název skladby či jméno autora. 
nehledáte-li určitou skladbu, klikněte 
vlevo na “Music pages” a naleznete věcný 
rejstřík, obsahující mj. kategorii duchov-
ní hudby (sacred music), duchovní hudby 
podle období (sacred music by season) 
či podle hlasového obsazení (voicing). 
Můžete také hledat podle jména autora 
(composer pages).
výhodou choralWiki je, že tam umístě-
né partitury jsou k volnému nekomerční-
mu užití. nevýhodou je, že tato databáze 
neposkytuje žádné záruky kvality: (i) 
jsou zde skladby, které si tam občas umís-
ťují i různí současní rádobyskladatelé, 
(ii) některé partitury jsou jen sborovými 
particely, k nimž nejsou na choralWiki 
zpublikovány doprovázející nástroje, (iii) 
často jsou zde nekompletní díla a zájemce 
se musí spokojit pouze s vybranými věta-
mi. biblické „třídění zrna od plev“ je tedy 
na internautovi.

Z choralWiki se dostaneme i na další 
zajímavé stránky, např. na stránky 
Manfreda hoessla Manfreds notenpool 
(www.manfredhoessl.de ). Ty se speciali-
zují na středoevropský repertoár vokálně 

instrumentální hudby 19. století; můžeme 
si zde zdarma stáhnout solidně připra-
vený provozovací materiál ke mnohým 
skladbám, které kdysi zněly na našich 
kůrech - mimo jiné i řadu pražských 
autorů (horák, Führer, kníže, Škroup).  
nevýhodou někdy je, že noty na těchto 
stránkách nejsou vždy v obrázkovém for-
mátu pdF, ale uživatel musí mít přístup 
k nejnovějším verzím notových editorů 
(nejčastěji Finale, sibelius). 

na choralWiki také najdete řadu odka-
zů na nevelký, ale repertoárově zajímavý 
archiv převážně německé hudby na http://
www.kantorei-noten.de/. představuje 
poměrně věrný vzorek běžného kůrového 
archivu našich německých sousedů. ke 
stažení jsou zde nejen sborové materiály.

portál Free scores http://www.free-scores.
com/ představuje zajímavou alternativu 
vůči choralwiki, ale je více zaměřen na 
instrumentální hudbu včetně například 
varhanní. Funguje i jako rozcestník pro 
placené edice; k odkazům na „noty zdar-
ma“ se musíte trochu proklikat.

velmi rozsáhlý notový archiv Tarakanov 
je na adrese http://notes.tarakanov.net/, 
k vyhledávání však potřebujete aspoň 
základní znalost ruštiny včetně tran-
skripcí jmen skladatelů (např. G. .händel 
= Г.-Ф. Гендель). najdou se zde i rozsáhlé 
celky, cestou choralwiki sotva přístupné.

portál cipoo (http://www.cipoo.net/music_e.
html) nabízí noty mj. vokální sborové 
i sólové hudby ve formátech MIdI a Mp3 
s možností vyhledávání podle autora, 
názvu skladby apod.

Free-sheetmusic (http://www.free-
sheetmusic.org/cms) je holandský por-
tál s archivem vokální a instrumentální 
hudby ve formátu pdF.

Great bach (http://www.greatjsbach.net/
Work.php3) je (asi) japonský portál pro 
náročné s dílem j. s. bacha. noty jsou 
naskenovaná starší vydání s uplynuvší 
autorskoprávní ochranou ve formátu pdF.

IMslp - International Music score 
library project (http://imslp.org/wiki/
Main_page) nazývaná i petrucci Music 
library, je databáze podobná Wikipedii 
převažně v pdF. 

Marcovoli (http://www.marcovoli.it) je 
italský portál s partiturami sborové litur-
gické hudby v latině a italštině, směšuje 
chorál, palestrinu i populární tradicionály.

Španělé zase provozují portál Musicaliturgica.

com (http://www.musicaliturgica.com) ve 
formátu Mus (Finale software) v kate-
goriích písně, žalmy, polyfonie, varhanní 
literatura, chorál aj. 

Mutopia (http://www.mutopiaproject.
org) představuje velký otevřený archiv 
cca 1400 skladeb klasické i současné 
hudby ve formátech pdF a MIdI, lze najít 
i díla použitelná v liturgii. 

německá stránka Tobiase schölkopfa 
Tobi's notenarchiv (http://www.tobis-
notenarchiv.de) je rozdělena na johann-
sebastian-bach-archiv (podle bWv), 
Mozart-archiv (podle kv) a Tobi's 
notenarchiv s literaturou pro varhany, 
klavír, sólový zpěv s doprovodem, vokál-
ní a orchestrální skladby. notový materi-
ál je ve formátu cap (capella software), 
částočně i v pdF a MIdI. 

Tomás luis de victoria (http://www.
upv.es/coro/victoria) jsou stránky věno-
vané nejen španělskému velikánovi, ale 
i dalším mistrům od středověku po sou-
časnost. k dispozici je abecední rejstřík 
i rejstřík podle forem (moteta, mše, anti-
fony, žalmy, kantika, hymny). 

untraveled road Music collection 
(http://music.untraveledroad.com) na 
osobní stránce kelvina smithe je interne-
tová sbírka partitur a nahrávek klasické 
hudby ve formátu pdF a Mp3.

WIMa - Werner Icking Music archive 
(http://www.daimi.au.dk/~reccmo/index.
php) je zase otevřená hudební databá-
ze spravovaná aarhuskou univerzitou 
v dánsku. převažuje formát pdF, něko-
lik partitur je ve formátu sibelius, Finale 
a v postscriptovém formátu. notový 
archiv je doplněn MIdI či jinými zvuko-
vými soubory.

byzantsko-slovanskou pravoslavnou 
hudbu stáhněte z Musica liturgica 
ortodossa (http://www.ortodossia-russa.
net/music), a to ve formátu pdF.

Řeckokatolická hudba je zase k mání na 
slovenském portálu Gréckokatolíci na 
slovensku (http://www.grkat.nfo.sk/noty/
zbor.html).

v roce 2006 byla na internetu zpřístup-
něna kompletní mozartovské edice, viz 
http://nma.redhost24-001.com/dME/
nma/start.php?l=2. Edice je však určena 
pouze k osobnímu studiu a badatelským 
účelům. nelze zde stahovat provozovací 
materiály. přesto zde naleznete parti-
tury veškerých Mozartových skladeb. 
přístupné jsou po jednotlivých stránkách, 

noty na internetu
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ve virtuálním prohlížeči jimi můžete 
pohodlně listovat.

velmi mnohé z vokálního díla j. s. bacha, 
obvykle ve formě klavírních výtahů, je 
přístupné na portálu http://www.bach-
cantatas.com/, jenž je i zajímavým dis-
kusním fórem. nejčastěji se jedná o pdF 
kopie starších bachovských edic z počát-
ku 20. století; bohužel s četnými roman-
tizujícími interpretačními pokyny. jiným 
více specializovaným průvodcem po 
bachovských pramenech je portál http://
www.bach.gwdg.de/bach_engl.html. 

výborným a poměrně obsáhlým archi-
vem starší hudby (17.-18. století) býval 
portál http://fac-simile.org/catalog/
composers. stránky jsou však již déle 
než rok nedostupné; jejich nedokonalý 
obtisk lze dosud nalézt s pomocí retro-
spektivního vyhledávače webarchive.
org na adrese http://web.archive.org/
web/20070602153626/http://fac-simile.
org/catalog/composers. 

Za pozornost stojí i on-line archiv skla-
deb současného českého skladatele 
a varhaníka (a člena výboru sdh) petra 
chaloupského (varhany, sbor) na adrese 
http://www.chaloupsky.op.cz/pch-no.
htm. 

jistě je na internetu více míst, jež nejsou 
propojeny s choralWiki a kde lze získat 
partitury zadarmo. Zadáte-li do vyhledáva-
če např. „church sacred sheet music” nebo 
„kirchenmusik noten”, tak máte o zábavu 
postaráno na dlouhou dobu. I společnost 
pro duchovní hudbu chystá cosi podobné-
ho, zatím se můžete podívat na nehotovou 
verzi projektu aberik Mazák http://www.
mazak.sdh.cz/, který pro sdh připravuje 
ondřej Šmíd.

dalším, méně přímým způsobem získá-
vání repertoáru je studium archivních 
katalogů a žádání jejich majitelů o kopie. 
příklady takových katalogů nalezne-
me i na webu sdh (http://www.sdh.
cz/sdh_htm/archiv/archivy.html). Zde 
nalezneme mj. odkaz na rozsáhlý archiv 
praktické kostelní hudby, provozova-
ný brněnským sesterským sdružením 
Musica sacra ( http://www.musicasacra.
cz/index.php?m=6 ).

zA PEnízE
někomu se to snad může zdát nevěrohod-
né, ale opravdu lze noty získávat i jinak 
než zadarmo či nelegálním kopírováním. 
I když v případě výše uvedených inter-
netových archivů neplatí zcela „co nic 
nestojí, za nic nestojí“, většina interneto-
vých notových archivů „zadarmo“ nemů-
že uspokojit zájemce o muzikologicky 
spolehlivé edice a zpravidla ani zájemce 
o provozování větších celků duchovní 
hudby, zejména vokálně-instrumentální. 
v tom případě nezbývá než investovat. 

nejedná se často o malé částky (napří-
klad kompletní provozovací materiál na 
bachovu kantátu včetně 16 sborových 
partů vychází nejméně na 5000 kč), ale 
přesto platit za noty má smysl. nebýt 
vydavatelů, mnoho partitur by leželo 
v archivech pod vrstvami prachu anebo 
by se některé z nich objevily v neodbor-
ném vydání. Těžko si totiž představit, že 
profesionální muzikolog vystaví zdarma 
k volnému šíření na internetu materiál, 
nad nímž strávil několik měsíců až let 
práce (zadejte si např. project porpora). 

jste-li majiteli platné mezinárodní kredit-
ní karty (vIsa, Masters, dinner’s club 
apod.), je vám otevřena i cesta nákupu not 
přes internet. opět jde o několik variant.
nejsnazší je navštívit internetové obcho-
dy, ať už vlastněné některým naklada-
telem či obecné, anebo můžete navštívit 
databázi podobnou choralwiki, ale pla-
cenou. seznam nakladatelů prodávají-
cích nám blízkou hudbu najdete na www.
kirchenmusiker.de – po kliknutí vpravo 
na odkaz „Musikverlage“ který vede na 
webové stránky dvaceti předních hudeb-
ních vydavatelství. není to ale výčet 
úplný: chybí např. vídeňské nakladatel-
ství doblinger www.doblinger.at (klik-
nout na „Music shop“) či stuttgartská 
Musica rinata (www.musica-rinata.de). 
Zde jdou zpravidla k dispozici vyhleda-
vače do příslušných katalogů. 

sheet Music archive – americký portál 
s množstvím notového materiálu zdarma 
(okolo 500 děl) a zpoplatněným neomeze-
ným přístupem k celému archivu (€3,95 
měsíčně nebo €29,95 ročně). jednoduchý 
přístup k abecednímu seznamu 74 sklada-
telů. díla každého z nich jsou kategorizo-
vána podle hudebních žánrů nebo druhů. 
duchovní hudba představuje malou část 
zprístupněného materiálu, využitelné 
budou zřejmě především skladby j. s. 
bacha a jiných autorů pro varhany. http://
www.sheetmusicarchive.net

KAMEnné KniHoVnY A ARCHiVY 
S KATAlogEM nA wEBu
Zájemcům o práci s kompletními edi-
cemi, specializovanými edicemi, méně 
známým repertoárem nebo s původními 
prameny slouží hudební knihovny.  Tyto 
fondy však nejsou určeny ke kopírová-
ní provozovacích materiálů – primární 
zaměření je badatelské. adresář webo-
vých stránek českých hudebních kniho-
ven je na adrese http://www.knihovnahk.
cz/oddElEnI/hudebni/adresar.htm. 
v dnešní době mnohé (a samozřejmě 
všechny velké) hudební knihovny zpří-
stupňují vyhledávání ve svém katalogu 
i přes internet.   v katalogu národní knihovny čr 
můžete vyhledávat z adresy http://sigma.nkp.cz/
F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc; 
katalog Městské knihovny v praze je na 
adrese http://www.mlp.cz/cgi/ebaweb/

menu/search. online katalog Mahenovy 
knihovny v brně je na adrese http://www.
kjm.cz/index2.php?s=katalog/katalog.
html&id=2.0&p=910.0&d=1100.0. Také 
je dobré vědět o katalogu Muzea české 
hudby na http://nris.nkp.cz. 

v psalteriu č.2 letošního roku jsme již 
psali o oborové bráně Musica: http://mus.
jib.cz/. připomínáme, že cílem Mus je 
poskytovat jednotný přístup k elektronic-
kým zdrojům pro oblast hudby a hudeb-
ní vědy a je dílem spolupráce národní 
knihovny v praze a univerzity karlovy. 
kromě nejrůznějších oborových databází 
a katalogů v ní naleznete i sbírku vybra-
ných webových stránek, některé jsou 
zmíněné s tomto příspěvku, postupně 
přibývají další. další informace o bráně 
jsou shromážděné na: http://mus.jib.cz/o-
projektu/prezentace-brany-mus/. seznam 
zdrojů poskytujících noty dostupné onli-
ne je možno získat odkazem ze složky 
nenašli jste: http://mus.jib.cz/nenasli-jste

rozcestník webových stránek němec-
kých hudebních knihoven je na adre-
sách http://www.miz.org/suche_31.html 
a http://www.miz.org/suche_30.html. do 
bezbřehého světa hudebních knihoven 
nás vhodně uvedou hesla jako „musical 
libraries“, „Musikbibliothek“ a podobná, 
zadaná například do již uvedené online 
encyklopedie Wikipedie (www.wikipedia.
org). dostupnost not v čechách nekončí 
pouze fondy českých knihoven; větší státní 
a univerzitní knihovny mají mezinárodní 
výpůjční protokol, s jehož pomocí se může-
te poměrně rychle (cca do 3 týdnů) dostat 
i k velmi vzácným edicím, tiskům apod. 
ve Francii je hlavním rozcestníkem po kni-
hovních archivech bibliothèque nationale 
de France na http://catalogue.bnf.fr/. 
alternativou je i zapůjčení notových 
materiálů k provozním účelům; což 
vyjde levněji nežli zakoupení nových 
not a z hlediska autorských práv je to 
zcela legální. v české republice se dají 
tímto způsobem zapůjčit noty napří-
klad z českého hudebního fondu; jehož 
rozsáhlý archiv můžete pohodlě a zdar-
ma prohledávat na adrese http://www.
musicbase.cz/pujcovna/?jzk=cZ. 

přejeme tímto českým chrámovým 
hudebníkům hodně zábavy u interne-
tu při oživování kůrového repertoáru. 
čtenáře papírového vydání psalteria upo-
zorňujeme, že internetové vydání tohoto 
článku na http://zpravodaj.sdh.cz/ má 
„živé“ internetové odkazy, čímž si může-
me podstatně usnadnit život.

marika Pečená, Tomáš Slavický, Pavel 
Svoboda, rastislav Podpera

a poslední dobrá zpráva: na webu časo-
pisu psalterium http://zpravodaj.sdh.cz/ 
je k dispozici tento článek s funkčními 
odkazy (linky)

noty na internetu
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Těžištěm mnohostranné působnosti skla-
datele pETra EbEna (nar. 22. ledna 1929 
v Žamberku, zemřel 24. října 2007 v praze) 
byla vždy kompozice, neméně výraznou 
oblastí však byl i dar improvizace, který 
vyrostl v trvalou součást jeho koncertní 
aktivity. k improvizaci jej nejvíce inspiro-
valo básnické slovo a takové prózy, jež se 
svým jazykem, hloubkou příměrů i svou 
asociativností básnickému slovu blíží. 
koncem 60. let pořádala lyra pragensis 
rozsáhlý cyklus večerů s duchovní tema-
tikou a řadu z nich doprovázely právě 
Ebenovy varhanní improvizace (staro-
zákonní knihy kazatel, Ester, job, první 
a druhá kniha královská, dále Životopis 
sv. václava, husův provázek trojpra-
menný aj.). Eben však improvizoval také 
na obrazy (vernisáže výstav josefa Šímy, 
Františka Muziky, jana Zrzavého aj.) 
a vytvořil úspěšný celovečerní pořad 
umění improvizace. oblast improvizace 
se v některých momentech stýká i s tvor-
bou kompoziční: několik Ebenových 
varhanních skladeb totiž vzniklo z moti-
vického materiálu koncertně provádě-
ných improvizací (dvě chorální fanta-
zie, cykly krajiny patmoské a job).
Takovým příkladem je i poslední Ebenův 
koncertní improvizační pořad - celove-
černí varhanní improvizace na látku pro-
slulé alegorické skladby labyrint světa 
a ráj srdce, kterou napsal humanistický 
filozof, spisovatel, pedagog a teolog jan 
aMos koMEnskÝ/coMEnIus (1592 
– 1670), jedna z největších osobností 
české a světové kultury. jedná se o čtr-
náct improvizačních ploch prostřídaných 
recitací vybraných pasáží z komenského 

knihy. v roce 2002 dal petr Eben těmto 
improvizacím definitivní psanou podobu 
varhanního cyklu.
svůj přístup k dílu vyjádřil petr Eben 
těmito slovy: „poutník, který prochá-
zí labyrintem světa, nenachází v něm 
nic potěšujícího a obrací se k svému 
bohu ve svém srdci. To, co mě však na 
komenského postoji nejvíce dojímá, je 
jeho neúnavná práce pro zlepšení tohoto 
světa. v tom může být příkladem i pro 
naši současnost: zachovat si vlastní kri-
tický pohled a odstup od tohoto světa, ale 
všechny své síly věnovat na jeho zlepšení.
ve varhanních improvizacích cituji cho-
rály z komenského amsterodamského 
kancionálu, někdy se snažím moder-
nějším způsobem vyjádřit dramatické 
pasáže textu, jako například deformaci 
lidských tváří, svištění šípů nebo sklouzá-
vání z kola Štěstěny. celá atmosféra textu 
není idylickou procházkou světem, ale 
hořkým, satirickým, bizarním a někdy 
takřka apokalyptickým pohledem na svět 
– a takový je i charakter hudby.“
Ebenovy Improvizace na komenského 
labyrint světa a ráj srdce byly provedeny 
v řadě českých měst (představení v praž-
ském rudolfinu 22. ledna 1996 bylo 
zaznamenáno na cd) a dočkaly se mnoha 
reprezentativních provedení v zahrani-
čí. komenského texty byly u příležitosti 
zahraničních provedení přeloženy mj. 
do islandštiny (festival duchovní hudby 
v reykjavíku, 1994), do finštiny (festival 
duchovní hudby v kuopiu, 1995) či litev-
štiny (festival petra Ebena ve vilnijusu, 
1997).

Kateřina vondrovicová

22. ledna 2009 by se dožil osmde-
sáti let petr Eben, čestný předseda 
sdh od roku 1992, kdy ze zdra-
votních důvodů odstoupil ze své 
funkce první předseda společnosti 
jan hanuš. Toto významné výročí - 
nejen pro společnost pro duchovní 
hudbu a pro celou českou republi-
ku, ale jistě i ve světovém měřítku - 
připravujeme oslavit reprezentativ-
ním koncertem ve dvořákově síni 
rudolfina za spolupráce s českou 
filharmonií 27. ledna 2009 v 19,30 
hod. na programu bude posled-
ní dílo petra Ebena labyrint světa 
a ráj srdce (po předchozích impro-
vizacích v definitivní psané podobě 
z roku 2002) v podání Marka Ebena 
a ředitelky svatojakubského kůru 
Ireny chřibkové.
vstupenky na koncert za jednot-
nou cenu 200 kč jsou již v prode-
ji v pokladně české filharmonie 
v rudolfinu, nebo prostřednictvím 
internetu na adrese www.ceskafil-
harmonie.cz (objednávka vstupenek/
Mimořádné projekty). další kon-
certy české filharmonie v sezoně 
2008/2009 se skladbami petra Ebena 
jsou na programu koncertů 10.2. 
(hudba pro hoboj, fagot a klavír - 
In modo camerale) a 17.2. (Zelená 
se snítka, cyklus dětských sborů - 
královéhradecký dětský pěvecký sbor 
jITro, český komorní orchestr řídí 
ondřej kukal).

Jaroslav Eliáš.

nedožité oSmdeSátiny 
petra ebena

labyrint světa
a ráj srdce
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varhany, které v současnosti stojí na 
kůru chrámu nanebevzetí panny Marie 
u františkánů v plzni, byly postaveny 
světoznámou firmou rieger z krnova 
v roce 1935. poprvé se veřejnosti před-
stavily o půlnoční mši svaté 24. (respek-
tive 25.) prosince 1935. při pohledu na 
prospekt (čelní, zdobnou část varhan) 
bychom mohli o době vzniku nástro-
je poněkud zapochybovat. Tato část 
nástroje je skutečně mnohem starší. 
pochází z roku 1771, kdy byly místo 
předchozích, již značně porucho-
vých  varhan postaveny antonínem 
a Františkem Gartnerovými (otec a syn) 
„varhany nové, velmi umělecké, nád-
herného zvuku“ (citát z latinské kroni-
ky františkánského kláštera). nástroj 
měl sedmnáct rejstříků ve dvou manu-
álech a pedálu a bylo za něj zaplaceno 
200 zlatých. varhanář antonín Gartner 
z Tachova patří mezi přední barokní 
české varhanáře, založil varhanářskou 
dílnu, která se udržela až do počátku 
20. století. v průběhu 19. století varha-
nářskou dílnu v Tachově ovšem převza-
li tehdejší spolupracovníci Gartnerů. 
Z největších varhan a. Gartnera z roku 
1765 zbyla už jen prázdná varhanní skříň 
na druhé empoře tzv. Wohlmuthovy 
kruchty katedrály sv. víta v praze.

Zvukový ideál barokních varhan však 
přestal na přelomu 19. a 20. století vyho-
vovat, a tak byly v roce 1905 postaveny 
nové dvoumanuálové varhany, které se 
bohužel příliš nepodařily. již po třice-
ti letech provozu se jejich stav zhoršil 
natolik, že bylo rozhodnuto o stavbě 
současného nástroje. výtvarné řešení 
Gartnerova nástroje ale natolik kore-
spondovalo s architekturou chrámu, že  
oba následnické nástroje v podstatě vyu-
žili jeho prospektové části.

Firma rieger koncipovala svůj nástroj 
tak, aby vyhověl nejen potřebám litur-
gickým, ale též koncertním. varhany 
mají ve třech manuálech a pedálu cel-
kem čtyřicet znějících rejstříků. spojení 
hracího stolu se vzdušnicemi a píšťala-
mi je řešeno tehdy moderní pneumatic-
kou výpustkovou trakturou. Technická 
i zvuková kvalita nástroje měla velmi 
dobrou úroveň, dlouhou dobu byla 
i poruchovost velmi nízká. To vše vytvá-
řelo dobré podmínky pro konání var-

hanních koncertů, jež se těšily u hudby-
milovné plzeňské veřejnosti dlouhá léta 
velké oblibě. Z ideologických důvodů 
však byly v roce 1972 zakázány. po roce 
1989 se opět tradice varhanních koncer-
tů obnovila, už roku 1993 ale veškeré 
koncertní aktivity ustaly pro naprosto 
neuspokojivý technický stav nástroje.

Františkánský kostel je svou polohou 
v centru města a přitom v klidném místě 
bez rušivých vlivů dopravy jako stvo-
řený pro konání koncertů pro domácí 
posluchače i návštěvníky odjinud.

k tomu, aby nástroj mohl opět bez ome-
zení sloužit bohoslužebným, ale i kon-

p l z e ň

varhany v chrámu 
nanebevzetí panny Marie 

u františkánů v plzni
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kurz pro amatérské 
chrámoVé hudebníky 

plzeňské diecéze

vážení hudebníci plzeňské diecéze!
při biskupství plzeňském bude otevřen 
dvouletý kurz pro amatérské chrámové 
hudebníky plzeňské diecéze. Tento kurz 
se koná pod odborným vedením Mga. 
Markéty schley reindlové ve spolupráci 
s Mga. Miroslavem pšeničkou, který je 
zodpovědný za metodické vedení hudeb-
níků plzeňské diecéze. rádi bychom vás 
informovali o průběhu tohoto  kurzu 
a naleznete zde i kontakt, na který se 
můžete obrátit s vašimi dotazy. kurz 
nabízí komplexní vzdělání současným 
i budoucím chrámovým hudebníkům: 
varhaníkům, sbormistrům a ředitelům 
kůrů.

Kdy?

výuka se bude konat od února 2009 ve 
dvoutýdenním cyklu, vždy první a třetí 
víkend (pátek + sobota) v měsíci. Začátek 
kurzu je stanoven na sobotu 7. února 
2009. součástí kurzu bude i týdenní sou-
středění s intenzivní výukou v době let-
ních prázdnin mimo plzeň. Informační 
setkání účastníků kurzu proběhne 
v sobotu 24. ledna 2009 na Římsko-
katolické faře, Františkánská 11, plzeň.

KdE?

skupinová a kolektivní výuka bude pro-
bíhat v prostorách Římsko-katolické fary, 
Františkánská 11, plzeň, v zimních měsí-
cích ve varhanním sále konzervatoře 
v plzni, kopeckého sady 10. Individuální 
výuka hry na varhany bude probíhat 
v katedrále sv. bartoloměje, v zimních 
měsících na konzervatoři v plzni.

cO JE náPlní Kurzu?

Tento kurz bude zahrnovat jak indivi-
duální, tak skupinovou výuku předmě-
tů, potřebných pro vykonávání funkce 
varhaníka, sbormistra a regenschoriho: 
hra na varhany, liturgická varhanní hra 
a improvizace, sbormistrovství, zpěv, 
gregoriánský chorál, hudební teorie, ději-
ny hudby, nauka o varhanách.

KurzOvné?

výše kurzovného a způsob placení bude 
upřesněno. 

JaK SE PřiHláSiT?

vyplňte, prosím, co nejdříve přihlášku 
(kapacita kurzu je omezená!) a zašlete na 
níže uvedenou adresu. kromě základních 
údajů a spojení uveďte, z jaké jste farnos-
ti, zda jste varhaník, sbormistr či zpěvák, 
kolik máte let chrámové praxe a jaké je 

vaše hudební vzdělání.
uzávěrka přihlášek je 17.12. 2008 (pro 
čtenáře psalteria, kteří se dozvědí o koná-
ní kurzu se zpozděním, o pár dní déle).

všichni přihlášení uchazeči budou 
pozváni k přijímací zkoušce, která se 
bude konat v sobotu 17. ledna 2009 
v prostorách Římsko-katolické fary, 
Fratiškánská 11, 301 00 plzeň.

POžadavKy K PřiJímací zKOušcE:

hra na klavír: 
1) přednes dvou skladeb úrovně 
dvojhlasých invencí j.s.bacha a sonáty 
(sonatiny) vídeňských klasiků, nebo jiné, 
lehčí skladby 
2) jednoduchý doprovod jedné lidové 
písně, nebo písně z  kancionálu vlastního 
výběru

hudební teorie:
Znalost základních intervalů, rozpoznání 
durových a mollových akordů, opakování 
jednoduchých rytmických modelů.

Zpěv: 
přednes jedné lidové písně, nebo písně 
z kancionálu vlastního výběru. 

další dotazy rádi zodpovíme na adrese: 
Mga. Miroslav pšenička, Františkánská 
11, plzeň 301 00 
e-mail: psenicka@bip.cz , nebo na telefo-
nu: 377 226 098.

jubilejní 10. ročník setkání chrámo-
vých sborů plzeňské diecéze proběhl 
v sobotu 11. října 2008 v katedrále sv. 
bartoloměje v plzni.
setkání bylo zahájeno ranní mší 
sv. celebrovanou biskupem Mons. 
Františkem radkovským se zpěvy 
z repertoáru gregoriánského chorálu. 
odpoledne pak proběhla přehlídka jed-
notlivých chrámových sborů a schol, 
při níž se v sólových vystoupeních 
představilo 19 hudebních těles.
setkání jako každoročně vyvrcholilo 
společným koncertem všech zúčastně-
ných zpěváků, při němž se katedrála 
rozezněla zpěvem zhruba tří set hlasů. 
na programu byly jak skladby starých 
mistrů, tak i liturgické skladby tří sou-
časných autorů, kteří se všichni produk-
ce osobně zúčastnili. bohuslav korejs 
dirigoval svou skladbu o beránku 
nevinný, stanislav jelínek naslouchal 
provedení svého vánočního ordiná-
ria a zazněly tři skladby Miroslava 
pšeničky, z toho jedna premiérově, na 
jejichž provedení se autor sám podílel. 
po skončení koncertu biskup František 
radkovský poděkoval všem, kteří se 
snaží – stejně jako naši předkové kan-
toři a ředitelé kůrů  - o rozvoj duchovní 
hudby v diecézi.
výtěžek dobrovolného vstupného byl 
věnován na generální opravu var-
han v plzeňském kostele nanebevzetí 
panny Marie. 

alena Ouředníková

certním účelům je nezbytně nutné pro-
vést jeho generální opravu. 

Finanční náklady potřebné k uskutečnění 
této akce jsou ale při dané velikosti var-
han vysoké, budou se pohybovat  kolem 
jednoho milionu korun. Tato částka pře-
vyšuje možnosti plzeňské farnosti a proto 
budeme vděčni všem, kdo pomohou nést 
toto nelehké břemeno. jsme přesvědče-
ni, že zdárné uskutečnění opravy varhan 
v chrámu nanebevzetí panny Marie bude 
velkým přínosem pro plzeňskou kulturu 
a přispěje k obnovení dlouholeté tradice 
konání kvalitních varhanních koncertů 
v plzni.

Jan Esterle
Jiří reindl – diecézní organolog

Milí hudebníci,
náš kostel v lounech zoufale shání 
nového varhaníka nebo varhanici.
Můžeme nabídnout zařízený byt na 
kaplance (louny jsou necelou hodi-
nu od prahy) a samozřejmě finanční 
ohodnocení.
obrátit se může na mě nebo rovnou na 
děkanství v lounech: beneše z loun 
136, tel: 415 652 395 e-mail: info@far-
nostlouny.com
 

Slávek Havrlant
jar.havrlant@centrum.cz

nabídka/poptávka

Setkání cHrámovýcH 
Sborů
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Roráty při liturgii
I letošní rok budeme zpívat v katedrá-
le sv. bartoloměje, stejně jako v letech 
minulých, při nedělní mši svaté v 7 hodin 
roráty. Tyto nádherné rorátní zpěvy při 
ranní mši sv. během adventu se staly již 
tradicí. je písemně doloženo, že na plzeň-
ském kůru působilo v minulých dobách 
několik literátských bratrstev. Tyto spol-
ky „ctihodných měšťanů“, jak sami literá-
ti sebe nazývali, měly za cíl „chválit boha 
zpěvem a vzdávat mu tímto chválu“. je 
téměř jisté, že jednou z forem, které lite-
ráti provozovali, byly i roráty. všichni, 
kdo si roráty s námi přijdete zazpívat, 
jistě uznáte, že tyto zpěvy jsou hodny 
pozornosti a stojí za to, aby člověk i přes 
všechnu svou pohodlnost vstal v neděli 
velmi brzo a spěchal chválit pána a osla-
voval jej tímto vznešeným způsobem. 
ostatně, naši předkové na roráty vstávali 
o hodně dříve, jak to dokládá i tato zmín-
ka z hradce králové: „po celý advent 
zvonili před 7 hodinou na večer celou, 
čtvrt hodiny zvoncem na rathausu, což 
na pokoj zvonění nazývali, by měšťan-
stvo časně utichnouc, k ranní pobožnos-
ti tím schopnější a ochotnější bylo. pak 
čtvrt hodiny po vyzvánění v 5 hodin 
ráno rorátní zpěvy byly prozpěvovány 
každodenně v hojném počtu od literá-
tův“. přijďte tedy, půl sedmá není v tomto 
srovnání tak časná. jako odměny se kaž-
dému dostane povzbuzení a radosti, která 
je v těchto zpěvech bohatě obsažena. 
se zpěvem rorátů budeme začínat již 
v 6.45 přede mší svatou. roráty pak 
budeme zpívat i v průběhu celé mše. 
každý z účastníků mše dostane zpěv-
níček a bude se moci zpěvu sám aktiv-
ně zúčastnit. roráty se skládají z písní 
a chorálů. písně zpívá celé shromáždění 
a chorály mužská schola. v letošním roce 
bude zpěv rorátů doprovázet i poměrně 
početná skupina hudebníků – 3 hous-
le, 3 flétny, 3 klarinety, cello a varhany. 
dr. dobroslav orel, náš význačný hudeb-
ní vědec a znalec duchovní hudby, žijící 
v první polovině 19. stol. píše: „roráty 
patří jako čistý a vroucí výraz mariánské 
úcty našich předků po stránce hudeb-
ní k nejkrásnějším výtvorům duchovní 
písně vůbec“.
srdečně vás zvu ke zpěvu rorátů a těším 
se, že budeme moci společně oslavovat 
boha zpěvy, kterými boha chválili již 
naši dávní předkové a které nic neztratily 

ze své krásy, působivosti, hloubky a sděl-
nosti.
1. prosince jsme měli možnost slyšet již 
tradičně roráty také koncertně v podání 
Michaela pospíšila a sdružení ritornello.

Adventní varhanní 
improvizace
po celou dobu adventní probíhaly 
v katedrále sv. bartoloměje od 15 hodin 
nedělní adventní půlhodiny. varhanní 
improvizaci přednesli postupně  jakub 
janšta (30.11.), Miroslav pšenička (7.12.), 
pavel Šmolík (14. 12.). čtenáři psalteria 
mohou ještě vyslechnout v posled-
ní adventní neděli 21. 12. improvizaci 
jaroslava vodrážky. 

Benefiční koncert 
na opravu varhan
v neděli 28. 12. 2008 v 18 hodin se koná 
v katedrále sv. bartoloměje 8. benefič-
ní koncert na podporu opravy varhan 
u františkánů, v kostele nanebevzetí  
panny Marie. na programu budou 
skladby s vánoční tematikou - j. s. bach: 
concerto d moll, chorální předehry a o. 
Messiaen: la nativité de seigneur. na 
varhany hraje Markéta schley reindlová. 
přijďte si poslechnou výjimečný program 
a podpořit opravu krásných koncertních 
varhan.

miroslav Pšenička

Z p r á v y 
z   p l z e ň s k é 
p o b o č k y   S DH

p l z e ň

v minulém čísle psalteria jsme si člán-
kem Evžena kindlera připomněli sté 
výročí narození oliviera Messiaena, 
které připadlo na 10. prosinec 2008.
 
dnes ho připomínáme několika úryv-
ky z jeho poetického díla a zároveň tím 
zveme na koncert v plzni 28. 12.

básnické pásmo Tři malé liturgie boží 
z francouzského originálu volně přelo-
žily Iva janáková a Mlada Mikulicová, 
bylo vydáno jako samizdat na Zbraslavi 
roku 1988 s grafikami a vazbou pavla 
piekara.

i. Antifona – Rozhovor Duše

Můj ježíši, mé ticho
přebývej ve mně
Můj ježíši, mé království ticha
promlouvej ve mně
Můj ježíši, duhou a tichem
modli se ve mně
Záři krve, slunce ptáků
Má duho z lásky
jsi poušť z lásky
píseň
svatozář lásky
Má lásko,
Můj bože

iii. Žalm na všudypřítomnost skrze 
lásku

Ty, který mluvíš v nás
Ty, který mlčíš v nás
a střežíš ticho ve své lásce
jsi blízko a jsi daleko
jsi světlo a jsi stín
tak záhadný a tak prostý,
tak nekonečně prostý.
jsi duha lásky,
jediný pták věčnosti – jsi Ty!
v hlubinách tiše zvony vyzvánění, 
až se rozezní!
na mé srdce jako pečeť se přitiskni.
Ty, který mluvíš v nás
Ty, který mlčíš v nás
a střežíš ticho ve své lásce
vryj navždy svůj obraz
do proudu mého života.

olivier meSSiaen: 
 tři malé liturgie boží 
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k číslu 2/08 časopisu salve, které bylo 
věnováno problematice duchovní hudby 
(k tomu také viz psalterium Folia v několi-
ka číslech ročníku 2008 a Trivium 3 (www.
revuetrivium.cz), uspořádala jeho redakce 
tradiční panelovou diskusi (kulatý stůl) 
v refektáři dominikánského kláštera u sv. 
jiljí. diskuse se kromě posluchačů v sále 
mj. účastnili p. František kunetka, Miro-
slav pšenička a jiří hodina.

p. vojtěch Eliáš, moderátor diskusního 
večera, měl těžkou práci: téma večera se 
mu od počátku rozpadalo pod rukama, 
zejména proto, že v „panelu“ seděli lidé 
naprosto nesouměřitelní, z nichž každý 
jako by mluvil jinou řečí. Záleželo pak 
tedy jen na tom, kdo se cítil být opráv-
něn uvádět ty ostatní na „pravou míru“. 
jak se dalo očekávat, byl to p. František 
kunetka, kterému se hned od počátku 
podařilo zabránit jakékoli věcné disku-
si, neboť převedl celou problematiku na 
spor o vymezení pojmů. kdykoli se pak 
řeč dostávala ke skutečně zajímavému 
tématu, upozornil na nějakou pojmovou 
konfúzi a vše bylo zase na začátku. Mohlo 
by se zdát, že kunetka udržel kontrolu 
nad celým večerem, a jediným, kdo tuhle 
nudnou hru nějak překračoval, byl právě 
vojtěch Eliáš. Ten ale v roli moderátora 
neměl mnoho možností. dařilo se mu sice 
klást dobré otázky, problémem ale bylo, že 
nebyl prostor na ně odpovídat; o celkové 
rozmlžení diskuse se postaralo také něko-
lik kunetkových příznivců v sále.
o tomto obrazu nenáročného večera, 
ve kterém se dobře utratil čas, by nemě-
lo cenu psát, kdyby zde nepadla jedna 
zásadní otázka. dokumenty Magisteria 
se opírají o výraz „pravé umění“ zjevně 
v opozici vůči nějakým estetismům, něja-
kým chybně zvoleným kriteriím duchov-
ní hudby. vojtěch Eliáš udržel toto téma 
na hladině pozornosti jen chvíli, ale pře-
sto se dalo dostatečně jasně vypozorovat, 
jak se k tomuto tématu kdo postavil.
kunetka okamžitě upozornil na nějakou 
pojmovou konfúzi a snažil se toto téma 
co nejrychleji zakrýt. Miroslav pšenička, 
který v navozené atmosféře vypadal spíše 
jako pomalý a ne příliš intelektuální sed-
lák, ale postavil věc na zcela jasný základ 
– a v tom se kunetkovi z jeho rozvrhu 
a kontroly zcela vymknul: je třeba pra-
covat na tom, abychom si vytříbili vkus, 
je třeba pracovat s těmi, kdo v kostelech 
hudbu provozují, pracovat s faráři, je 
třeba se docela prakticky snažit ukazo-
vat, že rozdíly existují. Že existuje pola-

rita „dobré – špatné“, která sice není 
nějak „pojmově zajištěna“, ale ve které se 
dá dostatečně jasně orientovat, i když to 
nebo ono může být předmětem sporu. 
pšenička de facto kunetkovi odpověděl: 
„to, že nejde nalézt nějaké poslední krite-
rium kvality, vůbec neznamená, že musí-
me resignovat a propadnout se do úplné-
ho subjektivismu“. a jeden z bratrů v sále 
pak po nějaké době tuto polohu doplnil: 
nebojme se toho, že v této věci rozhod-
ne Magisterium – i když papež nemusí 
hudbě vůbec rozumět, ba ani nemusí 
mít „hudební nadání“, není přeci sám - 
jeho ústy mluví a promluví církev. opět 
zdánlivě „naivní“ promluva, která ale 
byla přirozenou reakcí publika na pokusy 
„kontrolovat situaci“.

Zbývá se zamyslet, proč vlastně František 
kunetka o takovou kontrolu tolik stojí, 
a pokusit se popsat základní půdorys 
problému tak, aby zahrnoval oba ne zcela 
kompatibilní způsoby myšlení, které se tu 
střetly. Za  celým tím propletencem „vyso-
kého umění“ na straně jedné a zpěvu lidu 
na straně druhé, tradičních forem a popu 
nebo dokonce rockové hudby, gregorián-
ského chorálu a naopak lidových písní, 
které byly využity pro komunikativnost 
liturgie… se dá nalézt (nahlédnout?) jed-
noduchý spor. je velmi obecný a je to spor 
o povahu toho, co nás přesahuje, hluboký 
teologický a filosofický spor.
kunetka zastává názor, že liturgická 
hudba je taková hudba, která zní při litur-
gii, a když na setkání mládeže v Táboře 
zněla v rámci liturgie pop music, tak to 
byla „liturgická hudba“. jeho pojetí je per-
sonální, a to připouští jen jedno hledisko, 
vše stojí a padá se subjektem, který hodno-
tí. naproti tomu zde stojí intuitivně, bez 
nějakého hlouběji promyšleného koncep-
tu znovu a znovu vznášená oponentura 
– přeci každý vidí, že něco je „dobré nebo 
špatné“ nějak „o sobě“, bez závislosti na 
tom, co si o tom myslíme a jaký se vytvoří 
kulturní úzus. k tomu směřuje i citovaný 
Mojžíš, který s deskami desatera v rukou už 
z dáli poznal, že zpěv z ležení Izraelitů není 
oslavou hospodina, není ničím povznášejí-
cím, ale hlukem zábavy (Ex 32,18). je přeci 
oprávněné se ptát, co by říkal na „hudební 
produkci“, kdyby se blížil v čase setkání 
mládeže do klokot! ale tolik sebevědomí se 
tu nenašlo, tato „oponentura“ se spíše staví 
defenzivně jen jako jakýsi retardér, odkaz 
na to, že je třeba vycházet z tradice a všeho 
toho, co se osvědčilo, a postupovat pomalu, 
obezřetně…

pokusme se tuto analýzu podložit ještě 
abstraktním, obrazným  schématem. 
kunetka (a ti, kdo argumentují stejně 
jako on) vychází z představy, že to, co 
nás přesahuje, je zároveň spoluvytvá-
řeno naším sebe-přesahem. jde o pojetí 
transcendující – je to člověk sám, který 
se dostává svým tvůrčím myšlením „za 
hranice světa“ - a tam se „chová“ stejně 
jako ve světě – dává tvar, vnáší formy, je 
tím, kdo ovládá. na druhé straně stojí 
myšlení daleko pokornější, ve své pova-
ze metafyzické – věci, které nás přesa-
hují, už nějak jsou, existují nezávisle na 
nás, a my se jen snažíme (ve svém čase 
a omezeném  myšlení) nalézt způsob, jak 
„sladit“ (naladit) naše myšlení a rozho-
dování našeho života  tak, aby to odpo-
vídalo metafyzické povaze toho „jak věci 
jsou“. (nabízí se říci: jak by to odpovída-
lo povaze universa, ve kterém jsou ten 
náš a ten nám nedosažitelný svět pro-
vázány, propojeny). pak má hluboký 
smysl používat termín „pravá duchovní 
hudba“, protože k tomu, co je podstatné 
a „pravé“, můžeme (jen) směrovat, ale 
nejsme těmi, kdo by měl to „správné“ 
a pravé do posledku pojmově uchopit, 
definovat a „sTÁhnouT na ZEM“. 
nikdo z nás není posledním soudcem 
toho, co je pravá duchovní hudba, ale 
všichni víme, že pokud používáme pojem 
„duchovní hudba“, pak obsah má. přesné 
pojmové vymezení nepotřebují ti, kdo se 
snaží přiblížit k tomu, co pravé je, kdo 
se snaží rozhodovat tady a teď o tom, 
jakou hudbu zpívat a co udělat pro to, aby 
církev v této věci rozhodovala co nejlépe.

vymezování pojmů je jako proces samo-
zřejmě nutné, aby bylo možné dobře 
používat jazyka  k domluvě, abychom se 
zbytečně nemíjeli. To nikdo nezpochyb-
ňuje. ale není a nemůže být cílem samo 
o sobě a samo o sobě také nic neřeší. 
námi popsaný druhý (metafyzický) způ-
sob vnímání toho, co nás přesahuje, přeci 
neznamená, že máme na výběr jen  přijetí 
nějaké „víry“ na straně jedné a protiklad-
nou „racionalitu“ na straně druhé. jen je 
třeba si uvědomit, do jaké míry jsou naše 
úvahy a myšlenkové konstrukce skutečně 
„jen“ konstrukcemi – a uvědomit si tedy, 
jak je důležité, aby to, jak myslíme, neby-
lo nějakým zařazením se do „unisono 
pořádku“, myšlení jedné správné formy 
a obsahu (a jednou provždy definovaných 
pojmů).

tri

salve - hudba a liturgie ✴
b y l o
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21. prosince 2008, 17.00
Pardubice, Husův sbor

Chlapecký sbor BoniFAnTES
Program: 

Saint-Saens: oratorio de noël
 

26. prosince 2008, 16.30
Jihlava, chrám sv. ignáce z loyoly

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, 
Malý komorní orchestr Jihlava, Petr 
Sobotka - varhany, Pavel Jirák - diri-

gent.
Program:

Antonín Tučapský - Malá vánoční 
muzika "S anděly se radujme" (2007), 
zdeněk lukáš - Vánoční mše k poctě 

Jakuba Jana Ryby "Radujme se všichni 
v Pánu" (1998) a další.

 
6. ledna 2009, 18.00

Praha 8 - Ďáblice, sál základní školy, 
u Parkánu 11

ACAnT a 9 hudebníků z pražské kon-
zervatoře
Program:

Misa del operetta Bohemica (česká 
vánoční mše asi z r.1780) je část barokní 
vánoční mše z roku 1780 od neznámého 

autora - snad mistra Pelhřimovského 
kůru. Takzvanou Misu de operetta 

Bohemica revidoval, upravil a rozepsal 
Stanislav novotný. 

8. ledna 2009, 19.30
Praha, kostel sv. Martina ve zdi, Praha

Collegium 419
Program:

Salve Regina
Vícesborová renesanční polyfonie, 
Victoria, gabrieli, Handl-gallus, 

Hassler.

18. ledna 2009, 15.00
Budišov u Třebíče, kostel sv. gottharda

Musica animata
Program:

A.Vivaldi: gloria
(Benefiční koncert na opravu tamních 

varhan)
www.animata.cz

koncerty

nebývá zvykem, aby se slavilo výro-
čí vydání kancionálu. někdy k tomu 
ale zavdává pádný důvod náš dluh vůči 
autorovi/pořadateli a okolnostem vydá-
ní. Takový je případ nevelkého, ale 
pro naši kulturu významného zpěvní-
ku „jesličky staré nové písničky“. jeho 
sestavovatelem a tiskařem byl jezuita 
Fridrich bridelius – vedle adama Michny 
z otradovic největší osobnost českého 
barokního básnictví, mimo to neúnavný 
a také úspěšný misionář. jeho život dovo-
luje uvažovat o rekatolizaci trochu jinak, 
než jsme bývali zvyklí z hodin dějepisu 
– pater bridelius, jehož jméno se obje-
ví mezi řečí i v jiráskově Temnu, zemřel 
v kutné hoře, když nasadil vlastní život 
při ošetřování nemocných morem. právě 
zde se nyní uskutečnil čtyřdenní projekt 
ke všestrannému připomenutí výročí 
jeho „jesliček“. jeho čas byl před první 
adventní nedělí, tedy v roční době kore-
spondující se zaměřením „jesliček“, ale 
v dostatečném předstihu před zmatkem 
všech předvánočních akcí. na přípra-
vě a organizaci se podíleli z velké části 
lidé z regionu pod vedením iniciátorky 
projektu petry bělohlávkové, mezi part-
nery a podporovateli hrála významnou 
roli sdh. Záštitu převzali diecézní bis-
kup mons. dominik duka a představe-
ný české provincie tovaryšstva ježíšova 
František hylmar s.j.
hlavním bodem byla mezioborová (a čás-
tečně i mezinárodní) konference Fridrich 
bridelius sj – stále nový a neznámý. nad 
všemi stránkami brideliovy osobnos-
ti a přínosem jeho jesliček pro českou 
kulturu se sešli a (po dlouhé době, ne-li 
poprvé) společně diskutovali lingvisté, 
literární i hudební historici i etnomuzi-
kologové. výsledky společné práce i živé 
mezioborové výměny informací nezůsta-
nou veřejnosti utajeny – sborník by měl 
vyjít již v příštím roce.
projekt zahájila vernisáž výstavy „jezuité 
na kutnohorsku v období baroka“. 
Úvodní varhanní koncert u sv. jakuba, 
nazvaný „stará česká duchovní píseň ve 
varhanní hudbě čtyř staletí“ vytovařil 
jakési uvedení do stále živé tradice, do 
které brideliovy „jesličky“ vstupovaly. Za 
Melzerův čtyřmanuálový nástroj zasedl 
vzácný host z Mnichova Martin poruba.v 
nastudování dětského sboru kutnohorské 
ZuŠ zazněly nejstarší české duchovní 
písně ve svém staletém vývoji (od latin-

ských cantií až po tradici 19. a 20. stole-
tí) a písně z „jesliček“, prostřídané var-
hanními improvizacemi a skladbami na 
jejich temata (od j. s. bacha po p. Ebena). 
v pátek se konalo zpívané requiem za 
Fridricha bridelia a jeho spolubratry, 
které celebroval diecézní biskup dominik 
duka, a p František hylmar sj (jeho pro-
mluva viz http://www.jesuit.cz/clanek.
php?id=322 ), zazněla kompletní Missa 
pro defunctis adama Michny z otradovic 
(sólisté, sbor „notre dame“ Týnského 
chrámu v praze, soubor barokních 
nástrojů, dirigent Marek Štryncl). poté 
byla požehnána pamětní deska z roku 
1701, nedávno restaurovaná a umístě-
ná na čestné místo při hlavním vchodu 
do chrámu sv. barbory. nese jména F. 
bridela a jezuitů, kteří položili životy za 
morové epidemie r. 1680. den poté zazně-
ly „staré nové písničky“ z bridelových 
jesliček i se svým dobovým zázemím – 
o to se postaral slovem, zpěvem i hudbou 
Michael pospíšil se souborem ritornello. 
nový liturgický rok byl zahájen v neděli 
hned o sedmé ráno v kostele Matky boží 
na náměti zpívanými „rorate dne neděl-
ního“. Z původní sestavy královéhradec-
kých rorátů, jak se zpívaly v 16.-19. století 
se všemi chorály a písněmi, zaznělo kom-
pletní kyrie ve funkci vstupní pobožnos-
ti, pak pokračoval společný zpěv rorát-
ních písní z kancionálu (bohoslužba se 
vším zpíváním trvala hodinu´05). od 9.00 
se v hlavním farním kostele sv. jakuba 
konala „zpívaná“ s adventním písňovým 
ordinariem a propriem z vícehlasých 
kancionálů 17. století. písně, které známe 
nejčastěji z komorně pojatých koncertů 
a nahrávek, nyní zazněly v dvojsborovém 
podání „plného kůru“ (čáslavská chrá-
mová schola, čáslavské žesťové kvarteto, 
sbor a orchestr vox bohemica z českého 
brodu). Tím nejlepším na konec bylo 
provedení latinské školské hry z kut-
nohorské jezuitské koleje costis sive 
catharis partheno-Martyr alexandrina 
(divadelního soubor lauriger). akci uza-
vřelo promítání dokumentu o. schmitta 
o jezuitském řádu „nejsme andělé, jen 
děláme jejich práci“. podrobné informace 
o celém projektu najdeme na: www.bri-
delius-jesličky.cz , obšírnější zpráva viz: 
http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=324. 

Tomáš Slavický

projekt Fridrich 
bridelius a kutná hora —
konFerence Fridrich 
bridelius stále noVý 
a neznámý
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vatikán. „nový křesťanský humanis-
mus je třeba dosáhnout obnovou dialogu 
mezi krásou a pravdou“, píše benedikt 
XvI. v poselství zaslaném předsedovi 
papežské rady pro kulturu, arcibiskupovi 
ravasimu, u příležitosti dnes zahájeného 
zasedání papežských akademií.

jde o celkem 7 akademií: akademii 
sv. Tomáše akvinského, Teologickou aka-
demii, akademii neposkvrněné (p. Marie), 
Mariánskou akademii, akademii umění 
a literatury, archeologickou akademii 
a akademii kultu mučedníků. Tyto insti-
tuce, sdružující vědce, umělce a spisovate-
le, byly založeny v různých dobách od 16. 
do 20. století a jejich činnost koordinuje 
papežská rada pro kulturu. Tématem letoš-
ního veřejného zasedání je „univerzalita 
krásy: estetika a etika v konfrontaci“.

„je naléhavě třeba – vybízí papež – obno-
vit dialog mezi estetikou a etikou, mezi 
krásou, pravdou a dobrem. vyplývá 
to nejen z aktuální debaty, probíhající 
v kulturních a uměleckých kruzích, ale 
také z každodenní reality. na různých 
úrovních totiž dochází k dramatickému 
rozštěpení a někdy i rozporu mezi těmi-
to dvěma dimenzemi, mezi hledáním 
krásy, reduktivně pojaté jako pouhá vněj-
ší forma, jako zevnějšek, jehož je třeba 
dbát za každou cenu, a hledáním pravdy 
a dobroty cíleně konaných skutků“.

„hledání krásy, které by se odcizilo 
nebo odtrhlo od lidského hledání pravdy 
a dobroty – konstatuje papež – proměnilo 
by se - jak se, bohužel, nezřídka děje - na 
pouhý estetismus, který vede zejména 
mládež cestou prchavosti, banality a měl-
kosti nebo přímo k útěku do umělých 
rájů, které maskují a skrývají prázdnotu 
a vnitřní rozervanost“. Tomuto „iluzor-
nímu a povrchnímu“ hledání – dodává 
benedikt XvI.“ – chybí univerzální roz-
let a stává se nevyhnutelně subjektivním, 
ne-li individualistickým, takže postrádá 
schopnost komunikovat“. 

papež ve svém poselství zdůrazňuje 
„nezbytnost úsilí o rozšíření horizon-
tu rozumu“, k čemuž je třeba „znovu 
pochopit souvislost mezi hledáním krásy 
a hledáním pravdy a dobra“. a dodává: 
„rozum, který by se chtěl oprostit od 
krásy, stal by se polovičním, stejně jako 
by krása, zbavená rozumu, byla reduko-
vána na prázdnou a iluzorní masku“.

benedikt XvI. pak pokračuje - s odvolá-
ním na svou improvizovanou promluvu 
ze setkání s kněžími brixenské diecéze 
letos v srpnu: „Musíme mít širší pojetí 
rozumu, takové, v němž se setkávají srdce 

i rozum, a dotýkají se krása i pravda. To 
platí pro všechny lidi, ale tím spíše pro 
věřící, kteří jsou povoláni podávat důvo-
dy krásy a pravdy své víry. krása stvoře-
ní, o níž mluví evangelium, odkazuje nad 
sebe, k jiné kráse, pravdě a dobrotě, jež se 
dovršují a pramení jedině v bohu.“
„naše svědectví – píše dále papež – se 
musí živit touto krásou, aby naše zvěsto-
vání evangelia mohlo být vnímáno v jeho 
kráse a novosti. proto je třeba umět se 

vyjadřovat jazykem obrazů a symbo-
lů. naše každodenní poslání má mít 
výmluvnou transparentnost krásy boží 
lásky. jedině tak oslovíme naše současní-
ky, často roztěkané a pohlcené kulturním 
klimatem, které ne vždy usnadňuje vní-
mání krásy v jejím plném souladu s prav-
dou a dobrotou, protože i oni jsou ve sku-
tečnosti naplněni touhou a nostalgií po 
autentické kráse, a nikoli jen té povrchní 
a prchavé.“

„umět číst a pronikat krásu umělec-
kých děl“ – píše dále papež – je jedna 
z možných - a snad nejvíce přitažlivých 
a okouzlujících cest k poznání a dosaže-
ní boha“. v této souvislosti pak benedikt 
XvI. připomíná list, který jeho před-
chůdce jan pavel II. adresoval umělcům, 
a ve kterém vybízí k reflexi o „niterném 
a plodném dialogu mezi písmem svatým 
a různými druhy umělecké tvorby“. svatý 
otec pak v závěru povzbuzuje uměl-
ce a akademiky, aby se i nadále snažili 
„vzbuzovat úžas a tužbu po kráse, formo-
vat sensibilitu a sytit niterné zaujetí vším 
tím, co je autentickým výrazem lidského 
génia a odrazem božské krásy.“

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10442
(mig)

benedikt XVi.:  
obnoVit dialog krásy a praVdy

Vatikán. Benedikt XVi. zvažuje mož-
nost další úpravy v římské liturgii. Řekl 
to v rozhovoru pro deník osservatore 
Romano prefekt Kongregace pro boho-
službu a svátosti kard. Francis Arinze, 
který dnes ve zvláštní audienci u příle-
žitosti 50.výročí svého kněžského svě-
cení předal Svatému otci třetí opravené 
latinské vydání Římského misálu. 
Kardinál Arinze mimo jiné sdělil, 

že po té, co Svatý otec rozšířil římský 
misál o nové formule zakončení mše 
svaté, které mají věřícímu dát lépe na 
srozuměnou souvislost vlastního života 
a misijního poslání s liturgickým sla-
vením, uvažuje se také o další drobné 
liturgické změně, konkrétně o tom, že 
by se pozdravení pokoje přesunulo před 
obětování, tedy před přinášení darů 
k oltáři, jak to bylo navrhnuto na bis-
kupské synodě o Eucharistii před třemi 
roky. 
Kardinál Arinze uvedl, že Svatý otec 

již požádal všechny biskupy, aby mu na 
to sdělili svůj názor a mohl pak rozhod-
nout. Jde o změnu, která vychází vstříc 
biblickému kontextu slov samotného 
Ježíše, který hovoří o potřebě smíře-
ní mezi bratry před přinesením oběti 
k oltáři (Mt 5,23), ale také o opatření, 
které má vrátit věřícím možnost ztiše-
ní a adorace těsně před samotným sva-
tým přijímáním, podobně jako je tomu 
např. v tradici ambroziánského ritu.

(mig)
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10430 

poznámka redakce:
pokud by se tato navrhovaná změna 
uskutečnia, mělo by to blahodárný vliv 
i na problémy chrámových muzikantů. 
odstranila by se možnost nechtěného 
souběhu zpěvu agnus s pozdravením 
pokoje (viz například rukověť nejen 
pro varhaníky). 

JiKu

v a t i k á n

cHyStá Se změna 
v liturgii?



18. prosince 2008  19

ročník 2., 2008, č. 1
Špidlík, Tomáš; kub, jiří s Tomášem kardinálem Špidlíkem o duchovní hudbě str.1-4
Towney, ch. T.; Tagliabue, j. krása vzbuzuje zbožnost aneb o bratru leliévrovi ze solesmes str. 5
svoboda, p.; jirousová, F.;
kováč, j.; kub, j. posvátnost v hudbě - soubor textů jako úvod do diskuse str. 6-11
Štogrová, jarmila convivium 2008 na hoře Matky boží str. 11
holcová, helena schola od sv. Gabriela a sv. hildegardy str. 11
sawicki, bernard; Štogrová, jarmila chorál u benediktinů v polsku str. 12
sawicki, bernard homilie o slavnost žehnání varhan str. 13
kindler, Evžen po svaté Zemi s hudbou str. 14-18
hudec, petr víkend gregoriánksého chorálu na velehradě str. 18
Štogrová, jarmila ppu - pašijové hry velikonoční str. 19
svoboda, pavel stefano landi: Il sant álessio str. 20
kindler, Evžen: systémový přístup ke gregoriánskému chorálu 6 příloha I/2008

ročník 2., 2008, č. 2
coppa, Giovanni; kub, jiří s Giovannim kardinálem coppou o duchovní hudbě str. 1-5
kindler, Evžen velikonoční kánon sv. jana z damašku str. 6-7
Štogrová, jarmila buď veleben úžas (jaroslav Šerých) str. 8-9
hudec, petr Gregoriánský chorál vznikl z moravského folkloru! str. 9
klivandová, hana Festival duchovní hudby Šumava - bayerischer Wald 2008 str. 10
holcová, helena k nejhlubším pramenům (jaroslav orel) str. 11-12
kindler, Evžen Trochu o koncertě, trochu o karlu skleničkovi str. 13-15

oborová brána Musica str. 15
semerádová, pavla postní pátky u křižovníků v praze str. 15
sovič, ladislav skladatelská soutěž 2006 str. 15
Špidlík, Tomáš; kub, jiří rozhovor s Tomášem kardinálem Špidlíkem str. 16-17
janata, vít vivat Tempora str. 17
vácha, Marek orko katolicismus moravský a český str. 18-19
svoboda, pavel Zpráva ze služební cesty str. 20
kindler, Evžen: systémový přístup ke gregoriánskému chorálu 7 příloha II/2008
ročník 2., 2008, č. 3
brdečka, jiří s limonádovým joem o hodnotné hudbě str. 1-2
pšenička, Miroslav arcidiecézní varhanický kurs praha str. 2
skoblík, jiří přezíraná neřest zbožných str. 3-8

Obsah ročníku 2008

valašského nářečí a valašské lidové hudby. 
ve shodě s vývojem pastýřské vánoč-
ní mše v českých zemích se schreierova 
mše skládá vlastně z řady pastorel. na 
počátku jednotlivých částí mešního ordi-
nária zazní obvykle latinská invokace, 
jakési motto: Gloria, credo, agnus. dále 
se však rozvíjí zpěvní proud v lidovém 
jazyce. kyrie, osana zaznějí celé v latině, 
benedictus je naproti tomu úplně české. 
ve smíšených latinskočeských částech 
se před posluchači rozehrávají scénky 
v lidovém tónu, překypující radostí pas-
týřů nad narozením páně.
schreirova vánoční mše se těšila zájmu 
venkovských kostelních kůrů dlouhou 
dobu. předpokládáme-li její vznik asi 
v 60. létech 18. století, bylo to víc jak 
plných sto let. opisy původního znění 
i nepříliš šťastných úprav se dochovaly 
po celé Moravě. Mše byla nejúspěšnější 
kantorovou skladbou. podle dosavadních 
znalostí se hrála v kroměříži, rousínově, 
rajhradě, hranicích, Tuřanech, lošti-
cích, doubravníku, Mohelnu, rozstání, 
heralticích, Zlíně a na valašskoklobouc-
ku. pak upadla v zapomenutí jako všech-
ny chrámové skladby období rokoka. 

Teprve v nedávné době byla objevena pro 
koncertní účely. Zazněla z brněnského 
rozhlasu i z koncertních pódií, byla pro-
vedena - vzdor svému neliturgicky svět-
skému rázu - několikrát i na kostelním 
kůru. Z provedení je třeba připomenout 
především koncertní realizaci v olomou-
ci o vánocích r 2002 v kostele sv. Micha-
la a v kostele sv. havla ve skladatelově 
rodišti - v dřevohosticích. collegium 
vocale olomouc řídila růžena saligerová. 
v komorním obsazení uvedl mši o váno-
cích téhož roku pěvecký sbor Tregler 
v bystřici pod hostýnem pod taktovkou 
Marty pořízkové.
české vánoce si neumíme představit bez 
poslechu pastýřské mše "hej mistře" (1796) 
jakuba jana ryby. Tato bezpříkladně popu-
lární skladba se těší právem stálé oblibě, 
vždyť je to snad nejčeštější skladba české 
hudby 18. století. na slovensku teprve před 
časem objevili latinsko-slovenskou pas-
torální mši. „Missa I. pro festis natalitiis“ 
byla nejprve připsána františkánovi 
Edmundu paschovi, rodáku z kroměříže. 
v nedávné době byl však odhalen jako sku-
tečný autor Georgius Zrunek, rovněž fran-
tiškán a rodák z vnorov u strážnice. je to 
zcela unikátní vánoční mše ve slovenském 
lidovém tónu.

Missa pastoralis josefa schreiera si co 
do originality v ničem nezadá ve srov-
nání s oběma uvedenými významnými 
díly. Zaujme-li jednou v české vánoční 
produkci místo, jež by jí náleželo, ukáže 
budoucnost.

Jan Trojan
(psáno pro časopis rám č. 3, 2003)

Zasloužilý choralista a tatínek tří dětí 
hledá práci od 1. ledna 2009. na plný 
úvazek a na dlouho. Mám organizační 
schopnosti, zabývám se lektorováním 
vzdělávacích projektů, ovládám práci 
na počítači a umím dva jazyky – fran-
couzštinu plynule a angličtinu středně 
pokročile.

ing. Bc.a. Jiří Hodina
jiri.hodina@volny.cz

(pokračování ze strany 5)

nabídka/poptávka
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