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vZpoMínkY
na rEGEnschorIho

Zpívat jsem se nikdy neučil, ačkoli zpí-
vám „odjakživa“; nejdřív lidové písnič-
ky, k nimž od šesti let přibyly písničky 
suchého a Šlitra, brzy nato písničky 
ježkovy, voskovcovy a Werichovy, a pak 
už se ta řeka jenom dál rozvodňovala: na 
jednu stranu ke swingu, starému jazzu 
a spirituálům, na druhou stranu k šan-
sonům a kabaretním kupletům, později 
doplněným o objevy a nové zjevy domácí: 
vodňanského a skoumala, bulise – bylo 
jich tolik, že mi připadalo zbytečné psát 
ještě písničky svoje. 
Takzvaná klasická hudba v mém živel-
ném zpívání dlouho chyběla: předpo-
kládá školený hlas, který nemám a ke 
své profesi ani mít nemusím. jenže mě 
na gymnasiu učil matematiku a fyziku 
profesor václav karoch, a ten si brzy 
všiml, že vlastně zpívat vůbec nepře-
stávám: když zrovna nesmím nahlas 
(například při jeho hodinách), zpívá 
to ve mně potichu. naštěstí  nebyl jen 
matematik; byl taky (jako mnoho mate-
matiků) muzikant. hrával, pokud vím, 
na basu v nějakém nočním podniku 
(měl z toho pak ve dne u tabule temné 
kruhy pod hluboko zapadlýma očima) 
a vždycky před vánoci nastudoval se 
studenty a s múzickými kolegy rybovu 
českou mši vánoční. To díky němu jsem 
si vůbec uvědomil, že mám (tak zhru-
ba) tenor: bylo to napsáno na sborovém 
partu, z něhož jsem zpíval. pohltilo mě 
to natolik, že mi jedny vánoce ročně 
nestačily. 
a tehdy mne stanislav ondráček, posta-
vou i hlasem typický bas, který chodíval 
do Muzea české hudby hledat reperto-
ár pro chrámový sbor odněkud z nuslí 
(zatímco já tam listoval ve starých tis-
cích kramářských a kabaretních), přivedl 
k václavu dobrodinskému. 
stanice tramvaje, kde jsem měl vystoupit, 
jmenovala se na paloučku. stanislav už 

tam čekal a vedl mě soumrakem k nená-
padnému a uvnitř bezradně nevzhled-
nému kostelíčku sv. václava. Zato tam 
nebyla zima: byl to snad kdysi školní 
kostel a ještě v sedmdesátých letech pod 
ním zůstala tělocvična, ve které se žactvu 
topilo. 
přesně si vzpomínám na první noty, 
které mi kdosi z nových „pánů kolegů“ 
strčil do ruky: gregoriánský chorál, kopie 
inkoustové barvy, značně už vybledlé, 
text pochopitelně latinský (kdepak hej, 

mistře!), noty opatřené tu a tam znač-
kami, které jsem za jedenáct dvanáct let 
u klavíru dosud neviděl. Zpíval jsem spíš 
ušima než ústy: pomocí toho, co jsem sly-
šel kolem sebe, snažil jsem se pochopit, 
co mám před sebou. byl jsem už hodně 
vyčerpaný, když zkouška vlastně teprve 
začala. František picka: Missa - nevím už 
jaká: brevis? in G? ale modré papírové 
desky těch not vidím ještě teď, po čtyři-
ceti letech. 
Zde je třeba se zmínit o dobrodinského 

Václav Dobrodinský diriguje vystoupení Cantus Amici při mši - zájezd do Itálie 2001
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Vážení čtenáři,

opět jsme se do čísla nevešli a pár kous-
ků nám zbývá do foroty.  Podařilo se do 
vítězného konce dotáhnout vzpomínku 
na sbor_mistrovství zářijového jubi-
lanta Václava Dobrodinského, přestože 
jeho vážná nemoc už mu nedovoluje 
tento krásný text náležitě ocenit.
„Desakralizácia vianoc“ nám také 
hrozí, přestože si při ní vystačíme vět-
šinou s hudbou vlastní a původně sak-
rální. Několik článků se vrací k pozoru-
hodným hudebním počinům letošního 
podzimu. 
Poněkud spatlaný medailon věnujeme 
lednovým sedmdesátinám našeho ctě-
ného předsedy. Dva články dodatečně 
informují o naší svatocecilské propagaci 
edice díla Alberika Mazáka spojené 
s postconviviálním conviviem. 
Pro ty, kteří sledují (a kdo z kůrovců by 
nesledoval!) diskusi o staroboleslavské 
podobě liturgické hudby, jsme připravi-
li shrnutí diskusního dění za poslední 
dva měsíce a doufáme, že v následujícím 
čísle budeme již moci informovat o prů-
běhu studijního dne, jehož organizační 
příprava spadla na moje bedra.
Diskuse o liturgické hudbě se pomalu, 
přestože občas ještě zajiskří, přesouvá 
do oblasti odborné, a to je dobře.
Vánoce – hudební žeň našich kůrů – se 
blíží. O některých akcích informujeme 
zejména proto, abychom krátkými slou-
pečky vyplnili zbylá bílá místa v sazbě 
časopisu. Základní informační nástroj 
o akcích duchovní hudby provozujeme 
ve spolupráci se serverem Res Claritatis 
na adrese http://res.claritatis.cz/kalen-
dar-akci/duchovni-hudba, takže, pro-
sím, čerpejte tam informace o tom, co 
pořádají naši kolegové, a vkládejte tam 
akce své pro informaci a povzbuzení 
ostatních.
Přílohu tohoto čísla tvoří druhý 
Plzeňský hudební občasník, který infor-
muje o vydařené akci setkání sborů 
plzeňské diecéze. Nahrávka rorátů 
vyšla jako příloha RC Monitoru http://
res.claritatis.cz/download/MONITOR-
2009-27.pdf s pěkným textem Michaela 
Pospíšila. Pár desítek kusů těchto 
CDček máme k dispozici, můžete si o ně 
napsat, nebo raději přijít na úterní kafe 
v kanceláři SDH.
Technické problémy způsobily, že 
složenku na členské příspěvky 2009 
či předplatné Psalteria jste našli  až 
v tomto čísle. Při vánočních výdajích 
to není příjemné překvapení, ale kdo 
nemá, zaplatí prostě až v příštím roce.
Tož požehnané Vánoce a mnoho osob-
ních i tvůrčích úspěchů v roce 2010.

dramaturgii. sbor (tehdy řečený svato-
václavský) měl sice velmi slušnou úro-
veň, ale profesionální přece jen nebyl. 
Zkoušel jednou týdně (v pondělí přes-
ně od 19 do 21 hodin), nemohl si tedy 
dovolit všechno, navíc tu byly požadav-
ky liturgické a taky ohled na jiné kůry 
(občas jsme zpívali se sborem svatovít-
ským, jejž tehdy vedl jaromír hruška, 
ostatně dobrodinského tchán). v těch-
to ne právě širokých mezích se dobro-
dinský pohyboval tak, že jsme je vůbec 
nepociťovali: kromě chorálu (zpívaného 
s varhanním doprovodem, což je dnes 
nepředstavitelné, ale do dnešní kon-
junktury gregoriánského zpěvu bylo 
tehdy hodně daleko) měli jsme vždycky 
k dispozici několik mší a motet kdyko-
li proveditelných, běžné katolické zboží 
z dob mezi oběma vatikánskými koncily 
(picka, stecker, Říhovský aj.), toto mini-
mum však pan sbormistr co nejčastěji 
překračoval všemi směry: nejvíc nasna-
dě byl ovšem krok k Fibichovi a Foer-
sterovi (jehož stabat Mater mám dosud 
v paměti jako dílo mimořádné inven-
ce a intenzity, ale také schopnosti psát 
pro sbory, jako byl náš: nevím, jak je to 
možné, ale vysoké as zazpíval jsem vždy 
pouze u Foerstera; jinak můj rozsah 
končí o malou tercii níž). vydávali jsme 
se však mnohem dál: nejen do minulosti 
přes Francka, dvořáka, schuberta, kop-
řivu, vranického až k Monteverdimu 
a palestrinovi, ale i přes Grečaninova 
a stravinského až k našim současníkům: 
vzpomínám na krásnou jednohlasou mši 
jožky Matěje, na efektní mši s malým 
žesťovým obsazením a bicími nástroji 
od jana hanuše, ba zpívali jsme i mši od 
našeho varhaníka antonína hixe. obje-
vy na těchto cestách bych nespočítal, 
o což se jen z menší části zasloužila moje 
tehdejší nevzdělanost; z větší části je to 
zásluha dobrodinského rozhledu a spo-
lehlivého muzikantského cítění, neome-
zeného panujícími zvyklostmi. kdo dnes 
zná českou vánoční mši, jejímž autorem 
je písecký František Gregora? My jsme ji 
zpívali. ba  zpívali jsme aspoň fragment 
velké („divadelní“) Mše bernsteinovy. 
v době, kdy u nás nebyla dostupná ani 
její původní nahrávka. 
co jméno, to jiné stylové a technické 
nároky. václav dobrodinský nezkou-
šel všechno stejně; věděl, že hudba není 
v notách, ale v duchu, který mezi nimi 
vane, a nedal pokoj, dokud neslyšel, že 
chápeme, co zpíváme. svýma drobný-
ma rukama, svými krátkými prsty kle-
nul, hnětl a členil nad našimi hlavami 
prostor, v němž nejen zněla hudba, ale 
v němž hudba vznikala z trpělivého čtení 
partů, a dávala se přitom poznat. smysl 
pro kvalitu hudebního nápadu jsem 
myslím měl od dětství: vypěstovaly ho 
ve mně písničky. ale za smysl pro složi-
tější hudební strukturu vděčím václavu 
dobrodinskému. (někdy byla pořádně 
složitá: vzpomínám na koncertní prove-

dení brucknerovy osmihlasé mše e moll 
u sv. Mikuláše na Malé straně.) 
vlastně až díky václavovi jsem poma-
lu začal rozumět, co ti moji rodiče na té 
„vážné hudbě“ mají, že mi ji tak neúnav-
ně doporučují. václav nic nedoporučoval. 
Říkal jen: „Tady, pánové, musíte dát před-
nost altu.“ nebo (o nádherné slavnostní 
mši Grečaninově): „až po sanctus to bylo 
rusko, od benedictus už je to Francie.“ 
nebo: „soprán má na konci taktu čtvrt-
ku, tenor osminu. Ten rozdíl musím sly-
šet.“ nebo: „Žádné tóny, jen oblak kadi-
dla.“ nebo: „a tady můžete pavarotit.“ 
přesnými  požadavky říkal mnohem víc, 
než jak to máme zpívat. Říkal, jak je to 
složeno; co to chce. vždycky už se budu 
- v divadle, na koncertě, ale i při svých 
vlastních představeních - zajímat, jak je 
to složeno, co to chce, nikoli (jak je dnes 
zvykem) o čem to budeme hrát.
uplynulo nedávno dvacet let od zatím 
posledního státního převratu. byl jsem 
toho dne v olomouci na konferenci 
o „polistopadové“ literatuře. (nemám 
rád periodizaci dějin umění podle 
politických mezníků. baroko není nic 
„pobělohorského“ a vůbec už ne „pro-
tireformačního“: hlásí se ke slovu už 
u shakespeara, zní stejně u bridela jako 
u komenského a ozývá se i u mladé-
ho brechta.) jdu tedy v olomouci po 
náměstí a vidím, že se tam - pro zábavu 
pamětníků a poučení mládeže - provo-
zuje jakási hra na socialismus: dohlí-
žel na ni dokonce obrněný transportér. 
procházel jsem tou odpolední totalitou 
a nemohl jsem ji poznat. Tohle že mají 
být sedmdesátá a osmdesátá léta? To 
by tu musely být pondělní zkoušky 
s václavem dobrodinským, musel by 
hřmít Franckův Žalm č.150, a někde by 
tu na mě čekal jan hudeček, s nímž jsem 
vždycky po zkoušce chodil do hospody 
svlažit zpěvem vyschlé hrdlo a spřádat 
přitom své první příběhy. 
ostatně když byla v oněch převratných 
dnech roku 1989 svatořečena blahoslave-
ná anežka, zpívali jsme k té příležitosti 
v kostele na spořilově právě slavnost-
ní Grečaninovu mši. byl podvečer, na 
sklonku podzimu, kdy se brzy stmívá. Tu 
náhle v kostele zhaslo světlo. Ta skladba 
není snadná, střídají se v ní různě dlouhé 
takty, hudební akcenty vzdorují akcen-
tům textu, melodie jsou k nezapamato-
vání. ale václav dirigoval dál, viděli jsme 
jeho siluetu, noty jsme však měli v rukou 
zbytečně. nicméně jsme nepřestali zpí-
vat, dokud se zase nerozsvítilo. dalo by 
se to vykládat jako poněkud laciný sym-
bol sboru, který - založen tuším roku 
1947 václavovým bratrem - přečkal pod 
dobrodinského taktovkou dobu temna. 
ale pro mne má ta historka význam 
větší: ukazuje, jak důkladně václav 
dobrodinský zkoušel. agnus dei „podle 
Grečaninova“ umím zpaměti dodnes.

Přemysl Rut
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stalo se a stane
Milí čtenáři,
v období mezi 20. prosincem a 15. únorem, kdy předpokládáme vydání prvního čísla 
dalšího ročníku psalteria, opět budeme moci oslavit především narozeniny ježíšovy 
a děkovat Mu za dar života a za dar hudby, zejména té duchovní.
nakolik víme ze zaslaných údajů (řada členů sdh stále ještě svoji tabulku na zpravodaj.
sdh.cz nevyplnila), v naznačeném období budou ze členů sdh oslavovat životní jubilea 
(bez titulů a hodností) pánové jan bernátek a pavel smetáček (dámy se nekvalifikovaly).
polokulatiny oslaví lenka čechová, Marie Martínková a Martin Říšský.
nekulatiny oslaví velmi výkonný místopředseda sdh jiří kub, šéfredaktorka tohoto světo-
vě proslulého občasníku jarmila Štogrová a dále členky Martina bogarová, silvia Fecsková. 
svatava hubálková, veronika kalivodová, ludmila liberdová, Eliška pospíšilová, Zdeňka 
rybová, veronika Šebáková a jana vozková, stejně jako kůrovci Ivan brožek, jiří burian, 
jiří doubek, jan Fila, josef Gerbrich, Tomáš herder, vítězslav hergesel, roman hofr, 
Zdeněk klindera, jaroslav konečný, Zdeněk kopecký, pavel křivohlavý, jan kuželka, jiří 
lazebníček, Štěpán Malík, daniel pinc, alois rozehnal, josef smola, ondřej socha, jan 
Štěpančík, pavel Tomáš, radim ucháč, rudolf valášek, pavel vašků a Tomáš Weissar.
narozeniny oslaví biskupové František v. lobkowicz (* 5. 1. 1948) a .j. hrdlička (* 19. 
1. 1942).  dne 29. 1. 2010 oslaví narozeniny – potřetí na druhém břehu života - první 
předseda sdh petr Eben (*1929).
Z dalších kůrovců, kteří nám jistě fandí ze druhého břehu života, měli narozeniny pro 
život časný 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), G. p. palestrina († 2. 2. 1594), josef Mysliveček († 
4. 2. 1781) a karel sklenička (*17. 2. 1933).
všem oslavencům 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 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.
na tomto místě vám s laskavým svolením nakladatel-
ství Triton (www.tridistri.cz -  sbírka světské káno-
ny - duchovní kánony) posílávám gratulační kánon 
- hudební přání. dnes se bude vztahovat k těm nejdů-
ležitějším narozeninám, které během následujících dnů 
oslavíme.

u panny Marie sněžné v praze se dlouhá 
léta vyskytoval jeden františkán, který pro 
mnoho z nás byl neodmyslitelnou součás-
tí tohoto kostela a kláštera: otec norbert 
stanislav Šamárek. Ten mi jednou vyprá-
věl příběh, jenž se udál v místě, kde otec 
norbert skládal věčné sliby – v kdysi slav-
ném poutním místě hájek u jenče.  To je 
ten hájek, k němuž vedou boží muka od 
strahovského kláštera podél staré karlo-
varské silnice, ten hájek, který letos slavil 
350 let od příchodu františkánů.
kdysi na bránu kláštera zaklepal jaký-
si člověk a žádal, aby mohl s bratřími 
v hájku žít. přijali ho. dostal za úkol 
dělat ty nejvšednější práce v kuchyni 
i jinde a nadto šlapat měchy při boho-
službách. a on to celá léta pokorně 
vykonával. dlužno podotknout, že frá-
ter varhaník toho moc neuměl, jen pár 
jednoduchých akordů, s nimiž si vysta-
čil k jednoduchému doprovodu všech 
písní. Františkáni nejsou nároční, spokojí 
se s málem. ostatně - neměli na výběr. 
Fráter varhaník den co den, týden co 
týden, rok co rok drhnul svých několik 
evergreenů a náš člověk mu se stejnou 
pravidelností k tomu šlapal měchy.
když takto strávil v klášteře asi sedmnáct 
let, jednou se přihodilo, že fráter varha-
ník onemocněl. co dělat, přece v hájku 
nebudou mít v neděli tichou mši svatou. 
a tak představený rozhodl, že za ta léta 
při varhanách náš člověk už něco musel 
od varhaníka odkoukat, a že tedy hrát 
v neděli bude on. Tak jako pokorně celá 
léta škrabal mrkev a brambory v kuchy-
ni a uklízel chodby, přijal i tento úkol 
a celá komunita se v duchu připravovala 
na zdrcující hudební zážitek, ale byli to 
připraveni – jako vždy a vše – přijmout 
s františkánskou pokorou.
v neděli tedy usedl za varhany. jaké překva-
pení: místo očekávaného kvílení pozvedly 
varhany náhle svůj hlas k nebesům a táhly 
s sebou i duše hájeckých františkánů. ano, 
tóny píšťal, proplétající se v hájku neslý-
chanými harmoniemi a melodiemi, byly 
ovládány prsty, myslí a srdcem našeho šla-
pače měchů. nebudu vás napínat, nestal se 
zázrak, náš člověk byl před příchodem do 
hájku kapelníkem vídeňské opery a vydr-
žel sedmnáct let sloužit hudebnímu neu-
mětelovi bez jediného povzdechu, kritiky 
či snahy o jeho poučování. nestal se zázrak, 
pokud připustíme, že taková pokora není 
nadpřirozeného původu. já si to ale připus-
tit neumím.
asi se také ptáte se mnou: bylo správné 
těch sedmnáct let vlastního upozadění 
a ponechání varhan v rukou služebně 
staršího, možná nadšeného byť neschop-
ného spolubratra, byla chyba nesloužit 
bratřím krásnými tóny? pro nás hudeb-
níky je těžko stravitelná představa, že to 
první by mohla být lepší volba, že?

Pavel Svoboda

StAlo Se V Hájku 

Dnes se v Hájku varhaničí (zatím) takto
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vianočná hudba v širšom zmysle slova je 
taká hudba, ktorá má sezónny charakter 
a už približne 150 rokov neplatí, že via-
nočná hudba musí súvisieť s vianocami 
ako kresťanským sviatkom. Tematicky ju 
môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: po 
prvé je to hudba s tradičným sakrálnym 
posolstvom, ktorá nadväzuje na liturgic-
kú tradíciu, text spravidla popisuje výjavy 
súvisiace s narodením ježiša a dá sa pove-
dať že cieľom autorov je imaginácia betle-
hemskej scény. druhá, vývojovo mladšia 
skupina, neguje posolstvo narodenia 
a prezentuje rôznorodé „náhradné“ témy, 
o ktorých bude ešte reč na inom mies-
te. predtým sa však pokúsime vysvetliť 
pozadie rozvoja desakralizovanej viano-
čnej hudby ako javu nevyhnutne spojené-
ho s desakralizáciou vianoc. 
sekularizačné trendy, ktoré sa začali sil-
nieť koncom 18. storočia ako aj výrazný 
všeobecný nárast životnej úrovne v 19. 
storočí mali na sekularizáciu vianoc urči-
te nemalý vplyv, avšak prvotné impulzy 
tohto vývoja sú podstatne staršie.   
prvým zdrojom, ktorý narúšal kresťan-
skú podstatu vianoc od samotného zači-
atku, je prežívanie pohanských zvykov 
súvisiacich so slnovratom. pretože evan-
jeliá nedávajú odpoveď na otázku kedy sa 
kristus narodil, bol čas slávenia vianoc 
určený na čas slnovratu nielen z hľadis-
ka symboliky, ale aj s cieľom vykoreniť 
pohanské zvyky, ktorých tradícia bola 
v celej Európe veľmi silná. dvojkoľajnosť 
kresťanskej a pohanskej tradície je zjav-
ná až do súčasnosti a snáď najznepokoju-
júcejšími rezíduami pohanstva v Európe 
sú ľudové veľkonočné zvyky  - a nie je až 
také podstatné či ide o šibanie a polieva-
nie alebo hľadanie vajec v záhrade.  
pohanské korene má aj koledovanie, 
ktoré bolo rozšírené v celej Európe, avšak 
v rôznych historických obdobiach sa jeho 
podstata menila, prirodzene na rôznych 
územiach prebiehal tento vývoj odliš-
ne. Zjednodušene však možno povedať, 
že koledovanie malo spočiatku podobu 
bujarej zábavy, podobnej zábave fašian-
govej, ktorá nezriedka prekračovala spo-
ločenský úzus dodržiavaný v iných obdo-
biach.1  už v stredoveku však koledovanie 
bolo považované za forma charity, ktorú 
ale treba zásadne odlíšiť od žobrania.  od 
konca sedemnásteho storočia dochádza 

1 Máme tu na mysli zvykom odôvodnený vstup 
koledujúcej skupiny do cudzieho obydlia, vynu-
covanie si pohostenia a na niektorých územiach 
dokonca až prejavy vandalizmu, ak diktát 
koledujúcej skupiny bol spochybnený.

opäť k čiastočnému posunu a spievanie 
kolied je v najmä západne Európe spojené 
s organizovanou charitatívnou činnos-
ťou. vo všetkých obdobiach si však kole-
dovanie zachovalo podstatu magického 
obradu, ktorý mal odohnať zlých duchov 
a tiež privolať šťastie v novom roku. 
anglické slovo carol (koleda) má svoj 
pôvod v gréckom slove choraulein, ktoré 
označuje kruhový tanec. Ľudové osla-
vy vianoc odsudzovali už tzv. cirkev-
ní otcovia. charitatívne koledovanie 
zapustilo hlboké korene už v 13. storočí. 
snáď najradikálnejšie opatrenie proti 
koledníkom prijal britský parlament, 
ktorý v období cromwelovej vlády zaká-
zal  všetky praktiky spojené s koledova-
ním ako pohanské a hriešne. na to, aby 
sa tento zvyk podarilo vykoreniť, bolo 
však, bohužiaľ, už príliš neskoro a efek-
tívnosť, resp. vymožiteľnosť tohto záka-
zu je diskutabilná. 

PRoteStantSké odmietnutie 
tRadičných Vianoc a Vianoč-
ný hedonizmuS

Iným signifikantným erozívnym zása-
hom do slávenia vianočných sviatkov 
z hľadiska ich pravého zmyslu a podsta-
ty bol protestantizmus. jeho vplyv bol 
rôznorodý – od radikálnych zásahov – 
napríklad zákazu slávenia vianoc počas 
cromwelovej vlády, ktorý paradoxne 
nezanechal vážnejšie stopy, až po zdanli-
vo neškodné luteránske „vianočné vyná-
lezy“, ktoré poslúžili ako podhubie pre 
rozvoj nasledujúcich desakralizačných 
trendov, pretože výrazným spôsobom 
zmenili náhľady na spôsob, akým majú 
byť vianoce prežívané. 
Zvyk stavať vianočný strom má svoj 
pôvod v nemecku a siaha do 16. storo-
čia. Traduje sa, že luther bol veľkým 
priaznivcom tohto zvyku a lutherovi 
sa pripisuje aj nápad osvetliť vianočný 
strom sviečkami.2 Isté však je, že vianoč-
ný strom ako symbol vianoc prenikol do 
domácností v hornom porýní až zači-
atkom 17. storočia, no v tomto období 
ešte nemožno ani na tomto území hovo-
riť o jeho všeobecnom rozšírení v kaž-
dej domácnosti. v dolnom porýní bola 
inštalácia vianočného stromu dokonca 
ešte začiatkom 19. storočia považovaná 
za luteránsky zvyk. vo viedni sa via-

2 Mealey, lorri: German holiday Traditions 
related to the protestant reformation. In: http://
german-history.suite101.com/article.cfm/mar-
tin_luther_and_christmasMartin luther and 
christmas. prístup 5. 12. 2008.

nočný strom objavil až v roku 18163 a vo 
Francúzsku sa začal šíriť až po roku 1840. 
Masívne rozšírenie tohto zvyku sa teda 
uskutočnilo až v 19. storočí a nie je náho-
dou, že ide o obdobie, kedy už možno 
hovoriť o pevnej pozícii alternatívneho, 
nenáboženského prežívania vianoc. 

PeRSonalizácia Vianoc a jej 
dôSledky

Zmeny vo vianočnej imaginácii boli 
úzko previazané aj s dobovými literár-
nymi posolstvami. vo svete literatúry bol 
proces desakralizácie vianoc spočiatku 
spojený mýtickými postavy, ktoré v rôz-
nych kultúrach fungovali a aj dodnes 
fungujú ako symbol a zároveň perso-
nifikácia sviatkov – inými slovami sa 
tu jedná o všetky možné variácie santa 
clausa. najstaršia takáto známa perso-
nifikácia pochádza už z polovice 15. sto-
ročia. nájdeme ju v istej kolede richarda 
smarta a tou postavou je sir christmas. 
je to však postava viac-menej amorfná, 
inými slovami tu ide len o oslovenie istej 
osoby, o ktorej sa ale nedozvieme nič 
konkrétne.4 omnoho konkrétnejší profil 
má literárna postava, nazvaná ako Father 
christmas v diele Christmas his Masque 
(1616) od bena jonsona.5 o niečo mlad-
šia je obdobná postava, ktorú vytvoril 
Thomas nabbes v scénickom maškarnom 
predstavení The Springs Glorie (1638). 
prostredníctvom týchto „vianočných 
mužov“ sa stali vianoce sviatkami, ktoré 
majú byť presýtené šťastím a v neposled-
nom rade aj alkoholom. 
odborníci na anglosaskú vianočnú sym-
boliku sa v súčasnosti prikláňajú k názo-
ru, že Father christmas nemá takmer nič 
spoločné so santa clausom a preto gené-
zu vzniku postavy santa clausa treba hľa-
dať aj v lutherovych vianočných inováci-
ách. luther bol totiž veľmi znepokojený 
rastúcou popularitou svätého Mikuláša 
a preto zaviedol tzv. christkindl – via-
nočné obdarovávanie detí. To malo zo 
spoločenského vedomia vymazať sväto-
mikulášsku tradíciu a v záujme dosiahnu-
tia tohto cieľa zvolili luteráni celkom oso-
bitný spôsob personalizácie – christkindl 
predstavovalo dievča so zlatou korunou 

3 v tejto súvislosti je zaujímavé, že v tom istom 
roku napísal joseph Mohr báseň Tichá noc, ktorú 
24. decembra 1918 zhudobnil Franz Gruber. 
v roku 1955 dosiahla Tichá noc prvenstvo ako 
najviac nahrávaná skladba.
4 http://www.answers.com/topic/father-christmas
5 Ide o dielo propagujúce tradičné vianoce 
a ktoré je ideovo namierené voči puritánom, ktorí 
tradičné vianočné zvyky odmietali.

desakralizácia vianoc 
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a krídlami, ktoré rozdáva darčeky iným 
deťom.  v 18. storočí priniesli tento nový 
zvyk do pensylvánie tak nemeckí ako aj 
švajčiarski emigranti. časom sa označe-
nie tohto zvyku zmenilo na kriss kringle 
a stalo sa synonymom pre santa clausa.6

Ďalšia paradigmatická zmena vo viano-
čnej imaginácii prišla v roku 1843, keď 
vyšla kniha A Christmas Carol, v ktorej 
dickens vykresľuje vianoce ako sviatky 
rodiny, dobrej vôle a súcitu, teda ako opo-
zitum spoločne prežívaného sviatku celej 
komunity alebo bujarých, hedonistických 
excesov. podobnú atmosféru porozume-
nia prezentoval vo svojich poviedkach aj 
americký spisovateľ  Washington Irving. 
americký spôsob prežívania vianoc však 
výrazne ovplyvnil najmä clement clarke 
Moore so svojou básňou A Visit from 
Saint Nicholas. Táto báseň mala mimo-
riadne veľký úspech a to znamenalo, že 
jej posolstvo sa rýchlo rozšírilo a spopu-
larizovalo vianočné obdarovávanie. To 
v konečnom dôsledku naštartovalo kaž-
doročne sa opakujúci rituál vianočného 
nakupovania. 
proces zmeny domácnosti na centrum 
zmyslových pôžitkov v období vianoč-
ných sviatkov sa teda začal stavaním 
vianočných stromov v 16. storočí a v 19. 
storočí vyvrcholil rituálom vianočných 
darov. vianočná sazóna  sa v usa tradi-
čne začína po poslednom novembrovom 
štvrtku, teda po sviatku vďakyvzdania 
a jedným z typických sezónnych artiklov, 
je aj vianočná hudba. vianočná hudba 
však nie len tovarom ale zároveň aj jed-
ným z najúčinnejších nástrojov podpory 
predaja, práve pre svoju schopnosť zasi-
ahnuť emócie spojené s kultom rodiny, 
no a v posledných desaťročiach najmä 

6 Mealey, lorri: German holiday Traditions 
related to the protestant reformation. In: http://
german-history.suite101.com/article.cfm/mar-
tin_luther_and_christmas Martin luther and 
christmas. prístup 5. 12. 2008.

s pomerne mladým kultom žiariacich 
detských očí.

Fenomén deSakRalizácie 
V ameRickej Vianočnej hudob-
nej tVoRbe

v polovici 19. storočia sa popri vianoč-
ných piesňach s náboženským obsahom 
objavila aj ich veľmi dravá a ako sa neskôr 
ukázalo, aj úspešná konkurencia – desak-
ralizované vianočné piesne. Tie možno 
rozdeliť do dvoch základných skupín – na 
piesne energické ospevujúce zimné rado-
vánky a piesne melancholické, sprostred-
kujúce sentiment vianočnej nálady 
a návratu domov.  pretože objem tejto 
tvorby je veľký, bude ďalej reč len repre-
zentačnej vzorke najznámejších skladieb 
pochádzajúcich z obdobia od polovice 19. 
storočia do polovice 20. storočia, výni-
močne aj mladších ak to vyplynie z potre-
by objasniť isté súvislosti. 
Exemplárnym príkladom vyššie zmie-
neného energického typu piesne je Jingle 
Bells. skomponoval ju james pierpont 
a po prvýkrát bola predvedená v roku 
1857 pri slávnostnom programe v jednom 
z bostonských kostolov pri príležitosti 
sviatku vďakyvzdania.7 pre svoj veľký 
úspech bola zaradená aj do vianočného 
programu, a tak sa stala vianočnou pies-
ňou, hoci pôvodne nebola skomponova-
ná ako vianočná. Text hovorí o závodoch 
na ľahkých saniach, ťahaných jedným 
koňom, čo bola v tej dobe veľmi populár-
na téma.8  
pieseň Jingle Bells9 (1822-1893) je v súčas-

7 sviatok vďakyvzdania sa v usa slávi sa ako 
poďakovanie za úrodu, vždy v posledný novem-
brový štvrtok.
8 http:www.hymnsandcarolsofchristmas.com/
hymns_and_carols/biographies/james_lord_
pierpont.htm
9 autorom piesne je james lord pierpont Táto 
pieseň bola po prvýkrát publikovaná v roku 
1857. pôvodný názov piesne bol one horse open 
sleigh, nový názov jingle bells dostala pieseň až 

nosti nájznámejšia vo verzii, ktorú v roku 
1957 nahral bobby helms10. Jingle Bells je 
aj veľmi vďačným objektom paródie a to 
pre svoju nesentimentálnosť a bezpro-
strednú veselosť. v tejto súvislosti možno 
spomenúť najmä paródiu vytvorenú záme-
nou textu, ktorá pochádza z obdobia dru-
hej svetovej vojny a možno ju považovať za 
jeden z prejavov propagandistickej formy 
boja. Zmenený text znie nasledovne:
Shingle nails
Shingle nails
Hammers, tacks and screws
Oh what fun it is to ride
In Hitler's stinking shoes.11

propagandistický charakter má aj báb-
ková postava achmeda – mŕtveho tero-
ristu, ktorú vytvoril bruchovravec, sólo-
vý komik a bábkoherec jeff dunham. 
jingle bells je v podaní postavy achmeda 
parodované ako jingle bombs. Terorista 
achmed však pri svojom vianočnom 
„vystúpení“ spieva aj oh holy night, 
v tomto prípade však ide len o úvod-
nú frázu, ktorá slúži ako krátka vsuv-
ka vo fiktívnom rozhovore dunhama 
s achmedom na tému vianoc a zároveň 
ako anticipácia ťažiskového bodu výstu-
pu, ktorým je spomínaná dunhamova 
paródia jingle bombs z ktorej citujeme 
začiatok:

o dva roky neskôr  (1959)
10 bobby helms (1933 – 1997) bol americký spe-
vák, ktorý dosiahol vrchol svojej kariéry práve 
nahrávkou piesne jingle bells.
11 šindľové klince / šindľové klince / 
kladivá, pripináčiky, skrutky,  / ó, aké 
je to zábavné viezť sa / v hitlerovych 
zapáchajúcich topánkach
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Ilustrácia thomasa Wortha (publikovaná 23. 1. 1868 v periodiku Harper´s Weekly) 
sprostredkúva atmosféru práve takých závodov, o akých sa spieva v piesni jingle Bells.

Achmed je bábka s habitusom karikovanej 
ľudskej kostry a a na javisku vedie komický 
dialóg s jeffom Dunhamom. Ústredným 
motívom je fikcia, že Achmed je 
sebevražedný bombový útočník (teda de 
facto moslimský radikál), ktorý výbuchom 
dosiahol len to, že usmrtil sám seba.
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Dashing through the sand
With a bomb strapped to my back
I have a nasty plan
For Christmas in Iraq12

Ďalšou animovanou postavou, ktorá 
spieva verziu piesne Jingle bells je kresle-
ná postava barta simpsona v prvej časti 
kresleného seriálu simsonovci, nazva-
nej Simpsons Roasting on an Open Fire13. 
Tento názov je mimochodom ponáškou 
na inú vianočnú pieseň, ktorou je tzv. 
The Christmas song14,  paródia spočí-
va v tom, že pieseň The Christmas song 
je známa podľa začiatku textu aj pod 
názvom Chestnuts Roasting on an Open 
Fire15.  Ide tu o zaujímavý prípad paródie 
hudobného diela na základe zmeny textu 
bez toho, aby zároveň použitá aj hudob-
ná zložka. pieseň The Christmas Song, 
presne tak ako pieseň White Christmas, 
je výrazom melancholického sentimen-
tu. Identické emočné posolstvo ponúka aj 
pieseň Have Yourself A Merry Christmas, 
ktorá sa do povedomia verejnosti dostala 
prostredníctvom romantického muziká-
lového filmu Meet Me in St. Louis (1944), 
kde ju spieva judy Garland. 
Ďalším veľmi často parodovaným via-
nočným hitom je pieseň I Saw Mommy 
Kissing Santa Claus (1952). snáď najzná-
mejšou paródiou je I Saw Daddy Kissing 
Santa Claus. Túto paródiu vytvoril 
komik kip addotta. pieseň I Saw Mommy 
Kissing Santa Claus je síce prvotriednym 
vianočným hitom, avšak veľmi záleží aj 
na interpretácii. Z najnovších interpretá-
cií stojí za zmienku verzia v podaní amy 
Winehouse, s modifikovaným názvom 
I Saw Mummy Kissing Santa Claus16.   
speváčka, všeobecne známa svojim zhý-
ralým životom, tu prefajčeným a prepi-
tým hlasom spieva o fiktívnom detskom 
zážitku. diametrálne odlišný prístup pri 
interpretácii tejto piesne zvolila jessica 
simpson – erotizujúci vokálny prejav 
v spojení s vianočným posolstvom (hoci 
aj odsakralizovaným) je na jednej stra-
ne účinným prostriedkom ako posunúť 
skladbu do novej významovej roviny, na 
druhej strane je to však aj dobovo sym-

12 brodiac sa pieskom / s bombou na chrbte / 
mám odporný plán / pre vianoce v Iraku).
13 Táto prvá časť seriálu časť je známa aj ako 
Simpsonovský vianočný špeciál.
14 Túto pieseň treba odlíšiť od piesne A Christmas 
song, ktorej autorom je laurence housman (1868-
1959) a ktorá má náboženský text i keď aj tu sa 
autor nevyhol motívu padajúceho snehu (before 
his feet went down the snow). svedčí to o tom, že 
aj do náboženskej vianočnej piesne postupne pre-
nikali nenáboženské symboly.
15 pieseň  christmas song  patrí medzi  „vojnové“ 
piesne, pretože jej autori Mel Tormé (1925-1999) 
a bob Wells (1922) ju napísali v lete roku  1944. 
obaja autori boli Židia (viď http://www.inter-
faithfamily.com/ars_and_entertaiment/movies_
theater_tv_and_music/The_jews_Who_Wrote_
christmas_songs.shtml?rd=1)
16 slovo mummy označuje tak múmiu ako aj 
mamičku. v tomto prípade má význam ako 
mamička a nejde preto o paródiu.

ptomatický prostriedok podpory predaja. 
v tejto súvislosti je vhodné poukázať aj 
na ďalšie príklady prepojenia vianoč-
ného posolstva s erotikou. na prvom 
mieste treba určite spomenúť pieseň Blue 
Christmas17, kde sa v texte pertraktuje 
téma neopätovanej lásky počas vianoč-
ných sviatkov. slovo blue tu je metazna-
kom, ktorý na jednej strane odkazuje 
na starší berlinov megahit The White 
Christmas a zároveň je aj metaznakom 
melancholickej nálady. Mimochodom, 
obdobný motív túžby, byť na vianoce 
s milovanou osobou, použili v roku 1994 
autori piesne All I Want For Christnas Is 
You a to s ohromným obchodným úspe-
chom. pod tento úspech sa podpísala aj 
interpretácia Mariah carey, v ktorej hla-
sovom prejave nechýba sexuálny podtext. 
príkladom „bezpohlavnej“ a preto nepre-
svedčivej interpretácie môže byť naopak 
verzia v podaní shanie Twain.  
Z pohľadu tvorby americkej vianočnej 
hudby sú najzaujímavejším obdobím 
štyridsiate roky 20. storočia. na jednej 
strane tým, že prvú polovicu tejto deká-
dy poznačila druhá svetová vojna, čo 
výrazne posilnilo emočný účinok viano-
čnej hudby. druhou zaujímavosťou je to, 
že medzi tvorcami najväčších americ-
kých vianočných hitov dominovali Židia. 
Židmi boli napríklad autori piesne I´ll Be 
Home For Christmas (1943), a to tak autor 
hudby – Walter kent ako aj spoluautori 
textu – buck ram a kim Gannon. 
Z dielne židovských autorov pochádzajú aj 
ďalší vianočné hity: White Christmas 18 od 
Irvina berlina. Tento snáď najvýznamnej-
ší autor vianočných piesní bol Židom 
bieloruského pôvodu19. skladba White 
christmas je zmesou melanchólie a via-
nočného komfortu domova a stala sa zná-
mou vďaka filmu holiday Inn, v ktorom 
ju spieva bing crosby spolu s Marjorie 
reynolds20. predmetná scéna je skôr scé-
nou partnerskou ako rodinnou, pretože 
je tu obraz vianoc vo dvojici. nechýbajú 
však „povinné“ vianočné symboly ako 
rozsvietený stromček a oheň v krbe.
potomkom ukrajinských Židov bol jule 
styne, ktorý sa podpísal pod hudbu 
k piesni Let It Snow! Let It Snow! Let It 
Snow! (1945). Židom litovského pôvo-
du bol zas Mitchell parish,  autor textu 
piesne Sleigh Ride21. až pod tri vianoč-

17 autormi sú billy hayes a jay johnson. prvá 
nahrávka tejto piesne vznikla v roku 1948, avšak 
najväčší ohlas táto skladba získala v podaní Elvisa 
presleyho z roku 1957, ktorý tým odštartoval éru 
rock-and-rollových vianočných piesní. 
18 autor napísal túto skladbu v roku 1940. 
skladba sa stala známou vďaka filmu Holiday Inn 
v ktorom ju spieva bing crosby spolu s Marjorie 
reynolds. dotyčná scéna je skôr scénou partner-
skou ako rodinnou, pretože je obrazom vianoc 
vo dvojici. nechýbajú však „povinné“ vianočné 
symboly ako rozsvietený stromček a horiaci krb...
19 Mal však kresťanskú manželku.
20 po prvýkrát bola táto pieseň prezentovaná 
v rozhlasovej show The Kraft Music Hall, v rádiu 
nbc, na vianoce roku 1941.
21 Táto pieseň mala najprv podobu orchestrál-

né hity sa podpísal newyorský rodák 
johnn Marks. Ide o nasledovné skladby: 
Rudolph The Red Nosed Reindeer (1949), 
ďalej Rockiń Around the Christmas Tree 
(1958) a taktiež A Holly Jolly Christmas 
(1962)22. rovnako ako Marks bol Židom 
narodeným v new Yorku aj George Wyle, 
autor piesne It ś The Most Wonderful 
Time Of The Year (1963). pri výpočte 
židovských autorov vianočných piesní 
nemožno samozrejme opomenúť vo svo-
jej dobe veľmi známu autorskú dvojicu 
- jaya livingstona a raya Evansa, ktorí 
vytvorili viacero vianočných hitov, medzi 
ktorými vyniká najmä pieseň Silver Bells 
(1951)23.  
Štyridsiate roky dvadsiateho storočia sú 
dobou veľkých úspechov tvorcov a produ-
centov vianočných piesní – z tohto obdo-
bia pochádza najviac skladieb, ktoré dnes 
obchodníci označujú ako „vianočná kla-
sika“, pričom nahrávky niektorých pies-
ní z tohto obdobia dokážu v predajnosti 
stále konkurovať najnovšej tvorbe. v šty-
ridsiatych rokoch dvadsiateho storočia sa 
dovŕšila profilácia takpovediac storočné-
ho obdobie vývoja americkej nenábožen-
skej vianočnej piesne, do podoby, ktorá 
sa dodnes zásadne nezmenila. nesporný 
celosvetový úspech tejto tvorby bol záro-
veň jedným z najpodstatnejších javov, 
ktoré sa zaslúžili o globálne šírenie „ame-
rických“ vianoc.

norbert adamov

dr. norbert adamov vystudoval houslo-
vou hru na konzervatoři v Žilině 
a hudební vědu na Filozofické fakultě 
univerzity komenského v bratislavě. po 
jejím dokončení v roce 1996 absolvoval 
postgradualní studium v Ústavu hudeb-
ní vědy sav, v roce 2000 obhájil dizer-
tační práci „rekviem v súčasnej hudbe“. 
je vědeckým pracovníkem uhv sav. 
Zabývá se zejména současnou hudbou 
v religiózním, filozofickém a semiotic-
kém kontextu.

nej skladby. autorom hudby je leroy anderson. 
hudobný nápad pochádza  z roku 1946 a sklad-
ba v inštrumentálnej verzii bola dokončená vo 
februári roku 1948. prvá nahrávka vznikla v roku 
1949. Text vznikol až v roku 1950.
22 Marks celkovo skomponoval v rokoch 1949 
-1969 až 16 vianočných piesní.
23 bloom, nate: The jews Who Wrote christmas 
songs. In: http://www.interfaithfamily.com/
ars_and_entertaiment/movies_theater_tv_and_
music/The_ jews _Who_Wrote_christmas _
songs.shtml?rd=1).
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HARLEM GOSPEL 
CHOIR

přední gospelový soubor harlEM 
GospEl choIr, jehož členové pracují 
ve fondech pro dětskou charitu, předává 
při svých vystoupeních po celém světě 
prostřednictvím hudby a zpěvu radost, 
naději a lásku. čeští diváci ho letos uvíta-
li již počtvrté. 

hiStoRie

soubor založil roku 1986 allen bailey: 
myšlenka ho napadla při návštěvě osla-
vy k poctě dr. Martina luthera kinga jr. 
v renovovaném cotton clubu v harlemu. 
vznikl z nejlepších zpěváků a hudebníků 
z „černých kostelů“ harlemu. Řadu let šíří 
poselství lásky, míru a harmonie a sdílí 
je s lidmi různých národností, prostředí 
a kultur. v dynamických vystoupeních 
se inspirativními gospely – dříve prezen-
tovanými především v kostelích – snaží 
o co největší porozumění afroamerických 
kultur. Téma písní a vystoupení mají 
vždy jedno společné: spojit dohromady 
národy a obnovit jejich národní ideje. 
v rámci svých turné se soubor často obje-
vuje ve společnosti známých osobností 
z hudebních i dalších uměleckých oborů. 
společnými vystoupeními pomáhají 
šířit zmíněnou ideu. Za všechny osob-
nosti uvádíme bono voxe z u2, který se 
souborem zazpíval v japonsku několik 
songů, dále diana ross, joss stone, avril 
lavinge. báječné vystoupení s anglickou 
skupinou Gorillaz při příležitosti výroč-
ního předávání cen americké hudební 
akademie Grammy awards. v posledních 
dvou letech soubor doslova oslnil Evropu 
a zároveň radio Music hall v new Yorku, 
kde vystupoval společně s andré rieu na 
zcela vyprodaných koncertech. u příle-
žitosti dvaceti let od založení sboru byli 
jeho členové oceněni titulem „Kulturní 
velvyslanci Harlemu“.

čeSké konceRty

v české republice neměly gospely tradi-
ci – málokdo čekal, že by soubor, který 
v roce 2006 přijel do prahy poprvé tzv. 
„na zkoušku“, zaujal. omyl – české pub-
likum bylo nadšeno! harlem Gospel 
choir předvedl své koncerty v atypických 
prostorách kostelů a synagog. Televizní 
vystoupení v pořadu sama doma mělo 
u diváků obrovský úspěch. Z vystoupení 
v praze pořídil český rozhlas nahráv-
ku, kterou odvysílal ve vánočním čase. 
v roce 2007 předcházela české části turné 
souboru již pověst nevídaného zážit-
ku. všechna vystoupení (praha, brno, 
olomouc, osek, hradec králové a pro 
brno ještě druhé) byla týdny dopředu 

vyprodána, pro brno za dva dny. Fandové 
za souborem cestovali stovky km a nene-
chali si ho ujít mnohé české osobnosti. 
Turné zahajoval harlem Gospel choir 
ve státní opeře praha, kde s dětským 
pěveckým sdružením Zvoneček předvedl 
známý song „oh happy day“. vystoupení 

opět nahrával český rozhlas a sbor taktéž 
vystoupil v televizi. Třetí světové turné 
2008 – tím, že se v české republice roz-
rostlo o další místa a navíc o slovensko 
– bylo největším turné zahraničního 
interpreta v česko-slovenských dějinách. 
Zahájeno tradičně v praze, pokračovalo 
v brně a v sedmi místech a po čtyřech 
slovenských vystoupeních vrcholilo ve 
Zlíně. na jeho podporu bylo vydáno 
cd se záznamem koncertu z roku 2007. 
celkový koncept byl omlazen a k bicím 
a klávesám přibyla basová kytara. v pro-
gramu se objevily světové hity z repertoá-
ru Michaela jacksona, diany ross, stevie 
Wondera či rihanny a black Eyed peas. 
kombinace klasického gospelu a nových 
směrů – nápad, který přitáhl pozornost 
nového mladého publika. allen bailey ji 
nazval „renesancí kultury harlemu“.

VyStouPenÍ 2009

pro harlem Gospel choir jsou jedněmi 
z největších fanoušků právě čeští diváci. 
členové souboru se k nám vždy velmi těší 
a je pro ně podle vlastních slov „velkou 
poctou moci vystoupit před publikem, 
které je tak miluje a fandí jim a se kterým 

je každý koncert opravdovou společnou 
radostí“. s kalendářem, nabitým do konce 
roku 2010, můžeme mít radost, že se 
česká republika stala opět součástí jejich 
letošního turné pod názvem concert of 
hope – World 2009. 

olga Szymanská

SVAtojánSký Večer 
V lItoměřICíCH

biskupství litoměřické a Římskoka-
tolická dómská farnost vás srdeč-
ně zvou na svatojánský večer neděli 
27. prosince 2009 v 17.00 hodin  do 
katedrály sv. Štěpána v litoměřicích

Program:
Zpívané nešpory ze svátku sv. jana 
Evangelisty s žehnáním vína
předsedá Mons. jan baxant, biskup 
litoměřický
prezentace nově vydaného cd „var-
hany v litoměřické katedrále“
varhanní koncert ze skladeb z cd
jaroslav Tůma - varhany
jakub jan ryba: česká mše vánoční 
„hej, mistře!“
jaroslav Tůma - varhany, svatohorský 
chrámový sbor a orchestr, řídí pavel 
Šmolík

vstup volný, případné dary budou 
použity na obnovu interiéru katedrály.
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„opera by se měla zmocnit oblasti nad-
přirozené nebo nevšední jako oblasti, 
která je jí svými jevy a pocity jedině vlast-
ní, a tak vytvořit svět zdání, jenž odrá-
ží život buď v kouzelném zrcadle, nebo 
v zrcadle smíchu a chce vědomě podat 
to, co ve skutečném životě není možno 
nalézt.“ (Ferruccio busoni) 

Tato slova italského skladatele a hudeb-
ního reformátora zaznívají v roce 1907, 
v době vrcholící secese a impresionis-
mu, který se právě do „světa zdání“ rád 
uchyluje, ale také v době pozdně roman-
tických, postwagneriánských výbo-
jů hudebního dramatismu. „poslední 
klasik české opery“ bohuslav Martinů, 
v těchto letech teprve začíná s drobnými 
kompozicemi pod vlivem doznívající-
ho romantismu i magie impresionismu. 
uplyne ještě dlouhých dvacet let, než 
Martinů poprvé vstoupí i do světa opery. 
Zato s výjimkou 40. let se 
pak bude operou zabývat 
stále, a to téměř doslova 
až do své smrti. a citát 
z busoniho lze důsledně 
uvádět jako motto každého 
z patnácti jevištních děl, 
které bohuslav Martinů 
vytvořil.
jeho vstup na operní jeviš-
tě byl razantní i opatrný 
zároveň. o své počáteč-
ní značné rezervovanosti 
vůči této hudebně-drama-
tické formě se později sám 
zmiňoval ve svých člán-
cích a svědčí o ní konec-
konců i zmíněných dvacet 
let skladatelské práce bez 
jediného operního poku-
su. pro divadlo psal do té 
doby pouze balety, které 
mu zřejmě umožňovaly 
pohybovat se v mnohem 
subtilnějších a abstrakt-
něji stylizovaných sférách. 
do opery si ovšem nako-
nec otevřel dveře velmi 
nekonformně, zcela v sou-
ladu s ironickým obra-
zoborectvím avantgardy 
20. let. ve své první opeře 
voják a tanečnice (1927) 
parodicky i poeticky roze-
bral operní mašinerii na 
součástky a nasypal je do 
dobově oblíbeného revu-

álního kotle. dada s názvem slzy nože 
(1928), jehož autorem byl blízký Martinů 
přítel, francouzský dramatik Georges 
ribemont-dessaignes, opatřil Martinů 
odlehčeným i ďábelsky úsečným a rov-
něž dobově oblíbeným jazzem. ve svých 
operních juveniliích zkrátka „mladicky 
revoltoval“ (táhlo mu přitom již na čty-
řicítku!), dal jasně najevo, že se starými 
a zaběhanými operními pořádky nehodlá 
mít nic společného. 
první závažnější operní pokus bohuslava 
Martinů, opera-film Tři přání aneb 
vrtkavosti života z roku 1929, již prezen-
tuje pro autora později typická témata 
rozlomenosti i prolínání fikce s realitou 
a jepičí pošetilosti tužeb člověka. přesto 
i Tři přání čerpaly bezprostřední inspi-
raci ze soudobých a módních „vymože-
ností“ - revue, jazzu a filmu, což hlou-
běji intelektuálně založeného Martinů 
nemohlo na delší dobu zaujmout. podle 

své později formulované zásady rušit 
staré zákony jen tehdy, máme-li je čím 
novým nahradit, usiloval o nalezení 
nového řádu pro operu, nejen o obsaho-
vou a formální aktualizaci. je příznačné, 
že ve své stručné autobiografii, kterou 
sepsal po svém příjezdu do usa v roce 
1941, se Martinů za trojicí svých prvních 
oper vůbec neohlédne.
od počátku 30. let Martinů zjednodu-
šuje, oprošťuje svůj hudební jazyk od 
aktuálních vlivů a tíhne k soustředěné 
a promyšlené stavbě a nekomplikova-
nému výrazu. přestože žije a tvoří již 
od roku 1923 převážně v paříži a je mu 
u nás vytýkáno odrodilectví a epigon-
ství stravinského a moderní francouzské 
hudby, je to právě typicky česká vřelost 
a uměřenost i konkrétní lidová inspira-
ce, k nimž se nyní Martinů ve své tvor-
bě kloní. Motivem je mu ovšem snaha po 
vlastní autenticitě a osobitosti v kontex-

tu evropské hudby, nikoli 
nacionální tendence vyvo-
laná „nástupem temných sil 
v německu“, jak se někdy 
také povrchně tvrdí. Mezi 
jeho scénickými díly je 
koneckonců jediným ryze 
českým a ryze „lidovým“ 
Špalíček, balet se zpěvem 
z roku 1932 a první výraz-
ný plod nového směřová-
ní Martinů. v ostatních 
se zcela svobodně obrací 
k českým, francouzským, 
italským, ruským, umě-
lým i lidovým, historickým 
i současným látkám a spo-
juje i zdánlivě nespojitelné 
(např. commedii dell árte 
a českou lidovou poezii 
v divadle za bránou z roku 
1936). 
v rámci svého stylové-
ho obratu či vyhranění 
na počátku 30. let začal 
Martinů po Špalíčku 
důkladně promýšlet i svou 
novou operu. otázka 
„českosti“ ovšem nestojí 
na prvním místě, i když 
Martinů chce vědomě 
zkomponovat operu pro 
české divadlo. pokud lze 
věřit zmíněné autobiogra-
fii, Martinů měl v úmyslu 
české obecenstvo připravit 
pro moderní operu jakousi 

hry o Marii jako cesta 
k nové opeře
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rekapitulací a novým zhodnocením dosa-
vadního vývoje divadla. chtěl se vyrovnat 
s přestárlým wagnerovským hudebním 
dramatem, nabourat všemožná výrazová 
klišé, najít novou estetiku – především 
vytvořit operu zcela na základech umělé 
hudební formy, řádu hudebnosti, nikoli 
jako psychologickou nápodobu vybičo-
vanou hřmotným doprovodem orchest-
ru. hudba je svobodnější, abstraktnější 
a otevřenější, má být divadlu inspirací. 
divadlo má být divadlem, má se vrátit 
ke své původní hravosti a rozmanitosti. 
Takové bylo prvotní divadlo, v evrop-
ském kontextu divadlo středověku a z něj 
vycházející divadlo lidové. oč méně bylo 
rafinované, o to bylo pravdivější. Zde se 
autorovo úsilí o nový, oproštěný hudební 
výraz a o odlehčenou, svobodnou diva-
delnost spojuje. pro novou operu Martinů 
nezvolil jediný souvislý syžet, pouze 
obecné téma: Maria, kristova matka. 
Téma, které může být navíc různě chápá-
no a vykládáno. v centru může stát žena 
a ženství v jeho různých podobách, lidová 
kolektivní moudrost i naivita, zkušenost 
prostého pozemského poutníka se svě-
tem, hřích a pád, usmíření a vykoupení, 
oslava víry, naděje a lásky... Mravní étos 
přináší látka sama, Martinů ji sám nijak 
nezatěžuje a nechává ji svobodně rozvi-
nout a obměňovat se v proudu tu maje-
státní, tu dramatické, tu lidově prosté 
hudby. Zachytil své téma v proměnlivém 
úhlu pohledu, různými výrazovými pro-
středky – chorálním a mešním zpěvem, 
jarmareční podívanou, tancem, mluve-
ným slovem, lidovou písní, horečnatými 

snovými vizemi... – ve čtyřech samo-
statných částech: panny moudré a panny 
pošetilé podle francouzsko-latinské litur-
gické hry sponsus z 11. století, Mariken 
z nimegue, mirákl (tedy středověká hra 
o zázracích světců) podle vlámské legen-
dy, narození páně, operně-oratorní 
forma českého lidového betléma, a sestra 
paskalina, legenda na motivy julia Zeyera 
a české lidové poezie. vzniklo tak dílo, 
které je svou formou ojedinělé mezi ope-
rami bohuslava Martinů i v celé operní 
literatuře. jeho dokonale zvládnutá „rea-
listická nepravděpodobnost“ či „nerea-
listická pravděpodobnost“ potvrzuje jako 
málo co onu busoniho vizi budoucnosti 
opery. výrazovou uvolněností, stylizační 
náročností, etickou hloubkou i prosto-
tou a hledáním vlastní autenticity, nikoli 
napodobováním hotových šablon, je tato 
opera velkou výzvou pro současné jeviš-
tě. To je opera hry o Marii, jejíž novou 
inscenací si národní divadlo připomene 
letošní 50. výročí autorova úmrtí. 

ondřej hučín 

dirigent: jiří bělohlávek; režie: jiří 
heřman;  scéna: pavel svoboda; kostýmy: 
alexandra Grusková; sbormistr: pavel 
vaněk;  orchestr a sbor opery národního 
divadla, pražský filharmonický sbor, 
sbormistr lukáš vasilek; kühnův dětský 
sbor, sbormistr jiří chvála. premiéry 29. 
a 31. 10. 2009, národní divadlo v praze.

(převzato z časopisu národní divadlo, 
1/2009-2010)

před časem jsem v tomto časopise 
(v č. 6, 2007) referoval o černoš-
ském nastudování Gershwinovy 
opery porgy and bess a o svém 
překvapení, že jde o duchovní 
operu – a záviděl jsem těm, kdo ji 
mohou vidět častěji. Také už jsem 
si natolik osvojil informaci, že 
naše společnost je nejateističtěj-
ší na světě, že záporné znaménko 
u čehokoliv náboženského pova-
žuji za samozřejmost a již v tomto 
ohledu nic neočekávám. proto 
jsem byl trojnásob překvapen 
novým nastudováním her o Marii 
od bohuslava Martinů v pražském 
národním divadle. uvedení této 
opery mě kladně zaskočilo tím, 
že vůbec máme v české moder-
ní hudební literatuře něco tak 
skvostného, ale provozně nároč-
ného zároveň (moje neznalost), 
že se na tento duchovně-kulturní 
projekt našly peníze a hlavně že 
výsledkem byl opravdu duchovní 
zážitek. jistě, jde o součást mar-
tinovského projektu u dvouletých 
oslav skladatelových nedožitých 
jubileí (1890-1959), ale i tak: dát 
dohromady představení, zahrnu-
jící vedle mnoha operních sólistů 
dva smíšené sbory, dětský sbor, 
balet, herce, symfonický orches-
tr s klavírem a varhanami, to je 
počin sám o sobě. samostatnou 
větu chci věnovat scéně, ne proto, 
že jejím autorem je pavel svoboda 
(a nejsem to bohužel já), ale že její 
poslední obraz zastínil ve mně 
mnohé ze tří předchozích hodin 
krásné hudby, tance a herectví – 
a že bylo co zastiňovat; neprozra-
dím, oč jde, běžte se podívat sami 
z mála repríz, jež toto představení 
v praze čeká. ale řeknu jen tolik: 
skvělá partitura a sólové výkony 
v kombinaci s expresivní moderní 
choreografií a dirigentským mis-
trovstvím jiřího bělohlávka byly 
přetaveny v opravdový duchov-
ní zážitek, jaký bych v hlavním 
divadle nejateističtějšího státu na 
světě neočekával. Možná v hloubi 
našich českých duší na tom nejsme 
tak špatně, jak to na povrchu 
vypadá. Toto představení mi opět 
ukázalo, jaká malá může být vzdá-
lenost mezi opravdovou krásou 
a duchovnem. Takže doporučuji 
všem: nenechte si to ujít.

Pavel Svoboda

Hry o mArII V nároDním 
DIVADle

Pražská křižovatka uvedla 7. října 2009 pražskou premiéru „Údolí suchých 
kostí: opera-oratorium na starozákonní námět“.  Autorem hudby je hudební 
skladatel a malíř, autor scénické hudby a od počátku 90. let vůdčí osobnost 
nově se utvářející podoby českého postmoderního dramatu Vladimír Franz, 
který letos slaví padesáté narozeniny. 

autorem libreta je rostislav křivánek, režisérkou linda keprtová, choreo-
grafem david strnad. o provedení se postaral orchestr a sbor ars brunensis 
chorus, který od roku 1997 realizoval jeho četné a interpretačně náročné 
Franzovy oratorní projekty,  a členové tanečního divadla Maximvs. představení 
se uskutečnilo v rámci sedmidenního festivalu „...příští vlna/next wave...“, což 
je každoroční setkání divadelního okraje a literární, výtvarné a jiné alterna-
tivy. opera-oratorium byla ve světové premiéře uvedena dne 18. dubna 2009 
v brněnském divadle reduta, v rámci oslavy 30. výročí založení smíšeného 
pěveckého sboru ars brunensis.

dílo má několik myšlenkových obsahů a klade zásadní otázky. Téma vzkříšení, 
se kterým stojí a padá nový zákon, je ve starém zákoně zastoupeno zcela mizi-
vě. jedinou ucelenou kapitolou na toto téma je „Údolí suchých kostí“ v knize 
proroka Ezechiela. 

vzkříšení, to je naděje. naděje na druhou šanci. kdybychom své životy mohli pro-

rozumět neznAmená poCHopIt

pokračování na straně 11
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v lednu oslavíme sedmdesátiny našeho 
ctěného a milovaného otce zakladatele 
a dlouholetého předsedy společnosti pro 
duchovní hudby Mudr. jaroslava Eliáše. 
redakce psalteria se opakovaně setkává 
s problémy se sháněním textů věnova-
ným našim nejbližším kolegům a spolu-
pracovníkům. Úvodník minulého čísla 
si musel nakonec napsat jan blabla sám, 
úvodník tohoto čísla věnovaný jubileu 
václava dobrodinského jsme vám slibo-
vali už dvakrát. jak tedy má jeden sehnat 
text k vyzdvižení vlastního šéfa? 
naštěstí máme archiv a před deseti lety 
se vzmužil dnes již zvěčnělý josef hercl. 
herclův text je vyznačen kurzívou. 

Jaroslav Eliáš se narodil 13. ledna 1940 
v Pardubicích, ale své první hudeb-
ní kroky začal v Liberci, kam se rodina 
později přestěhovala. Zde navštěvoval 
hudební školu, devět let chodil na lekce 
klavíru a později u prof. Lubomíra 
Tomšího (Wiedermannova žáka) přibral 
i hru na varhany. Tu ovšem již praktiko-
val při bohoslužbách v libereckém arci-
děkanském kostele. Po maturitě v r. 1957 
pobyl jeden rok ve Frýdlantu v nemoc-
nici jako zřízenec, ani tady nenechal 
studium varhan na pokoji. To však byla 
pouze malá episoda, protože následoval 
odchod do Prahy na studium medicíny, 
která se mu stala životním údělem – stal 
se významnou kapacitou v oboru dětské-
ho ušního, nosního a krčního lékařství. 
V Praze ho ovlivnilo hlavně působení 
v chrámovém sboru u sv. Kajetána, který 
vedl tehdy mladičký F. X. Thuri, dnes 
již známý skladatel, profesor pražské 
konzervatoře a vyhledávaný sbormis-
tr. V roce 1960 přišel medik J. Eliáš do 
Týnského chrámu jako ministrant a od 
roku 1963 jako varhaník. Zde na něho, 
stejně jako na řadu jiných, silně zapů-
sobil Mons. Jiří Reinsberg, který svým 
citem pro krásu liturgie moderoval vždy 
i příslušný hudební doprovod a nespoko-
jil se jen s písněmi z běžných kancionálů, 
ale vyhledával poklady duchovních písní 
minulosti. Tato činnost J. Eliáše však 
byla se skončením lékařských studií na 
čas přerušena – dr. Eliáš se totiž vrací 
do Liberce, kam byl jako lékař umís-
těn. A tak pěstování chrámové hudby 
opět přenáší do míst svého mládí. V té 
době spolu se svým bratrem Bohuslavem 
obnovil při arciděkanském kostele chrá-
mový sbor, kterýž na velmi dobré úrovni 
pracuje dodnes. Po roce 1969 se dr. Eliáš 
vrací do Prahy a stává se varhaníkem 
kostela sv. Havla na Starém Městě.

Idea založení SDH ini-
ciovaná právě dr. Eli-
ášem vznikla v době 
totality. A tento režim 
také tuto společnost 
v její původní podo-
bě schválil (shodou 
okolností má razítko 
Ministerstva vnitra 
ČSFR datum teh-
dejšího svátku bl. 
Anežky Přemyslov-
ny – 2. března).

SDH si vytkla mnoho 
cílů, hlavním je 
však zdokonalování 
hudebního doprovo-
du liturgie, a to nejen 
ve městech, ale pře-
devším na venkově. 
Sem patří zejména 
pořádání kursů pro 
varhaníky. SDH se 
díky práci dr. Eliáše stala uznávanou 
institucí. Z Eliášovy dílny vycházejí 
několikrát do roka Informace rozesíla-
né všem členům Společnosti a přísluš-
ným církevním činitelům. SDH měla 
hlavní podíl na zajištění hudebního 
doprovodu všech dosavadních papež-
ských návštěv u nás, pořádá známý fes-
tival Svatováclavské slavnosti, každý 
rok setkání chrámových sborů a svým 
úspěšným koncertem zasahuje do pod-
zimní přehlídky soudobé tvorby. Za tím 
vším stojí neúnavná práce dr. Eliáše, 
který svou osobností i s přispěním 
dalších spolupracovníků vše postrku-
je kupředu. Ať mu milostivý Bůh dá 
i nadále hojně zdraví a síly takto půso-
bit. Ad multos annos!

josef hercl

dodatek po deseti letech:
přelom tisíciletí byl přelomem v práci 
i pro společnost pro duchovní hudbu. 
dobrodruzi jaroslav Eliáš a pavel 
svoboda založili společnost psalterium 
s.r.o. vlastněnou společností pro 
duchovní hudbu a podařilo se jim (za 
vydatné pomoci pana kardinála) zís-
kat „do pronájmu“ chrám sv. Mikuláše 
na Malé straně. Tím získala sdh mož-
nost získávání financí pro svou činnost 
i pro podporu jiných projektů v této 
oblasti. přes vážnou nemoc, jejíž zdo-
lávání jaroslava stálo rok života, pře-
žila společnost toto dočasné bezvládí 
a objem její činnosti se poté zněkolika-
násobil. jaroslavova doména je zejména 

jednání s institucemi (nedovedu si před-
stavit na naší kulturní, zejména hudební 
scéně člověka, s kterým by se jaroslav 
neznal už od nepaměti). na něm spočí-
vá naše finanční i ideová péče o varhany 
v praze i širokém okolí. jeho úspěšným 
koníčkem jsou i pravidelné koncerty 
u sv. kateřiny, které si obstarává zcela 
samostatně včetně dramaturgie, pro-
dukce i shánění peněz psaním grantů. 

od jisté doby podniká jaroslav občasné 
platonické pokusy o odchod do činovnic-
kého důchodu, které byly naštěstí výbo-
rem sdh dosud vždy odraženy.
jako jeho nejbližší spolupracovník jak 
v řízení sdh, tak ve společnosti psalteri-
um oceňuji jeho dvě vlastnosti, schopnos-
ti, dovednosti, či co to vlastně je: Zapr-
vé si je dobře vědom toho, že bez práce 
nejsou koláče a pečení holubi do huby 
nelétají, a zadruhé ví, že bez rizika není 
zisku. Zvláště v tom druhém jsou jeho 
návyky chirurga k nezaplacení. když jde 
do tuhého, chirurg umí začít řezat, přes-
tože dobře ví, že nemá k dispozici všech-
ny informace a všechna vyšetření, které 
by se moc a moc hodily. převzít odpověd-
nost a (v jeho případě určitě) s pomocí 
boží říznout.

Mohu tedy zakončit opět větou ze zdravi-
ce pana dirigenta hercla:
ať mu milostivý bůh dá i nadále hojně 
zdraví a síly takto působit. ad multos 
annos!

jiku

Š É F
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na stanici metra ve Washingtonu dc se  posadil muž a začal hrát na housle. bylo stu-
dené lednové ráno. hrál asi 45 minut bachovy skladby. během té doby, jelikož byla 
dopravní špička, prošly stanicí odhadem tisíce lidí, většina z nich cestou do práce.
po třech minutách prošel kolem muž středního věku a všiml si hrajícího muzikanta. 
Zpomalil krok a na pár minut se zastavil, pak spěchal za svými povinnostmi. o minu-
tu později dostal houslista svůj první dolar: nějaká žena mu hodila peníze do krabi-
ce a bez zastavení pokračovala v chůzi. po několika minutách se někdo opřel o zeď 
a poslouchal, pak se podíval na hodinky a odkráčel. Evidentně spěchal do práce. 
nejvíce pozornosti mu věnoval tříletý chlapec. Matka jej vlekla kolem, spěchala, ale 
dítě se zastavilo a dívalo se na houslistu. nakonec jej matka postrčila, dítě pokračovalo 
v chůzi, ale celou dobu se za houslistou ohlíželo. Toto se opakovalo s několika jinými 
dětmi a všichni rodiče, bez výjimky, je nutili pokračovat v chůzi.
Za celých 45 minut hry se na chvilku zastavilo pouze 6 lidí. asi dvacet mu dalo peníze, 
aniž by zpomalilo krok. vybral 32 dolarů. když skončil a nastalo ticho, nikdo si toho 
nevšiml. nikdo nezatleskal, nikdo jej nepoznal. nikdo nevěděl, že tím houslistou byl 
joshua bell, jeden z nejlepších hudebníků na světě. hrál jedny z nejtěžších skladeb, které 
byly kdy složeny, na houslích za 3,5 milionu dolarů. dva dny předtím, než  hrál v metru, 
vyprodal joshua bell divadlo v bostonu za průměrnou cenu sedadla 100 dolarů.
Inkognito hra joshuy bella ve stanici metra byla zorganizována deníkem Washington 
post jako součást experimentu o vnímání, vkusu a prioritách. Zadání bylo - zda na 
běžném místě v nevhodnou dobu: dokážeme vnímat krásu? dokážeme se zastavit 
a ocenit ji? poznáme v neodpovídajících souvislostech talent? jedním z možných závě-
rů tohoto experimentu je, že jestliže nemáme chvilku se zastavit a naslouchat jednomu 
z nejlepších hudebníků na světě, hrajícímu nejlepší kdy napsanou hudbu, kolik dalších 
věcí nám uniká?
(j. bell předvedl incognito performance 12. ledna 2007, hrál na stradivárkách z r. 
1713. Experiment zorganizoval deník The Washington post, popsán byl v dubnu 2007. 
novinář Gene Weingarten byl za tuto akci a její analýzu oceněn pulitzerovou cenou. 
Záznam najdete na http://www.youtube.com/watch?v=hnopu0_YWhw.)                   -jš-

Pravdivý příběh žít znovu, tak bychom... a to je právě 
otázka – dokázalo by lidstvo svou 
druhou šanci využít? nebo by šlo ces-
tou stejných, ne-li horších, omylů? 

jak je příběh proroka Ezechiela, který 
se ocitá v dilematu mezi pokušite-
lem Šemchazajem - zdrojem pochyb-
ností a obav a mentorem Šemuelem 
– podněcovatelem víry a odhodlání, 
pro každého z nás aktuální? a jaký 
je vůbec náš vztah k bohu...? na 
konci příběhu se agresivní dav obra-
cí k bohu dokonce s šílenou otázkou: 
„a v co věříš ty, bože?“ 

„básník rostislav křivánek napsal lib-
reto, které je převážně v latině, obsa-
huje také arabštinu a přechází do češ-
tiny. vybral příběh ze starého zákona, 
drobnou epizodu z proroka Ezechiela, 
která se nazývá Údolí suchých kostí. 
bůh v ní klade uprostřed pouště otáz-
ku, zda mohou tyto kosti ožít. My se 
ptáme: pokud by lidé dostali znovu 
příležitost stvoření a zmrtvýchvstání, 
byli by stejní, nebo lepší? jak je naším 
skeptickým zvykem, lidstvo nedo-
padá úplně nejlépe,“ řekl k námětu 
vladimír Franz v rozhovoru pro MF 
dnEs. poslání své opery-oratoria for-
muluje takto:

V naší omezenosti nás obtěžuje jina-
kost druhých, byť sebemenší.
Vlastní  minulosti nerozumíme, 
vidíme ji jako sled obrazů, jejíchž 
význam jen tušíme, poučit se z nich 
však nedokážeme.
Současnost promlouvá naším jazy-
kem – rozumět ale neznamená 
pochopit.

prof. dr. vladimír Franz, hudební 
skladatel a malíř. během svých stu-
dií na právnické fakultě uk studo-
val soukromě malbu u karla souč-
ka a andreje bělocvětova, skladbu 
u Miroslava raichla a vladimíra 
sommera, dějiny umění u jaromíra 
homolky a dějiny hudby u jaromíra 
kincla. v letech 1981-1984 byl spolu-
zakladatelem, scénografem, výtvarní-
kem a skladatelem autorského divadla 
kytka. v současné době působí jako 
pedagog divadelní a Filmové fakul-
ty aMu. jako pedagog působil i na 
brněnské Favu. je šestinásobným 
držitelem ceny alfréda radoka a ceny 
divadelních novin.

více najdete na http://www.vladimir-
franz.eu/

(z internetových zdrojů připravila jš)

pokračování ze str. 9
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Výstava Jitka Válová: Hudba (lité kresby 
na hudební motivy) – Galerie moderního 
umění v Roudnici nad Labem (říjen-listo-
pad 2009)

Tvorba květy a jitky válových, jediné sou-
rozenecké dvojice v českém poválečném 
umění, byla od počátku spojena se skupi-
nou Trasa, která odkazovala k myšlenkám 
meziválečné avantgardy. obě sestry – dvoj-
čata se v malířských projevech výrazně 
lišily. hutné tvary a emoce květy válové 
(13. 12. 1922 kladno – 6. 9. 1998) vyvažoval 
jemný a duchovnější přístup jitky válové. 
přístupy, vycházející z nitra a z hluboké 
víry obou, se vždy vzájemně doplňovaly 
a podporovaly. na současné výstavě tvor-
by jitky válové v roudnici nad labem visí 
grafický list dvojice (1970), který vyjadřuje 
jejich nelehkou životní a tvůrčí pouť. jitčina 
tvorba je tu vyvážena několika díly květy: 
Milosrdným samaritánem (1996), kristem 
(1996) či objetím (1998), které jsou určitý-
mi alegoriemi. a důkazem, že květa měla 
vždy blízko k náboženské spiritualitě: je 
v nich patrná křesťanská tradice, empatie 
a pozornost k lidskému údělu. její výpo-
vědi o kontaktu a o dialogu jsou objetími. 
květě byl vlastní soucit, pokání a láska. 
Grafickou část výstavy proto uzavírá i spo-
lečná grafika sester sblížení – rozhovor 
o sblížení (1970).
od skonu květy se jitka začala stále více 
ubírat cestou, prostoupenou odhmotňová-
ním formy s minimalizací vyjadřovacích 
prostředků. pokusy a záznamy pohybu, 

letu a střetu, jež se v jejich dílech objevují 
od počátku, jsou nyní zesíleny. od vzpína-
jících se figur, časem pozbývajících kon-
krétní rysy, se jitka válová znovu ocitla 
na pomezí abstrakce. starší grafiky uka-
zují vývoj více let a jejich názvy ukazují na 
autorčiny postoje a problémy, kterými se 
zabývala. Základem zůstává figura, často 
vertikální svazek svinutých těl, který ohýbá 
a tvaruje pod náporem tématu (podob-
ně jako plastiky olbrama Zoubka). díla, 
například propletení (1996), odvrácení 
(1996) nebo pod tíhou (2006) ukazují oka-
mžiky boje, zápasu, ale také naděje a rezig-
nace. na současné výstavě překvapí i velmi 
aktuální kresby, které j. válová vytvořila 
v nedávné době nebo těsně před vysta-
vením, a my spatřujeme, kam a s jakou 
odvahou na poli malby a kresby došla. 
a jako by uzavírala určitý cyklus: v nich 
se vrátila k přelomu sedmdesátých a osm-
desátých let minulého století, kdy začala 
experimentovat s litou kresbou. 
vzhledem ke své křehkosti, ale především 
k věku, kdy je obtížné vzít štětec a roz-
máchlými tahy vyjadřovat pocity a zámě-
ry, jitka válová v současnosti „spojuje 
ruce s nádobami barev“. rytmicky ji vylé-
vá na plochu papíru a jednotlivé barevné 
odstíny prolévá na sebe a přes sebe. silně 
se inspiruje hudebními motivy z děl svě-
tových hudebních velikánů, například j. 
s. bacha, a. Mozarta, l. van beethovena 
nebo sibelia. při poslechu hudby intuitivně 
vnímá a vstřebává rytmus, zvuky nástrojů, 
souzvuky i sólové party. pak přenáší struk-

turu hudebního opusu zmíněnou výtvar-
nou metodou na papír. hlubokou hudeb-
nost tvorby a úmyslné opakování akordů 
a tónů chápe obdobně jako písňové nápěvy. 
rytmus opakování v linkách černé barvy ji 
dává prostor k vykreslování a k zazname-
návání vibrujících tónů. Zachycuje pocity 
vlastního nitra. právě střízlivou, až aske-
tickou černí autorka velmi citlivě vyjadřuje 
– podle slov Gauguinových „to nejvšeobec-
nější a přitom nejneurčitější, co je v přírodě: 
vnitřní sílu“. Tento proces tvorby je jitce 
válové okamžikem soustředěnosti a tran-
su. a přes formální podobnost jejich kre-
seb s díly americké abstraktní malby není 
její projev avantgardní. hledáním analogie 
mezi linkou a melodií navazuje jitka válová 
(podobně jako paul klee) na rytmické 
hudební struktury v reflexi svých osobních 
vjemů a meditací.

olga Szymanská

jitka Válová: Beethoven –koncert pro klavir a housle

d ot e k  hud by 
j i t k y  vá lové

obracíme se na vás s prosbou či výzvou 
k zapojení do veřejné sbírky na záchranu 
historicky cenných ostruženských varhan. 
ostruženské varhany, kulturní památka pod 
rejstříkovým číslem 4323, jsou významnou 
prací, největším  a zároveň vlastně posledním 
nástrojem, částečně zachovaným v původ-
ním stavu, od varhanáře mistra josefa 
Gottwalda ze semil z roku 1797. ostruženské 
varhany je typicky český pozdně barokní 
„rybovský“ nástroj, jehož zachování dalším 
generacím není primárně úkolem církve 
nebo státu, ale národa čechů.
varhany jsou dnes pravidelně využívány 
k liturgickému provozu v kostele, ale svou 
nespornou kvalitou by po citlivém restauro-
vání do původního stavu mohly dobře slou-
žit jak ke koncertům, tak i k interpretačním 
hudebním dílnám a nahráváním. 
pro rok 2009 se podařilo od krajského úřadu 
získat 3. nejvyšší dotaci v  královéhradeckém 
kraji ve výši 250.000  kč. náklady na restau-
rování v roce 2010 budou 640.000  kč. Tato 
velká finanční pomoc z veřejných zdrojů 
je však vázána také na finanční spoluúčast 
vlastníka přes veškerou snahu není vlastník – 
arciděkanství jičín – schopen danou finanční 
spoluúčast cele uhradit. jedinou možností, jak 
nepromarnit tuto jedinečnou šanci zachování 
této památky budoucím generacím, je zapojit 
se do sbírky na opravu varhan. 
Finanční příspěvky je možno zasílat na účet 
1161410339/0800 v.s. 333 nebo přímo přispět 
do chrámové pokladnice.
jako pozornast od nás přijměte pozvání na 
akce pořádané ostruženským sdružením 
Trinitatis societas, které budou také bene-
fiční příležitostí:
24. 12. v 22 hod. – půlnoční mše svata s „hej, 
mistře“ v kostele povýšení sv. kříže
27.12. v 16 hod. – vánoční koledování 
„všechno k betlému běží“ v kostele a na faře.

jana bosáková, jaromír Gottlieb 
a michael Pospíšil

SoS oStružno
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hudba alberika Mazáka
na kůrech 21. století
česká liturgická hudba 17. století? větši-
nou se nám vybaví jen „Michna“ a „vej-
vanovský“, z nahrávek od dob venho-
dových pražských Madrigalistů… až po 
současnost. a i tito převážně jen v písních 
(Michna), nebo chrámových sonátách 
(vejvanovský). skutečná liturgická hudba 
17. století (i těchto, domácích autorů)… je 
málo známá a je prováděna jen sporadic-
ky. velký nepoměr, vybavíme-li si desít-
ky jmen skladatelů „populární“ figurální 
hudby z 18. století… brixi, Zach, vaňhal, 
koželuh, kopřiva a další. Michna pra-
videlně „ožívá“ především v adventních 
a vánočních produkcích  – kde se rok co 
rok rozněžňujeme nad „kuzlátky“, „jeh-
ňátky“ a „neviňátkem“. náš pohled na 
liturgickou hudbu 17. století je dosud málo 
rozvinutý. připravujeme se o mnohé, i ve 
zcela praktické rovině. duchovní hudba 
17. století by mohla svými přímočarý-
mi prostředky (ne-náhodnými, ne- jen 
dekorativními), poukazujícími bez oklik 
k sursum corda, tolik oslovit právě člověka 
„postmoderního“. Totéž se říká o gregori-
ánském chorálu. hudba 17. století to činí 
sobě vlastními způsoby.
1. díl Mazákovy sbírky cultus harmo-
nicus obsahuje kratší, jednoduše obsa-
zené kompozice. Tyto skladby mají 
velký potenciál „zapadnout“ právě do 
současného liturgického rámce – kdy 
je žádána jednoduchost a srozumitel-
nost, nikoliv však banalita1. Mohou 
oživit liturgii všedního dne i slavnostní. 
jsou dostupné i pro méně zdatné (pře-
sto však poučené) interprety. „(Mazá-
kovy) vokální linie nedosahují tak silné 
dramatičnosti, jakou známe u Michny. 
Mazákova melodika je někdy až nápad-
ně prostá, i když počítá i s koloraturou. 
Neklade na zpěváky virtuózní nároky, … 
jako by byla míněna pro dobře vycvičené 
členy klášterní scholy. Krátkost motivů 
je vůbec pro Mazáka typická. Zdá se, že 
souvisela se snahou zhudebnit části textu 
tak, aby jeho jednotlivé úseky přináše-
ly vždy novou hudební myšlenku. Proto 
působí jeho skladby jako jakési miniatu-
ry s rozpracovanými detaily.“2 
o tom, že Mazák dokáže oslovit vnímavé-
ho člověka i bez přímé „české zkušenosti“ 

1 viz například myšlenka současného papeže, 
benedikta XvI. (ještě jako kardinála ratzingera): 
„Existuje jednoduchost banality a jednoduchost 
jako výraz zralosti…. církev, která vytváří jen 
užitou hudbu, upadá nepotřebnosti a stává se 
sama nepotřebnou.“ (joseph ratzinger. das Fest 
des Glaubens. Einsiedeln, johannes verlag, 1981, 
s. 86)
2 jiří sehnal – alberik Mazák; 2009, dostup-
né z http://mazak.sdh.cz/mazak-sehnal.pdf, 
navštíveno 4. 12. 2009

svědčí pozitivní ohlas Petera Koppa, diri-
genta drážďanského kreuzchoru, concer-
to vocale dresden a předního specialisty 
na hudbu 17. a 18. století, který mazákov-
ský koncert 21. listopadu v praze rovněž 
navštívil (během interpretačních kursů, 
které vedl na Týnské škole) a Mazáko-
vu hudbu velmi ocenil. I peter kopp si 
povšimnul vnitřní příbuznosti Mazá-
kových skladeb s německou hudbou 17. 
století. předním mazákovským badate-
lem a interpretem je ostatně též německý 
muzikolog Konrad Ruhland. 
v nedávné době jsem se zúčastnila (jako 
zpěvák) nastudování nově objevené 
Mazákovy mše (podložené německým 
textem), pod vedením Michaela Pospí-
šila, předního badatele v oblasti středo-
evropské hudby 17. století a významného 
mazákovského specialisty. Missa byla 
poprvé provedena v říjnu 2009 na čes-
ko-německé poutní mši v dobré vodě 
u hartmanic, reprízována v praze na 
luterské bohoslužbě a v jindřichově 
hradci na Michnovských slavnostech. 
Tato hudba (německý text dojem ještě 
umocňoval) se kvalitou a skladatelskými 
prostředky může směle postavit po bok 
například kleine Geistliche konzerte od 
heinricha schütze. 
Za pozornost stojí i příslušnost alberi-
ka Mazáka ke slezskému proudu v české 
(středoevropské) barokní kultuře. slez-
sko, „perla v české koruně“ (viz stejnojmen-
ná výstava národní galerie v praze3), bylo 
zejména ve vrcholném středověku a raném 
novověku takřka modelovou oblastí, v níž 
se stýkaly i potýkaly snad veškeré hlavní 
ideové proudy, charakteristické pro Evro-
pu dané doby.4  koncentrace originálů 
špičkových, výrazově silných uměleckých 
děl vzniklých v průběhu čtyř staletí je zde 
mimořádná.5 připomeňme Mazákovy 
slezské současníky, z nejvýznamnějších 
například básníka, mystika, minoritu 
johanesse scheffera (angelus silesius, 
1624 – 1677); malíře Michaela Willmana 
(1630 – 1706), nebo johanna christopha 
rosseho (bernhard rosa, 1624 – 1696), 
opata cisterciáckého kláštera v dolno-

3 slezsko, perla v české koruně, na webových 
stránkých národní galerie v praze, http://www.
ngprague.cz/cz/1010/2035/clanek/slezsko---per-
la-v-ceske-korune, navštíveno 4. 12. 2009
4 podklady k projektu slezsko, perla v české koruně, http://
www.institutumeni.cz/res/data/001/000190.doc, 
navštíveno 4. 12. 2009.
5 rozhovor s kurátorem výstavy slezsko, perla 
v české koruně, vítem vlnasem. artservis, inter-
netový časopis o výtvarném umění, 2009, http://
www.artservis.info/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=221&Itemid=11, navštíveno 
4. 12. 2009

slezském křesoboru (kriisau) a jednoho 
z průkopníků slezského barokního umění, 
během jehož působení bylo vytvořeno více 
než 20 církevních staveb, k jejichž fresko-
vé výzdobě pozval i největšího slezského 
malíře 17. století – právě výše uvedeného 
Michaela Willmana.
Mazákova hudba stojí za uvádění při 
liturgii, i koncertně, z mnoha výše uve-
dených i dalších důvodů. 

marika Pečená



14 15. prosince 2009 

setkání hudebníků na svátek sv. cecílie se 
povedlo. koncert sestavený unikátně jen 
z Mazákových motet, o kterém informo-
valo minulé číslo psalteria, měl upozornit 
hudební veřejnost na novou edici první 
sbírky autorových skladeb. Edice je publi-
kovaná volně na internetu (www. MaZak.
sdh.cz), především s cílem přinést nový 
hodnotný repertoár chrámovým sborům 
a zpěvákům u nás i kdekoliv v zahraničí. 
na koncert k panně Marii sněžné v praze 
přišlo 21. 11. 2009 přes sto lidí, téměř 
výhradně odborná veřejnost – zpěváci, 
hudebníci a muzikologové. kromě velké 
části výboru sdh se dostavili Mga. Ivo 
Michl a Mgr. Marc niubo, ph.d. z Úhv 
FF uk, kteří se podíleli na přípravě edice.
Z brna přijel Mgr. vladimír Maňas, 
ph.d., přednášející na Úhv FF Mu, 
což zvláště oceňuji, protože jeho hlav-
ní láskou není baroko, ale renesance. 
Marika pečená a pavla semerádová přišly 
v doprovodu významného německého 
dirigenta petera koppa, který právě vedl 
v praze sbormistrovský seminář.
díky jednoznačně pozitivnímu ohlasu na 
koncert zařadil robert hugo část progra-
mu na „poctu sv. cecílii“, kterou pořá-
dá tradičně jiří stivín. Tak hned o dva 
dny později zněly výhradně Mazákovy 
skladby prokládané jazzovými improvi-
zacemi v pražském rudolfinu. opět byly 
slyšet četné pochvaly ve smyslu: „někte-
ré ročníky byl komponovaný program 
místy nudný, ale letos to bylo výborné“. 
v témže týdnu se hrál Mazák také na 
koncertě k uctění památky našich nedáv-
no zesnulých osobností staré hudby pořá-
daném společností pro starou hudbu. 
Mazákův program zněl v srpnu na mezi-
národním festivalu v polské jaroslawi. 
r. hugo prováděl Mazákova moteta se 
sborovou třídou při letošní mezinárodní 
letní škole ve valticích. na poslední chvíli 
ještě Mazákův duchovní program nahra-

dil plánovanou italskou operu na „kon-
certním projektu“, což je pro všechny 
studenty povinný předmět na akademii 
staré hudby při Masarykově univerzitě 
v brně zakončený koncertem na konci 
letního semestru. 
dá se tedy říci, že Mazák se už hraje a snad 
se pomalu dostává i do povědomí.
a sud? sud měl samozřejmě zákonitě 
úspěch. bratři františkáni jaksi zapomněli 
odemknout refektář a společnost po kon-
certě chvíli bezradně postávala mezi kos-
telem a zamčeným sudem. naštěstí díky 
vysokému obsahu alkoholu v želivském 
pivě se to rychle zapomnělo a cecilské 
klábosení bylo velmi přátelské. ani časná 
zavírací hodina v klášteře zásadně nezka-
lila dojem večera. Zbytek společnosti se 
jednoduše i se sudem přesunul na náměstí 
před kostel. Ze sudu stojícího v otevřeném 
autě se čepuje stejně dobře, jako když stojí 
v klášteře, a navíc nezteplá.

jak jSem Se Seznámil S mazákem

Mnoho lidí se mě ptá, proč Mazák a jak 
jsem na něj přišel. chystal jsem se původ-
ně psát odbornou studii „o stavu bádání“, 
ale možná někomu pomůže spíš moje 
„životní“ zkušenost s Mazákem. 
samozřejmě, že Mazáka jsem neobjevil 
já. u nás ho první hrál asi Michal pospíšil 
s robertem hugem a po nich další a další. 
Mé objevování Mazáka ovšem lemuje 
mnoho poučných příhod. 
před šesti lety mi dal robert hugo na 
zkoušce sólové moteto, bylo krátké, na dvě 
strany, bylo pomalu a samé dlouhé noty. 
přezpívali jsme tři řádky, zastavil jsem 
a pronesl: „to je trochu nuda.“ robert ještě 
v klidu odpověděl: „ne, je to dobrý“. já 
jsem se nedal a pokračoval: „že bych vyn-
dal něco jiného? pro lidi na koncertě by to 
bylo zajímavější“. výměna názorů probíha-
la ještě dvacet sekund, pak mi robert noty 
sebral se slovy: „Tak nebudeš zpívat nic!“.

po dvou letech učil v na kurzech ve val-
ticích „vlaďa“ richter a v jeho třídě ležely 
různé noty jako inspirace pro zpěvačky. 
Mezi koloraturními áriemi slavných auto-
rů leží přepis Michala pospíšila: a.Mazák 
– Te decet laus. dovolil jsem se a moteto si 
okopíroval. při „venčení“ naší malé dcery 
na hřišti se učívám nové noty. jednou jsem 
si vzal ven zrovna tohle moteto a právě 
přišel robert, že si dáme v parku pivo. 
povídám na uvítanou: „Mám tady Mazá-
ka – Te decet laus, to je super. Znáš to?“ 
a robert na to: „Znám, ty vole! To jsem ti 
před několika lety dal na koncert a ty jsi 
řek, že to je blbý, že to zpívat nebudeš.“ 
vypadal jsem jako hlupák. ovšem poz-
ději se robert přiznal: „víš, když jsme za 
mlada Mazáky začínali hrát s Michalem, 
tak jsme taky často nevěděli, jestli je to 
geniální nebo úplně blbý“. 
při zkouškách na letošní Mazákův koncert 
jsem tuhle příhodu okamžitě vzpomněl. 
bylo veselé sledovat pány huga a pospíšila 
po létech, jak se dohadují o tempu a tem-
pových proporcích u každé skladby.

mazák je GeniálnÍ

Mazák je jiná hudba. jiná, než jsme zvyk-
lí. na první pohled je divná, nic moc. ale 
pokud u ní vydržíme nebo se k ní vrátí-
me za dva roky, zjistíme, že je skvělá. je to 
opak, než kdyby se zdála na první zahrá-
ní skvělá, ale po dvou letech bychom ji 
opustili, protože je to nuda. Tato úvaha 
podložená vlastní silnou zkušeností mne 
vedla k závěru, že Mazákova hudba je 
geniální. každá další skladba, kterou hra-
jeme to potvrzuje.

jak na to?

Mazák je těžký. nenechme se mást tím, 
že to vypadá jako pár not, je třeba se to 
učit. v matoucích imitacích a rytmických 
figurách snadno uděláme chybu. 
aby to fungovalo, je dobré ctít jednodu-
ché principy raně barokní interpretace: 
když to vypadá, že je to na tři, je to vždy 
na jednu. když to vypadá na čtyři, má 
to být na dvě a když je to na dvě, dělejte 
to na jednu. na čím méně dob si počítá-
me, tím lépe. Ideální je se skladbu naučit 
a počítat jen takty. Tím skladba dostane 
klidný, přirozeně procházející puls – tac-
tus. naopak počítáním drobných hod-
not snadno uděláme všechny doby těžké 
a frázování těžkopádné. 
Tempo i výraz Mazákovy hudby vychází 
z textu. Text je určující. u většiny raně barok-
ních skladeb stačí, když krásně řekneme text. 
naléhavou recitací (jevištní mluvou při hrta-
nu volně dole) se získává „dechová opora“, 
srozumitelnost i vřelost hlasu. Zpěv (zvuk) je 
až druhotný, jakoby vedlejší produkt. 

Alberik Mazák oslavil 400 let

dokončení na straně 24

b y l o  a  s n a d  z a s e  b u d e
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druhé kolo
 (editorial 2)

někdy jsou dva měsíce mezi dvěma čísly 
psalteria okurkovou sezónou a redak-
ce může sáhnout k článkům na obecná 
témata či opěvování dávno mrtvých veli-
kánů, jindy se jeden nestačí divit a téměř 
ani sledovat, co se vše děje. 
poslední dva měsíce jsme se věru nenu-
dili. varhanický dopis kritizující hudební 
složku liturgie ve staré boleslavi rozpoutal 
lavinu reakcí, článků, vyjádření a odpově-
dí na reakce. do toho všeho panovalo před 
sv. cecílií očekávání promluvy svatého 
otce k umělcům v sixtinské kapli, kam si 
je sezval již na jaře. pokusíme se zde proto 
uvést jejich přehled.
první vyjádření těsně po uzávěrce minulé-
ho čísla byla reakce otce biskupa Radkov-
ského zveřejněná v rc Monitoru a poté na 
webu pastorace.cz (viz dále). poté zasedala 
společná liturgická komise pražské arci-
siecéze a plzeňské diecéze, kde tentokrát 
problémy hudební složky liturgie naplnily 
celou jednací agendu. jejím výsledkem byla 
mj. tisková zpráva (viz dále), ve které litur-
gická komise informovala o svolání studij-
ního dne, věnovaného hudbě při liturgii 
se zvláštním zřetelem k liturgii slavené 
mládeží (neb v otázkách hudby při liturgii 
vůbec je víceméně jasno), na 23. ledna 2010. 
Tento studijní den bude veřejný a kdo má 
zájem se zúčastnit, sledujte, prosím, adresu 
http://studijniden.sdh.cz, kde bude nutno 
se předem zaregistrovat, kvůli zcela prag-
matickým otázkám, jako počet bábovek, 
množství kafe a kubovského guláše.
22.10. byl na radiu vaticana zveřejněn 
příspěvek p. ladislava noska sj „Dozvu-
ky staroboleslavské papežské mše“ 
http://www.radiovaticana.cz/clanek.
php4?id=11935, který rozpoutal podivu-
hodnou a v historii českého katolického 
webu naprosto nevídanou diskusi. její 
výjimečnost spočívá v tom, že přestože 
byla naprosto nemoderovaná (tj. co tam 
kdo napsal, to tam také zůstalo) a dosáhla 
neuvěřitelného množství 600 příspěvků, 
diskuse se nesla v nebývale slušném duchu 
a je důkazem toho, že katolíci (nebo ales-
poň čtenáři rava) se dokáží dohadovat 
sice nesmlouvavě, ale přesto bez invektiv 
a sprosťáren. diskuse by vydala na sluš-
nou knihu a sám jsem do ní přispěl téměř 
padesáti příspěvky. čtenářům, kteří by se 
nudili o dlouhých zimních večerech vřele 
doporučujeme k prostudování.
diskuse ukázala mimo jiné i na odlišné 
formální přístupy zastánců a odpůrců 
vůbec, čehož jeden z příkladů rozebírá 
ladislav nosek v tomto čísle psalteria 
v článku Metafora různých pohledů 
pod lupou. 
článek lukáše nováka z minulého psal-
teria „proměnit slova ve skutek? snad 

příště …“ byl přetištěn i časopisem rc 
Monitor. jeho redakci se ozval otec arci-
biskup jan Graubner a jeho dopis zveřej-
nil rc Monitor ve svém 26. čísle 22. listo-
padu. reakci otce arcibiskupa přebíráme 
(viz dále) a uvádíme i odpověď lukáše 
nováka na vyslovené výhrady. 

v rámci diskusí byl vzpomenut i příspě-
vek prof. Sehnala na konferenci v dolnej 
krupej před dvěma lety, který by mohl 
posloužit jako pohled z (tehdy ještě) vede-
ní jednoty Musica sacra z brna. pohled 
dnešní? nevíme. stanovisko Willi Türka 
na signálech (viz minulé číslo psalteria) 
bylo otcem karlem dementováno jako 
stanovisko jednoty, a proto jsem netr-
pělivě očekával podzimní číslo jejich 
Zpravodaje. je v něm článek o hudeb-
ní přípravě mše svaté v Tuřanech, ale 
o boleslavi ani ťuk.
příspěvek prof. sehnala klade otázku po 
kulturotvorné  roli církve, která v mniu-
losti evropskou kulturu ku prospěchu 
obou aktivně ovlivňovala, kdežto dnes se 
z ní (a to téměř bez jakékoli selekce, natož 
pak nějakého hodnotového či estetické-
ho soudu) rozhodla jen pastoračně těžit. 
v této souvislosti mi připadá vhodné 
připomenout dávný předpsalteriový pro-
jev přesedkyně hudební rady při radě 
Evropy Marlene Wartenberg na zasedání 
cIMs 2000, který najdete na adrese http://
www.sdh.cz/sdh_htm/archiv/avignon.htm

problematice se zato věnoval i katolic-
ký týdeník / perspektivy ve vydání 46/23 
článkem „nad výběrem hudby při papež-
ské bohoslužbě“ p. aleše opatrného http://
www.katyd.cz/index.php?cmd=page&ty-
pe=11&article=6917, poněkud nešťastným 
ad hominem odsouzením kritiků „proč 
jsem nepodepsal“ v hudebním okénku 
Milana Tesaře a článkem „Jaká hudba je 
sakrální“ karmelitána a kytaristy davida 
peroutky v perspektivách, který přetisku-
jeme proto, že není k dispozici na webu 
a zejména proto, že by se podle mého 
názoru klidně mohl – tak jak leží a běží – 
stát oficiálním stanoviskem sdh.
Mezi tím svatý otec promluvil k uměl-
cům. Text promluvy otázky hudby nato-
lik pomíjí, že jej v psalteriu nepřetis-
kujeme, ale odkazujeme čenáře na jeho 
originální umístění http://www.radiova-
ticana.cz/clanek.php4?id=12066  .

sérii „druhé kolo“ ukončujeme pří-
spěvkem „našeho jubilanta“ jaroslava 
Eliáše „Není za vším pohodlí nebo snad 
lenost?“ a dopisem redakci od jana Marii 
dobrodinského.

 jiku

1) bohoslužba ve staré boleslavi byla 
prvoplánově určena mládeži. proto byl 
výběr hudby takový, to znamená hudba 
ve stylu popu i běžný mešní repertoár, 
aby si "přišli na své" všichni. 

2) svatý otec při cestě od oltáře se 
zastavil u stanu s popovým orchestrem 
a sborem a radostně jim kynul, jak jsem 
zblízka viděl, takže to asi s jeho nega-
tivním šokováním nebylo tak zlé. 

3) podepsaní odborníci se asi nikdy 
nezúčastnili světových setkání mlá-
deže se svatým otcem. sám jsem byl 
na setkání v paříži a v Římě s janem 
pavlem II. a v kolíně s benediktem XvI. 
Tam všude se hraje a zpívá takováto 
hudba při bohoslužbách. asi nebyli ani 
na celostátních setkáních mládeže u nás 
(byl jsem na mnoha). I tam to je s hud-
bou podobně. v žádném případě bych 
nemohl tvrdit, že na těchto setkáních 
chybělo hluboké duchovní soustředění 
účastníků. To ostatně nechybělo ani ve 
staré boleslavi, jak o tom svědčí atmo-
sféra ticha a soustředění, stejná jako byla 
předtím i v brně. To na svatého otce, 
pokud vím, velmi zapůsobilo. 

4) věřím, že autoři dopisu jistě znají 
Truvérskou mši petra Ebena (sám jsem 
ji kdysi při bohoslužbě zpíval). je ovšem 
pravda, že nám pro bohoslužbu (jaké-
hokoliv zaměření a pro mladou genera-
ci zvláště) kvalitní písně chybějí, takže 
bych tento dopis považoval za výzvu, 
kterou si sami autoři dali k takové skla-
datelské aktivitě. je ovšem třeba vědět, 
že oblibu a tedy i hojné užívání skladba 
dosáhne pro svou kvalitu a schopnost 
oslovit a chytit za srdce melodií i tex-
tem. v tomto případě zvláště mladé, 
které je třeba takovou hudbou zároveň 
vychovávat nejen duchovně, ale i este-
ticky. nařídit se to nedá. vzpomínám 
rovněž na autory zpěvů z Taizé, zvláště 
na j. berthiera, kteří v tom mohou být 
vzorem, nebo aspoň podnětem. 

Tématika by byla jistě na delší diskusi 
a snad k ní také dojde. je velmi nutná, 
protože se zde zbytečně rozvírá propast 
živená emocemi, a to nám v současné 
situaci moc nepomůže. 
Modlím se za všechny, kteří pro 
duchovní a zvláště liturgickou hudbu 
u nás pracují, a to ve všech jejích žán-
rech a zaměřeních. 

František Radkovský

publikováno 20.10. na  http://res.clari-
tatis.cz/zpravy/z-domova/biskup-rad-
kovsky-vyzyva-k-diskusi/3345

prVní reAkCe nA proteStní 
DopIS VArHAníků 
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pan lukáš novák má asi dojem, že 
papežská návštěva se nemůže obejít 
bez kritiky kazící radost ze skutečně 
požehnaného duchovního setkání. 
když se tentokrát veřejná média cho-
vala k papežské návštěvě mimořádně 
vstřícně, musíme kalit vodu aspoň 
sami. Tak se dívám i na ty hlasy ozý-
vající se na internetu, které byly pod-
kladem jeho článku. 
vůbec si nemyslím, že bylo z naší 
strany všechno připraveno k papež-
ské návštěvě dokonale. vždycky je 
co zlepšovat. udělali jsme to, co jsme 
uměli, a já jsem vděčný všem, kteří se 
o to přičinili. 
upřímně rád slyším nyní o těch 
mladých, kteří rozumějí liturgické 
hudbě, znají papežovo liturgické cítě-
ní a umějí si představit tu správnou 
hudbu při papežské mši pro mládež. 
jen bych rád věděl, proč se neukáza-
li dřív. byl jsem na všech setkáních 
mládeže od roku 1990 a nikdy jsem 
na ně nenarazil. snad někde zpívají, 
ale nikdy o sobě nedali vědět, takže je 
nemohli organizátoři pozvat ke spo-
lupráci a oni sami se nepřihlásili. co 
pak zbývalo organizátorům jiného 
než svěřit zpěv nejlepším z těch, které 
znali? 
doufám, že mladí kritici budou lepší 
než ti kritizovaní, promění svá slova 
ve skutek a ukáží nám někde, jak se 
mládež může vtáhnout do pravdivého 
prožívání liturgie podle těch nejlep-
ších představ církve, i když nepůjde 
zrovna o papežskou návštěvu. Mons. 
jan Graubner, arcibiskup olomoucký

převzato z rc Monitor 26/2009

AD: proměnIt SloVA Ve 
Skutek? SnAD příště… 

[rCm 22/2009] 

rád bych se zde ještě několika slovy vyjá-
dřil k dopisu otce arcibiskupa Graubnera, 
který vyšel v rc Monitoru (vI/26) 
jako reakce na můj článek proměnit 
slova ve skutek? snad příště…, převzatý 
z psalteria.

v celé reakci vnímám nejsilněji jeho 
pocit roztrpčení, kterému myslím po 
určité stránce docela dobře rozumím. 
jako by se v ní říkalo: „jistě, byla vybrána 
nepříliš vhodná hudba, ale bylo vybráno 
to nejlepší, co bylo v oblasti mládežnické 
hudby tak říkajíc ‚na skladě‘.  byl pro-
veden jistý ústupek mládeži, aby jí bylo 
umožněno aktivně se účastnit hudebního 
dotváření liturgie – a právě za tuto bene-
volenci máme nyní, když je ‚po bitvě‘, od 
mládeže sklízet kritiku?

Tento postoj je sice pochopitelný, avšak 
poněkud překvapivý. je opravdu možné, 
že by organizátoři papežské návště-
vy nevěděli o tom, že existují i jiné než 
pop-rockové hudební aktivity katolické 
mládeže? je ovšem pravda, že tato mlá-
dež, provozující aktivně např. gregori-
ánský chorál nebo barokní duchovní 
hudbu, nemá potřebu segregovat se od 
generací starších. proto není tolik vidět 
a není tudíž možná v očích pastoračních 
specialistů tou pravou, směrodatnou 
mládeží. nechme zcela stranou velký 
počet čistě „mládežnických“ taizé-schól 
(což je hudební styl, který jistě leckdo 
nebude považovat za liturgický ideál, 
ve srovnání s boleslavským sacropo-
pem však zde platí výstižné rčení o nebi 

a dudách). velké procento mladých lidí 
je totiž zapojeno do aktivit hudebně 
zcela „klasických“, často mimořád-
ně kvalitních a biskupům nepochybně 
známých – namátkou jmenuji: jičínský 
soubor literácy pod patronací biskupa 
duky, pražská Týnská schola, pravi-
delné akce jako jarní víkend gregori-
ánského chorálu na velehradě (jednou 
i s účastí biskupa hrdličky), letní škola 
duchovní hudby convivium, brněnské 
sborování, setkání chrámových sborů 
plzeňské diecéze… sám jsem se právě 
s velkou vděčností zúčastnil víkendové-
ho interpretačního kursu staré duchov-
ní hudby pořádaného Týnskou školou 
a zakončeného veřejným vystoupením; 
dobrou polovinu účastníků tvořili mladí 
lidé, většinou pravidelně aktivně litur-
gicky činní. ostatně, stačí se jen podí-
vat, kolik jen aktivních mladých chrá-
mových hudebníků figuruje mezi více 
než tisícovkou signatářů „dopisu varha-
níků“. nechce se mi věřit, že by si nejen 
jejich práce, ale dokonce ani jejich exis-
tence doposud na odpovědných místech 
nikdo nevšiml.

Že se otec Graubner s těmito aktivi-
tami nesetkal na setkáních mládeže 
organizovaných sekcí pro mládež čbk, 
je ovšem pochopitelné. je všeobecně 
známo, jaký styl hudby je na těchto 
akcích etablován, a proto se není co 
divit tomu, že se jim ti mladí, kterým 
toto pojetí liturgie a vůbec spirituali-
ty není vlastní a kteří např. v boleslavi 
museli bojovat s pocity trapnos-

nestaří frekventanti Convivia 2007. k této fotografii patří nahrávka 
http://www.sdh.cz/sdh_htm/confoto07/audio/sbor_5.mp3

OPRAVDU NEMÁME 
NA VÍC?
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ti a studu, raději vyhýbají. otázkou 
samozřejmě je, co bylo dřív: neochota 
ne-sacropopové mládeže „zapojit se“ 
do oficiálních „mládežnických“ aktivit, 
anebo hudební režie a vůbec spiritualita 
vtištěná sekcí pro mládež těmto akcím? 
je ona sacropopová „kultura mladých“, 
o které otec Graubner říká, že je to „to 
nejlepší, co organizátoři znali“, spon-
tánním fenoménem, anebo byla spíše 
uměle importována a dopěstována? 
a existuje vůbec nějaká univerzál-
ní „kultura mladých“ (totiž – existuje 
někde jinde než na oficiálních mládež-
nických podnicích sekce pro mládež 
čbk)? každopádně, nyní už (zatím 
ještě) je málo nadějné pozdě zvát např. 
mladé choralisty na akci, kde hrozí, že 
se při mši svaté bude žalm rapovat1.

nechme již ale stranou neplodné úvahy 
nad tím, jak se stalo, že v boleslavi 
zaznělo to, co tam zaznělo. nejde přece 
o to, hledat viníky a „stínat hlavy“, jde 
o to, aby se liturgická praxe u nás začala 
alespoň postupně kultivovat a liturgické 
nešvary byly nazvány pravým jménem. 
na tom, že současná situace vůbec není 
ideální a že boleslavský model by bylo 
možné ospravedlnit maximálně jako 
z nouze ctnost, se, jak se zdá, s otcem 
Graubnerem shodujeme. nezbývá tedy 
než začít využívat potenciálu, který 
se i mezi českou katolickou mládeží 
nepochybně nalézá. pokusem o impuls 
v tomto směru byl ostatně i můj článek 
(pro větší účinnost, pravda, poněkud 
provokativně formulovaný), na který 
otec arcibiskup reagoval. vůbec mi 
nešlo o to, kalit někomu radost z pape-

1 nebo doprovodný kulturní a společenský 
program bude charaktrizován tímto klipem 
http://www.youtube.com/watch?v=nc5zQnuMrx4
- poznámka redakce.

žovy návštěvy – ostatně, ani já jsem si ji 
nenechal zkalit boleslavskou liturgickou 
hudbou, a to jsem se tam také styděl: 
nejen před benediktem XvI., ale také 
před svojí (velmi mladou) manželkou, 
donedávna evangeličkou, která byla 
tímto způsobem „katolické“ liturgické 
hudby šokována snad ještě více než já. 
jak rád bych býval měl tu možnost právě 
na papežské mši jí s hrdostí ukázat onu 
nenapodobitelnou krásu dobře provede-
né katolické liturgie, tohoto jedinečného 
pokladu kristovy církve!

My jsme si sice nakonec radost zkazit 
nenechali. ale kolik mladých lidí už asi 
bylo touto nevhodnou hudbou od bran 
církve odrazeno? pomyslel na to někdo?

lukáš novák

v pátek 30.10.2009 proběhlo za před-
sednictví kardinála Miloslava vlka 
a Mons. Františka radkovského řádné 
zasedání společné liturgické komise 
pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze.

praha: komise se zabývala i „otevřeným 
dopisem mladých lidí všeho věku 
o liturgii“, který napsala a zveřejnila 
skupina chrámových varhaníků jako 
negativní reakci na hudební složku mše 
svaté, kterou slavil svatý otec s mla-
dými a ostatními poutníky ve staré 
boleslavi, a odezvou, kterou tento dopis 
vyvolal.

přestože komise chápe důvody znepo-
kojení signatářů dopisu, nemůže sou-
hlasit ani s jeho formou, ani způsobem 
prezentace, a odmítá je.

komise se nebude vyjadřovat k jed-
notlivým v dopise vyjádřeným tvrze-
ním, výtkám a názorům, protože touto 
formou o církvi a její liturgii jednat 
nelze. chápe však, že vhodnost jednot-
livých žánrů a druhů liturgické hudby 
představuje aktuální problém i výzvu, 
které volají po řešení. jako první krok 
se proto rozhodla uspořádat dne 23.1. 
příštího roku ve spolupráci s dalšími 
zainteresovanými institucemi veřejný 
studijní den – jednodenní konferenci 
věnovanou této problematice.

Z domova, aleš pištora, 5. 11. 2009
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/vyjadre-
ni-interdiecezni-liturgicke-komise-k-
dopisu-o-liturgicke-hudbe.html

VyjáDření InterDIeCézní 
lIturgICké komISe k DopISu 

o lIturgICké HuDBě

třída gospelů a spirituálů lektora terryho Françoise na Conviviu 2009 
k této třídě patří nahrávka http://www.convivium.cz/2009/upload/koncert/terry.mp3

společnost pro duchovní hudbu
Mudr. jaroslav Eliáš, předseda
kolejní 4
160 00 praha 6

praha dne 15. ledna 2009

vážený pane předsedo,

z pověření pana kardinála Miloslava vlka potvrzuji přijetí vašeho dopisu s nabíd-
kou spolupráce v oblasti hudby při přípravě návštěvy svatého otce v čr.

pan kardinál si váží vaší nabídky, potěšila ho a děkuje za ni. váš dopis předáme 
komisi, která se bude přípravou návštěvy zabývat.

se srdečným pozdravem a s přáním všeho dobra v novém roce

         Ing. hana Moudrá
     sekretariát arcibiskupa

DopIS

h u d b a  p ř i  pa p e ž s k é  n áv š t ě v ě  -  2 . k o l o



18 15. prosince 2009 

jak už zřejmě i ti nejméně informovaní 
věřící v česku vědí, hudba při papežské 
mši ve staré boleslavi 28. září a následná 
nesmlouvavá protestní petice vyprovoko-
valy malou občanskou válku, která šiky 
obou stran vedla k nesmlouvavému pou-
žití veškerého zbrojního arzenálu, který 
je po ruce. jedna konkrétní zbraň bude 
nyní předmětem tohoto zamyšlení. 
jelikož se jedná o zbraň univerzálně pou-
žitelnou a používanou, má i tato úvaha 
univerzálnější význam, přestože vznikla 
v průběhu diskuse o liturgické hudbě a je 
publikována v časopise zaměřeném na 
totéž téma. ale pojďme k věci. 
v jedné z diskusí napsala reprezentant-
ka proboleslavské strany (zdůraznění 
její): „Chápala jsem diskusi jako možnost 
předkládat vedle sebe různé názory (pro-
tože lidé jsou různí, mají různou životní 
a náboženskou zkušenost a mají na tutéž 
věc různé pohledy). Nechtěla jsem nějaké 
konfrontační hádání nebo přesvědčování 
někoho o nějaké "své" pravdě, o tom, že jen 
jeden pohled je správný. Těch pohledů je 
mnoho, a zdaleka jsme nevyčerpali všech-
ny. Ale vy je slyšet nechcete, vy o ně nesto-
jíte, vy už pravdu přece máte. Klidně se dál 
utvrzujte ve své neomylnosti, v tom, že vy 
jste ti jediní nositelé pravdy, že jste lepší 
a zbožnější než my "zvrhlíci". (...)“ 
Z obsahu se zaměřím na jedinou věc, na 
onu zbraň: na metaforu „různých pohle-
dů (či úhlů pohledu) na věc“, kterou 
dotyčná osoba použila v diskusi vícekrát 
a kterou nepochybně přejala odjinud, 
neboť je dnes takřka, biblicky řečeno, 
„hlásána ze střech“. vyplatí se u ní zasta-
vit, protože nenápadně a přitom účinně 
brání věcnému řešení mnohých důleži-
tých sporů a těžko se lze nadít nějakého 
pokroku, dokud se nevymaníme z jejího 
područí, respektive dokud se nenaučíme 
(nebo dokud jiné nenaučíme) používat ji 
pouze ve správném kontextu. 
princip působení metafory různých pohle-
dů je geniálně prostý, což ale neznamená, 
že je geniální; je pouze geniálně zavádějí-
cí. jak je vidno v uvedeném citátu, spojení 
„různé pohledy“ je používáno jako totožné 
a zaměnitelné se spojením „různé názory“. 
částečně možná i proto, že slovo „názor“ 
je odvozeno od slova „nazírat“, a tudíž se 
pojem „názor“ pojmu „pohled“ na první 
pohled podobá. na ten druhý už ovšem 
nikoli. bohužel se tento první pohled, 
tento vizuální způsob filozofování ujal 
i v katolickém prostředí natolik, že ho už 
i mnoho věřících zcela samozřejmě pova-
žuje za nutný atribut správného a „pokor-
ného“ křesťanského myšlení a jeho při-

jetí za nutnou podmínku jakéhokoliv 
seriózního dialogu. kdo na tento přístup 
přistoupit odmítá, dostává nálepku člo-
věka k dialogu neschopného. o důvod 
víc, abychom se pustili do následujícího 
vysvětlení. 
na katedrálu sv. víta se mohu dívat ze 
severu nebo od východu, nebo odněkud 
zevnitř. Žádný z těchto pohledů není 
„správnější“ nebo oprávněnější, žádný 
není „mylný“. každý má „svou pravdu“ 
a žádný z nich nemá „jedinou pravdu“ 
– každý k mému smyslovému poznání 
svatovítské katedrály dodává něco svého 
a vzájemně se doplňují. není divu, že se 
tato metafora tak ráda používá v dnešní 
době i tam, kde jde o myšlení; dokonale 
odpovídá relativisticko-subjektivistické-
mu přístupu, který je pro novodobé filo-
zoficko-kulturní nastavení bohužel dosti 
charakteristický, a sama se stává šiřitel-
kou a upevňovatelkou tohoto přístupu. 
jestliže jako „pohledy“ označím i různá 
mínění o témže aspektu téže věci a niko-
li jen různá zkoumání určité věci po 
různých stránkách, jakoby mávnutím 
kouzelného proutku zrelativizuji pozici 
oponenta (ať už potenciálního nebo sku-
tečného) a pro své mínění automaticky 
získám zdání oprávněnosti bez ohledu 
na to, jak a zda vůbec jsem ho odůvod-
nil, a bez ohledu na to, jak a zda vůbec 
jsem vyvrátil mínění druhé strany sporu. 
„pohled“ oponentů se tímto stal jen jed-
ním z vícera možných a rovnocenných, 
a mně naopak v „pohledu na věc z jiného 
úhlu“ nikdo nemá právo bránit. každý se 
mnou nesouhlasící se zcela automaticky 
stává pyšným, nebo omezencem, nebo nej-
spíš obojím zároveň, protože buď nechápe 
tu evidentní pravdu, že u „pohledů“ žádné 
správnější nebo objektivnější stanovisko 
neexistuje, nebo mému „pohledu“ nechce 
přiznat právo na existenci, které mu přiro-

zeně náleží. případný popis oponentů jako 
těch, kdo si (pyšně i hloupě) činí nárok na 
neomylnost a považují se za jediné nosi-
tele pravdy, tedy popis, který se samozřej-
mě nezakládá na ničem, co řekli, je pak 
jen vcelku přebytečným zdůrazňováním 
dojmu, o jehož vytvoření se metafora růz-
ných pohledů stará už sama od sebe. 
jak vidno, jedná se o nástroj pro některé 
zajisté velmi užitečný. sice ve skutečnos-
ti nutně relativizuje i vlastní stanovisko, 
ale jako obranný štít a zbraň pro první 
fázi protiútoku slouží velmi dobře. Mnozí 
navíc ani nemají vyšší ambice, než pro svůj 
názor získat právo být přijat coby legitimní 
varianta. koneckonců víc ani není příliš 
třeba. Takové přijetí pak totiž opačný názor 
vytěsní jaksi automaticky, bez další námahy 
– což ostatně dotyčná diskutující intuitivně 
vycítila (či věděla) velmi dobře.
jak už vyplývá z výše řečeného, přirovnání 
k pohledu na věc z různých stran může být 
samozřejmě použito. např. boleslavskou 
hudbu můžeme zkoumat po stránce texto-
vé, provedení, žánru, souznění se subkultu-
rou katolické mládeže atd. atd. Zde opravdu 
nezavádí. nicméně zavádí v situaci, kdy se 
jedná o různá mínění o téže její stránce – 
např. právě liturgické přijatelnosti. u koneč-
ného názoru na liturgičnost se sice berou 
v úvahu výsledky zkoumání „z různých 
pohledů“ (i když odůvodněně ne všech!), ale 
jedná se o soud (úsudek, závěr). což se uka-
zuje v situaci přípravy mše pro mládež, kdy 
je nutno rozhodnout, zda přijmout návrh 
zařadit do liturgie hudbu tohoto druhu: 
rozhodne se buď podle jednoho mínění, 
anebo podle druhého. rozhodnout podle 
obojího zároveň nelze – protože se nejed-
ná o různé „pohledy“, nýbrž o nesouhlas-
né a vzájemně se vylučující soudy ohledně 
téhož aspektu téhož subjektu. pluralita 
(zde dvojitost) tu není žádnou výhodou ani 
pomocí, naopak, a proto se hledají důvody 

Metafora různých pohledů
pod lupou
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Při papežově mši ve Staré Boleslavi 
hudebníci hráli a zpívali skvěle, 
patří jim naše uznání.  Pochybnosti 
nicméně vzbudila skutečnost, 
že pro liturgii byl zvolen popový 
hudební styl.  Vlna diskusí se zved-
la v návaznosti na „Otevřený dopis 
mladých lidí všeho věku“, v němž 
byl uvedený  hudební výběr kritizo-
ván. Text byl uveřejněn na způsob 
podpisové akce (v rámci jedněch 
internetových stránek pro varhaní-
ky) a adresován (mimo jiné) praž-
skému arcibiskupovi a České bis-
kupské konferenci. 

v otevřeném dopisu bohužel nechybí 
přemrštěné formulace (byl koncipován 
třiadvacetiletým mládencem), takže cel-
kové vyznění textu nevrhlo právě nejlepší 
světlo na dopisem obhajovaná stanovis-
ka.  To vede k otázce, co způsobilo, že 
navzdory zmíněné  nešťastné a odra-
zující dikci připojili k dopisu své jméno 
nejen mnozí nesporní znalci liturgické 
hudby, ale například i někteří vyučující 
z teologických fakult a jiné hodnověrné 
křesťanské osobnosti? jako zdůvodnění 
nestačí odkazy na preference benedikta 
XvI., aspoň pokud by se jednalo toliko 
o papežův osobní vkus. k jádru problé-
mu neproniknou dohady o tom, komu 
se co líbí, či nelíbí, nestačí ani zvažování 
různých pastoračních strategií. všechny 
takové úvahy je potřeba doplnit či kori-
govat důkladnějším zamyšlením nad 
principiální otázkou, kterou jsem přede-
slal jako titul tohoto článku. 
pojem „sakrální hudba“ je užší než obec-
ný termín „duchovní hudba“: sakrální 
hudba se vyznačuje svou bytostnou vaz-
bou na liturgický kult. podle výchozí-
ho výměru, který je kladen instrukcí 
Musicam sacram, se jedná o kvalitní 
duchovní hudbu, jež vznikla pro litur-
gii (Ms 4). avšak v témže normativním 
textu nacházíme ještě dílčí významné 
kritérium. nejedná se pouze o kvalitu 
a zamýšlenou finalitu díla, nýbrž i o kul-
turní identitu daného hudebního stylu. 
jeden každý hudební styl přece nese urči-
té původní významy, a jiné zas nikoli. 
styl sakrální hudby není libovolný, podle 
dokumentu mají skladatelé pokračovat 
v té hudební tradici, jež se stala církev-
ním dědictvím (Ms 59; k problému misií 
u kulturně vzdálených národů viz Ms 
61). soudobá liturgická hudba má odpo-
vídat novému (pokoncilnímu) liturgické-

mu řádu a zároveň „organicky vyrůstat“ 
z dřívějších podob liturgické hudby, aby 
tak svým charakterem tvořila součást 
tohoto „hudebního dědictví“ církve (Ms 
59). historickým příkladem dynamic-
kého, přesto však kontinuálního rozvoje 
může být vznik vícehlasého zpěvu, jenž 
vyrostl ze zpěvu gregoriánského. kdyby 
naopak skladatel přebíral hudební styl 
z profánní oblasti, protiřečil by požadav-
ku organické kontinuity; ani by se vlastně 
nejednalo o vývoj sakrální hudby, nýbrž 
o  dílčí přetržení vývoje. chceme-li pou-
žít přirovnání, s liturgií je to jako s eko-
systémy: v obou těchto oblastech platí, 
že nesmírně cenné výsledky dlouhodobé 
krystalizace je příliš snadné poškozovat 
účelovým (byť dobře míněným) prosazo-
váním povrchních řečí. 
v starozákonní době neměl monoteismus 
hned svou vlastní kulturu, nejprve přebí-
ral umělecké styly z kultur pohanských.  
avšak postupně se vyvinula židovská 
duchovní kultura. během dalších staletí 
pak vykrystalizoval bohatý a komplexní 
jazyk křesťanské kultury, který je bytost-
nou součástí liturgie a integrálně zahr-
nuje hudební tradici -  od chorálu přes 
vokální polyfonii a po chrámové písně. 
Z celé této kontinuální tradice lze čer-
pat a na ni navazovat. sakrální hudba je 
charakterizována stylem, který vznikl 
v této tradici a pro liturgii. hudební styl, 
který vznikl mimo tuto tradici, a niko-
li pro liturgii, nelze „přeznačit“ a učinit 
sakrální ani použitím zbožných textů, 
ani subjektivním úmyslem či emotivním 
prožitkem provozovatelů, neboť hudba 
musí být sakrální objektivně, svou vlast-
ní povahou.  
pop-music či folkově laděná hudba 
mohou být v církvi při různých příleži-
tostech užitečné (sám jsem náruživým 
kytaristou), nejedná se ovšem z výše 
vyložených důvodů o hudbu, jež by měla 
být prvkem význačné sféry, kterou je 
liturgie. v tomto ohledu se v liturgické 
hudbě bohužel etablovaly chyby. Řešením 
by jistě nebyly neprodleně restrikce, 
možná bude spíše třeba začít s přístupný-
mi liturgickými katechezemi či podobný-
mi iniciativami, aby tak křesťané postup-
ně kultivovali  a pozvedali své chápání 
liturgie. není přece správné limitovat se 
na pozice typu „my to prostě cítíme tak 
a tak“, vždyť jsme zváni k tomu, aby-
chom své liturgické cítění vždy vzdělávali 
a prohlubovali. 

david Peroutka
autor je kněz karmelitského řádu
převzato z perspektiv 23/2009

pro to nebo naopak ono mínění. někdy jde 
o mínění nejistá, bez praktického dopadu 
nebo týkající se nedůležitých věcí, a pak 
mohou koexistovat bez nutnosti upřednost-
nit jen jedno. v našem případě se ale jedno 

odmítnout musí. je tudíž scestné a neférové 
mluvit zde v souvislosti s odmítáním o pýše 
nebo neschopnosti vést dialog jen proto, že 
se odmítá. někdo tu „pyšný a netolerantní“ 
musí být nutně, ať už ta nebo ona strana. 
jinými slovy: v metafoře různých pohle-
dů se mnohdy jedná o chybnou (třebaže 
někdy vědomě) záměnu pojmů pohled 
a mínění. pokud si jí člověk, kterému rela-
tivisticko-subjektivistický přístup není 
vlastní a který se mu intuitivně brání, 
nebude vědom, bude se z nastražené pasti 
dostávat jen s obtížemi. bez ohledu na to, 
jak úspěšně bude argumentovat ve pro-
spěch své pozice a tím pádem i vyvracet 
pozici opačnou, bude se bez poukazu na 
neoprávněnost pohledové taktiky použité 
oponentem stále jevit jako pyšný omeze-
nec. ale platí to i naopak – pokud si toho-
to rétorického triku vědom bude, hned 
zpočátku ho odmítne a toto odmítnutí 
srozumitelně odůvodní, a pokud bude 
druhá strana dostatečně chápavá a ochot-
ná diskutovat férově, dialog dostane 
smysluplnější formu a šance pro nalezení 
a pokorného respektování pravdy nebo 
lepšího řešení určitého problému se radi-
kálně zvýší. o kladném efektu na atmo-
sféru sporu nemluvě. 
Tímto pochopitelně není řečeno, který názor 
je opodstatněnější např. ve sporu o sacropop, 
a toto zamyšlení to ani rozhodnout nemělo. 
prokázání neférové taktiky ještě neznamená 
prokázání omylu. jde o čistě metodologic-
kou úvahu. snad prospěšnou. 
Tolik k metafoře různých pohledů. není 
to samozřejmě jediný argumentační pro-
středek, který byl v diskusích o liturgické 
hudbě nebo v některých následných zamyš-
leních nad těmito diskusemi použit a který 
by si zasluhoval obdobnou kritickou úvahu, 
ale pro tentokrát je nejvyšší čas toto už tak 
dost dlouhé pojednání zakončit. 

ladislav nosek

jaká hudba
 je sakrální?
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Často slýcháme nebo čteme, že cír-
kev je také nositelkou vzdělanosti 
a kultury. Nejsem si však jist, zda 
tato slova platí ještě dnes. V pří-
padě hudby, kterou dnes slýcháme 
v kostelích a v křesťanských medi-
ích, jsem skutečně bezradný. Zdá 
se mi, že v liturgické a duchovní 
hudbě přestala platit všechna hod-
notová měřítka a byla nahrazena 
osobním vkusem.
naše generace byla vychována ještě 
v duchu myšlenek Motu proprio pia X. 
platí zásady Motu proprio ještě dnes? 
kladu-li tuto otázku dnešním liturgikům, 
dostávám rozpačité odpovědi. buď Motu 
proprio neznají nebo nemají odvahu říci, 
že neplatí. připomeňme si jeho zásady, 
kladené na liturgickou hudbu: posvát-
nost, uměleckost, všeobecnost. I když 
tyto požadavky uznávám, upozornil jsem 
v příručce pro varhaníky (1999) že jsou 
dosti široké a dají se různě vykládat.

co se dnes rozumí posvátností v hudbě? 
až do nedávné doby usilovala církev o to, 
aby její hudba neobsahovala nic světské-
ho a aby se zřetelně lišila od hudby svět-
ské. Tento požadavek je obsažen ve všech 
církevních dokumentech minulosti. 
přiznejme si nejdříve, že tento požada-
vek je těžko splnitelný, protože církev žije 
ve světě a nemůže svět ignorovat a hra-
nice mezi duchovním a světským není, 
a nikdy nebyla zcela jasná.

cecilské hnutí spatřovalo počátek zesvět-
štění chrámové hudby ve vícehlasu, poz-

ději v tanečních motivech a nakonec 
hlavně v opeře. v čem by reformátoři 
spatřovali světské prvky dnes? Má dnes 
církev měřítko, podle kterého se pozná 
světskost v hudbě? na druhé straně víme, 
že církev byla vždy schopna strávit a pře-
tvořit pro svou potřebu i mnohé světské 
prvky. připomeňme si problémy polyfonie 
v 15. a 16. století a operu v 17. a 18. století. 
co je světská hudba dnes? domnívám se, 
že je to hudba, která je přednostně určena 
pro světské použití. kdysi to byla hudba 
operní, dnes je to určitě hudba masových 
sdělovacích prostředků, hitparád a disko-
ték. sluší se zavádět tuto hudbu do koste-
la a do liturgie?
ještě obtížnější je stanovit, v čem spo-
čívá uměleckost hudby. je gregoriánský 
chorál umělecký? snad se dá spíše hovo-
řit o uměleckosti jeho přednesu. jsou 
písně našich kancionálů uměním? vždyť 
všichni víme, že se mezi jejich nápěvy 
vyskytují i kýče, které se nikdo neodváží 
odstranit, protože boží lid je miluje a i my 
odborníci jsme na ně odmalička tak 
zvyklí, že nám tolik nevadí. otázka kýče 
však není předmětem mého příspěvku. 
Figurální hudba bývá většinou umělecká, 
i když její přednes nebývá vždy umělec-
ký. Zda je tzv. moderní duchovní hudba 
mládežnických schol umělecká nebo se jí 
může stát, nevím.

postulát všeobecnosti, tj. všeobecné sro-
zumitelnosti liturgické hudby vyřešila 
instrukce Musicam sacram doporuče-
ním, aby byly respektovány kulturní tra-
dice jednotlivých národů a etnik, tedy 
principem uplatňovaným již v 17. století 
jezuity v číně. Zda hudba mládežnických 
schol roste z domácích tradic, pochybu-
ji. bohužel nejen různé země světa, ale 
i různé generace a jednotlivci si vysvětlu-
jí pojem tradice různě. a nelze dnes ani 
zabránit tomu, aby určitá země nepřevzala 
tradici jiné země. bylo několikrát zdůraz-
něno, že nelze vnucovat západoevropskou 
kulturu afričanům, ale na druhé straně 
od nich rádi přebíráme natřásání, tleskání, 
podupávání, které určitě naší tradici neod-
povídá. jsme schopni dnes stanovit hrani-
ci, za kterou hudba přestává být všeobec-
ná, tj. všeobecně srozumitelná? a existuje 
vůbec obecně srozumitelná hudba? 

hlavní požadavek Tridentského koncilu 
na hudbu byl, aby podávala srozumitel-
ně neporušený liturgický text. všichni 
víme, že tento požadavek upřednostnil 
homofonní styl, usnadnil vznik dopro-
vázené monodie a nepřímo i opery. 

jaká je realita? Texty gregoriánského 
chorálu byly srozumitelné nejen díky 
jednohlasu, ale také proto, že je účast-
níci (klerus a intelektuálové) znali vět-
šinou zpaměti. Texty kancionálových 
písní znali lidé buď zpaměti nebo je 
mohli číst z tištěných zpěvníků. Texty, 
přednášené sborem jsou bez problému 
srozumitelné lidem, kteří je znají zpa-
měti. rád bych věděl, kdo z vás rozumí 
slovům, byť v mateřském jazyce, když je 
zpívá velký sbor nebo je přednáší sólista, 
zejména soprán ve vysoké poloze? ale 
totéž platí o srozumitelnosti textů tzv. 
moderní hudby. pravdu vyjádřil ředitel 
monstrpřehlídky moderní křesťanské 
hudby ve Zlíně (katolický týdeník 39, 
2007), když napsal: u2 je tak křesťan-
ská kapela a řekl bych, že 90 procent lidí 
v české republice o tom neví. a kdyby 
byli schopni dekódovat ty texty, tak by 
se asi moc divili. Myslím, že autor měl 
hodně pravdy nejen proto, že textu zpě-
váků, zesíleném elektronikou, není nic 
rozumět, ale že příznivcům této hudby 
o text vůbec nejde.

někdy se mi dostává odpovědi, že všech-
ny hudební problémy vyřešila instruk-
ce Musicam sacram, ale setkal jsem se 
s liturgiky, kteří říkali, že tato instruk-
ce už neplatí. od počátku je známo, že 
Musicam sacram je dílo liturgiků, mezi 
nimiž nebyl ani jeden hudebník. víme, 
že instrukce přispěla na Západě k úpadku 
kostelních sborů. u nás to nebylo třeba, 
protože sbory zdecimovali již komunis-
té. příklad: jaký poklad liturgické hudby 
máme rozvíjet, když jsme jeho základ, 
hudbu na latinské texty, zvláště na texty 
mešního ordinaria z liturgie vyloučili, 
zazdili nebo přenechali převážně sou-
borům staré hudby, které jsou většinou 
k víře lhostejné? proč je zvuk píšťalových 
varhan charakterizován mysticky nadne-
seným výrazem mirus clangor? Tak by se 
odborník sotva vyjádřil. I můj vztah je 
k instrukci velmi zdrženlivý (psal jsem 
o tom roce 1969 v opus musicum).

specifickým problémem je latina. v gre-
goriánském chorálu je latina brána na 
vědomí jako samozřejmost. Těžší posta-
vení má ve figurální hudbě. někteří 
mladí kněží, kteří se latině nenaučili, 
ji doslova nenávidí a ve svých věřících 
pěstují názor, že poslední koncil latinu 
v liturgii zakázal. nezazlívám církvi, že 
oslabila primát svého mateřského jazyka, 
když přistoupila na to, co přijal celý svět, 
který ke své škodě nahradil latinu anglič-

Má církev v jednadvacátém století
ještě kulturní poslání?
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tinou. ani nezpochybňuji snahu učinit 
všem lidem liturgické texty přístupné 
v mateřském jazyce. ale nechápu pohor-
šení některých zbožných katolíků nad 
tím, že papež „znovu zavádí latinu“, aby 
si „naklonil lefebvristy“.
vždyť církev se nikdy latiny nezřekla. 
latina se dnes nemůže do kostelů vrátit, 
protože ji už nikdo nezná ani pasivně.

Musicam sacram vůbec nevzala v úvahu, 
že hudba nepůsobí na člověka jen obsa-
hem zpívaných slov, ale ještě něčím 
jiným, co nemuzikální člověk nepocho-
pí. podle Musicam sacram by většina 
staré latinské hudby byla určena jen pro 
duchovní koncerty. ale zkušenost mne 
přesvědčila, že naši věřící o koncerty 
nestojí a že i tu těžkou figurální hudbu 
snesou snáze při liturgii nebo při nějaké 
pobožnosti. je-li kostel plný při duchov-
ním koncertu, většina jeho návštěvníků 
nepatří k těm, kteří chodí v neděli do 
kostela. přiznejme si, že většina duchov-
ních koncertů je prakticky pořádána pro 
nevěřící. Možná, že některé z nich při-
vede hudba k uvažování o víře, ale sám 
tomu příliš nevěřím.

dovolte mi ještě závěrečnou úvahu. 
přiznám se, že tzv. křesťanskou popu-
lární hudbu, se vším, co lze pod tento 
pojem zahrnout, nemám rád. proto ani 
nemám pro tento druh hudby hodnotová 
měřítka. na druhé straně jsem k ní tole-
rantní, pokud nepřekročí určitou mez 
a pokud mi není vnucována. dokonce 
uznávám, že texty některých kytarových 
písniček dokáží dnešní lidi lépe oslovit 
než texty některých tradičních kancio-
nálových písní. připouštím dokonce, že 
se možná něco v mentalitě současného 
člověka změnilo, co já dobře nechápu a že 
musíme pokorně čekat, jak se s tím duch 
svatý vypořádá. protože nevěřím, že sou-
časný stav hudby v našich kostelích je jen 
přechodný nebo dočasný a nechci jen kri-
tizovat, pokouším se hledat vysvětlení.

napadly mne tři hypotetické možnosti:

1) celková hudební nevzdělanost a pri-
mitivismus naší společnosti. To platí 
i o většině mladých kněží, kteří jsou 
jakýmsi vzorkem většinové společnosti, 
která je po stránce uměleckého vkusu na 
velmi nízkém stupni. nevadí jim slyšet 
v kostele to, čemu jsou zvyklí naslouchat 
v televizi a rozhlase. jinou hudbu neznají 
a jsou přesvědčeni, že to je nová křesťan-
ská hudba. Mladí kněží jsou přesvědčeni, 
že tato hudba je dobrým nástrojem nové 
evangelizace. jestliže mladí milují kytary, 
bubny a keyboardy, zamilují si i krista. 
proto je situace taková, jaká je. bylo tomu 
tak i v minulosti, před padesáti, před sto 
lety? a bylo-li tomu jinak, proč?

2) Masový vstup plebejského prvku do 
sakrálního prostředí. Zdá se mi, že něco 
podobného se sit venia verbo již jednou 
v dějinách hudby odehrálo. plebejským 
nebo mírněji řečeno lidovým prv-
kem byla v 16. století duchovní píseň 
v národním jazyku. Zasloužili se o ni 
naši odloučení bratři husité, utrakvisté, 
čeští bratři, kalvíni. církev, tvrdošíjně 
lpějící na latině, jako jediném liturgic-
kém jazyku, přijala tuto novotu nerada 
a trvalo dvě stě let, než ji přijala za svou. 
nebudu se zde pouštět do úvah, do jaké 
míry, kdy a z jakých důvodů pronikly do 
duchovního zpěvu i melodie světské. jde 
mi spíše o to, že i dnes zažíváme v koste-
lích něco, co bychom mohli označit jako 
vpád plebejského nebo spíše světského, 
vulgárního vkusu. jestliže si dnes neu-
míme představit bohoslužbu bez zpěvu 
písní kancionálu, kladu provokativní 
otázku: nestojíme dnes na začátku epo-
chy, ve které kytary, bubny a keyboardy 
vytlačí z kostelů všechny ostatní hudeb-
ní druhy?

3) chrámová hudba přijala styl post-
moderny. domnívám se, že vysvětlení 
dnešního stavu chrámové hudby může-

me hledat v hojně používaném pojmu 
postmoderna. postmoderna se vyznačuje 
bouráním nejen estetických, ale i morál-
ních přehrad. postavila do jedné řady 
operu, hradišťan, lucii bílou, bacha, 
Moravanku, karla Gotta, českou fil-
harmonii i hard rock. je to dobře patr-
no z pořadů našeho rozhlasu i televize 
i z posledních programů hudebních festi-
valů jako je pražské jaro nebo brněnský 
podzim. každá celebrita, která produkuje 
nějaké akustické projevy, je označová-
na za umělce. není stav naší chrámové 
hudby také jen odrazem této současné 
tendence? postmoderna totiž zahrnuje 
pod pojem kultura cokoliv.

církev vždy usilovala o vytyčení hra-
nice mezi světským a profánním. byla 
tato snaha historickým omylem, který 
se v jedenadvacátém století přežil? 
potřebuje nová evangelizace k svému 
úspěchu rezignovat na kulturní hodno-
ty? propast mezi tím, co čteme ve stu-
diích o církevní hudbě a mezi hudbou, 
se kterou se denně v našich kostelích 
setkáváme, je stále hlubší, jakoby jedno 
nesouviselo s druhým. bylo skutečně 
přáním posledního koncilu šířit nej-
vyšší duchovní ideje pomocí nástrojů 
pokleslé kultury?

jiří Sehnal

(in: 70. výročie vydania jednotného kato-
líckeho spevníka: Zborník príspevkov 
z muzikologickej konferencie : dolná 
krupá, 22.-23.11.2007. Zostavila sylvia 
urdová. Trnava, bratislava 2008, str. 
145-149. redakčně zkráceno, celý text viz 
http://www.musicology.upol.cz/profiles/
sehnal.html)

Dolná krupá 2007
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když po „vítězném únoru,“ tehdy jsem 
chodil do druhé třídy obecné školy, 
přinesla učitelka do třídy několik kytar 
– asi dar od strany a vlády – rozdala je 
několika podle ní asi schopným hráčům 
a začala nás učit tehdejší hity, myslím 
přes spáleniště, přes krvavé řeky nebo 
komandir, geroj, geroj čapajev. naučili 
jsme se třem potřebným akordům a na 
konci hodiny celá třída hulákala za 
doprovodu kytar. 
Tehdy jsem chodil (též druhým rokem) 
do hudební školy na klavír. Za šest let 
osiřely varhany v libereckém koste-
le voršilek a byl jsem vyzván: „když už 
chodíš 8 let na klavír, tak bys nás snad 
mohl také při mši sv. doprovodit na var-
hany!“ Začínal advent, tak jsem si vybral 
doprovod písně s jedním „b“ a na jednu 
řádku, která se zpívala celou mši sv., 
dnes je v jednotném kancionálu pod čís-

lem 123. dopadlo to katastrofálně a po 
mši sv. jsem slyšel: „už na ten kůr raději 
nechoď, budeme raději dále zpívat bez 
doprovodu.“ 
To bylo to, co jsem potřeboval slyšet. do 
příští neděle jsem nedělal nic jiného, než 
cvičil, kterou píseň, to už si nepamatu-
ji. nebylo to asi nic moc, ale zakázaný 
přístup na kůr jsem už neměl. kladu si 
dnes otázku, při velkém rozmachu kytar 
a jejich „vpádu“ do liturgie: není za vším 
jen nedostatek píle a potřebné námahy? 
když jsem jako osmiletý kluk dokázal na 
kytaru za hodinu doprovodit několika 
akordy „čapájeva“, proč mi to stálo tolik 
námahy a hlavně času, abych se mohl stát 
obyčejným varhaníkem. 
v tom roce – 1954 – v libereckých kos-
telích hráli už jen amatéři, profesioná-
lové by přišli o své zaměstnání v hudeb-
ní škole a pro mne to byl další popud 

ke cvičení – tentokráte od komunistů. 
nechtěl jsem, aby mohli být spokojeni, 
jak to v kostelích jde pěkně od dese-
ti k pěti. protože bylo rok po stalinově 
smrti a současně i Gottwaldově, libe-
recká hudební škola si dovolila ote-
vřít varhanní třídu, kam mě maminka 
ihned – bez mého vědomí – zapsala. 
do té doby jsem tajně doufal, že ukon-
čením prvního cyklu – po osmi letech 
– hudební školu opustím. nestalo se tak 
a to proto, abych mohl dostat ještě jeden 
políček, tentokráte od mého pana profe-
sora. v roce, kdy jsem měl maturovat na 
střední škole, mě už nevzal do své třídy 
(žáků tehdy bylo dost) s odůvodněním: 
„celou dobu jsi nedělal nic moc, takže 
letos to bude ještě horší.“ 
pustil jsem se tedy do varhanní litera-
tury sám a tentokráte už natrvalo (bylo 
mi 17 roků – devět roků od „čapajeva“). 
protože jsem se po maturitě na medicínu 
nedostal, dělal jsem zřízence v nemocni-
ci, měl tedy dost času na varhany a navíc 
pan profesor mě do své třídy zase vzal. 
v praze jsem pak velmi brzo začal vypo-
máhat v Týnském chrámu, kde jsem 
mimo možnost hrát na unikátní nástroj, 
měl příležitost být uváděn do krásné 
liturgie tehdejším farářem Mons. jiřím 
reinsbergem. 
nemyslím, že by hra na kytaru byla 
lehká, ale přeci jenom zvládnout 
všechno potřebné ve hře na varhany 
vyžaduje nesrovnatelnou námahu. jistě 
těchto pár řádek „kytaristy“ rozhně-
vá, ale je to jen můj pohled na situaci, 
která se v posledních dnech v našich 
kostelích vyhrotila. 

jaroslav eliáš

není za vším pohodlí nebo 
snad lenost?

vážená redakce! 
Z redakční pošty 

prosím připojte můj podpis k „otevřenému dopisu mladých všeho věku o liturgii“, 
uveřejněném ve vašem časopise ze dne 23. října 2009:
doc. Mgr. jan Maria dobrodinský, 84 let, nositel ceny bedřicha smetany, pocty 
ministra kultury sr, čestný dirigent a sbormistr slovenské filharmonie, nositel ceny 
ministra kultury vlády čr 2008. omlouvám se, že uvádím některé ze svých titulů 
(vše získáno až po roce 1990), není to ze samolibosti… ale připojil jsem je, možná to 
u mnohých titulymilujících může celé diskusi pomoci.
pro momentální zdravotní stav jsem si netroufl jet do brna ani do staré boleslavi. 
sledoval jsem tedy takřka vše, co nám česká televize ke koukání předložila. Mnohé 
mne potěšilo, ale to není nyní důležité. především mne potěšil svatý otec sám, jehož 
úvahy (jistě jen některé) ještě z doby, kdy byl „jen“ dr. ratzingerem, jsem si přečetl. 
protože mi byl znám jeho vztah k hudbě, očekával jsem s napětím to, co mu bude 
jménem české církve k poslouchání předloženo. Tajně jsem doufal, že nebudu nucen 
poslouchat rozladěné kytary a málocenné kompoziční výtvory, nebo se dívat na údaj-
ně zbožné vlnění baletní skupiny. sledoval jsem proto i výraz tváře svatého otce při 
různých produkcích. proto mi neuniklo, že s upřímným potěšením vyposlechl nejen 
profesionální provedení dvořákova Te deum, ale doslova se  u rozzářily oči, když 
začal zpívat univerzitní sbor. 
pochopitelně jsem neočekával, že člověk jeho úrovně a úřadu se bude škaredit, je-li 
nucen poslouchat ansámbl ve staré boleslavi, ale slušnost ještě není souhlas nebo 
dokonce radost! Možná (šeptá mi moje muzikantská část duše), že by se jeho oči roz-
zářily ještě více, kdyby místo zámořského importu si mohl vyposlechnut kompozici 
některého českého současníka jeho milého Wolfganga amadea!
kladu nyní jen malou, skromnou otázku: kdo vymyslel nebo se tzv. podepsal pod 
hudební program papežovy návštěvy? (nejde mi o jakoukoli „cenzuru“, spíše však 
o profesionální úroveň tzv. „rozhodujících činitelů“.) …
s upřímným přáním, aby se všem, kteří musicu sacru nosí ve svém srdci a mysli, práce 
dařila.

jan maria dobrodinský
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kub, jiří Editorial

důležité je vystihnout těžké a lehké doby, 
hemioly a všechny rytmické figury, které 
poznáme opět podle textu a správně 
vystavíme fráze. v baroku je např. v pří-
padě celého taktu 1. a 3. doba těžká. ale ...  
ne každá 1. a 3. je těžká, v některém taktu 
těžká doba vůbec není. To jsou synkopy, 
nebo různě dlouhá „předtaktí“ gradující 
k následující těžké době. 
krásnou ukázkou je hned druhé mote-
to „sub tuum præsidium“, kde se mezi 
takty 7 až 13 těžká doba neustále posouvá 
(ony tedy v původním tisku žádné takty 
nejsou). Mazák, domnívám se, vychází 
z chorální praxe, jakoby to byl doprováze-
ný nebo vícehlasý chorál. v místech, kde 
to průběh (pomalého) generálního basu 
dovolí, je umocňující zpěv rytmicky roz-
volnit. v některých sólových částech více-
hlasých motet se dokonce jedná o secco 
recitativ, který je třeba frázovat v pulzu, 
ale zcela podle řeči (varhaník se musí při-
způsobit). rozvolněním získá hudba přiro-
zenost, lidský rozměr a finesu. není vůbec 
dobré hrát jako metronom nebo robot.
Změna taktu se provádí v proporci. je to 

důležité zejména mezi třídobým a sudým 
taktem. u Mazáka lze použít různě 
proporci tripla (3:1) i sesquialtera (3:2). 
nejsou označeny různě, je třeba se roz-
hodnout podle textu a situace, aby tempo 
řeči nebylo překotné nebo se naopak 
úplně nezastavilo. v praxi to znamená, 
že třídobý takt trvá jako polovina celého 
(3:1) nebo třídobý takt rovná se takt celý 
(3:2). nic na tom nemění, že třídobý takt 
je zapsán třemi celými notami a celý takt 
pouze jednou celou. naopak třídobý takt 
je většinou velmi rychle; ovšem u Mazáka 
to může být jen tanečně, živě a ne zběsile. 

Záleží opět na charakteru textu. obecně 
platí, že třídobý takt je rychlejší než celý. 
pokud je puls (pocit) třídobého taktu 
pomalejší než celého, je to většinou špat-
ně. rozhodně není půlka jako půlka. 
když se zdá, že to nejde, vzpomeňte, že 
i mistrům to není vždy jasné, a vydržte. 
na Mazákových stránkách budou přibý-
vat ukázky nahrávek – jedna z možností 
jak to lze hrát. samozřejmě baroko nechá-
vá interpretovi velkou míru volnosti.

ondřej Šmíd

dokončení ze strany 14


