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I. UpřesňUjící východIska

vzpomeneme-li téma hudby, krásy, 
ducha, nelze míjet vyhraněnou mysli-
telskou osobnost platónovu. přesto pře-
kvapí, že ho filosofové na mezinárodním 
setkání v padesátých letech 20. století 
chtěli vyloučit „z cechu vědecky smýšle-
jících filosofů“. pro formální logiky byl 
rozporuplný (a přidali se k nim i naši 
marxisté, protože v něm spatřovali „ide-
alistického snílka“). je to paradoxní, 
víme-li například, že naopak leckteří his-
torici filosofie napříč staletími uváděli, že 
veškeré dějiny filosofie jsou vlastně pou-
hým komentářem k platónovi pod čarou, 
v poznámkové zóně.

proč si toto uvádíme? platón v četně 
zastoupených místech svého díla hovo-
ří o hudbě coby múze, která člověka 
zvenčí políbí (tu si přijdou na své feno-
menologové, zkoumající podstatu jevo-
vé stránky události); a zase neméně 
početná místa hovoří o zrození krásy 
hudební uvnitř člověka, v jeho nitru 

(tady se cítí být povzbuzeni spiritua-
listé rázu éteričtějšího). jako by tu byl 
veliký platón rozdvojený, rozporuplný 
ve sdělení. výklad může třeba nabíd-
nout v. solovjov, říká-li, že to, co se sice 
jeví „nelogicky“ a „foneticko-lingvis-
ticky“ rozmanité, vlastně ukazuje na 
sjednocenou osobu duchovního rázu, 
která hledá stále přiléhavější vyjádření 
zakoušeného a není spokojena s výkla-
dem z naší omezené lidské stránky. 
a tím, že se platón blížil ke křesťanství, 

ale jeho „bůh“ byl napořád neosobním 
principem, neboť neznal trojiční podo-
bu křesťanského boha, zůstal vězet 
v rozdělené, nesjednocené „estetické“ 
(mentální) rovině. „vpád ducha“ do 
našeho „hudebního ducha“ totiž sjedná-
vá uspořádání, překonávající diference 
„formalistů“ („zvenčí polibek“) a „lát-
kařů“ („materialistů“ ve smyslu zrození 
materie, látky).

ještě rozviňme nesnáz platónovu 
dále. Tím, že platón neustále zohled-

Některé souvislosti hudby 
a duchovního života

Na místě úvodníku přináší-
me přednášku Doc. Michala 
Altrichtera S.J., kterou přednesl 
na konferenci „Kultura a umění 
v životě církve“ na Velehradě. 
Popravdě řečeno, při přednášce 
samé jsem si nedovedl předsta-
vit, že by takový živelný a emo-
tivní projev bylo možno převést 
do psaného textu, ale pan docent 
je zkušeným i v tomto.  
Doufám, že jej čtenáři ocení, 
neboť lidí znalých jak teologie, 
tak hudby nemáme mnoho. 

-JiKu-.
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ňoval jemné nuance, a víme, že byl 
jako skvělý hudebník rovněž teoretic-
ky poučen, nakonec prohlásil: „kdo 
kráse, hudbě apod. nerozumí, má 
‚smůlu‘, je to jeho ‚svoboda‘ nerozumět.“ 
a to byl jeden z důvodů, proč se slav-
ný Tomáš akvinský nakonec přihlásí 
k aristotelovi, neboť ten dbal o osvětu: 
aby člověk postupně, po dávkách, k hut-
ným tématům dorůstal. Mohli bychom 
zase parafrázovat lidovou mluvou 
akvinského: „Trhá mi to vnitřní orgá-
ny, vidím-li, že se ušlechtilé hodnoty 
nedostanou do života křesťanů, blízkých 
lidí.“

aristotelés kromě „fundovaných 
teoretických“ přednášek dopoledních 
míval též přednášky odpoledne, zvané 
esoterické (jeho „esoterismus“ nemá 
nic společného s dnešním new age); 
šlo jednoduše o zpřístupnění nesnad-
ných témat „prožvýkaným“ způsobem. 
a to se již dostáváme k naší záležitosti. 
umělec trpí tím, že leckterý kněz nepo-
zná „beethovena od dechovky“. kněz 
zase tím, že umělec je „neprakta“, který 
zahraje o půlnoční mši hindemithovy 
koledy pro hudební otužilce, ale lid 
sprostný obveselen z chrámu neodchá-
zí. anebo: kněz že mluví do ledačehos 
a setře šmahem, jedním gestem náma-
hu celých generací let a dřiny na kůrech; 
umělec že zase musí mít speciální desa-
tero na komplikované chápání křesťan-
ství. vše je sice podmíněno individuál-
ním rozlišováním – jsme-li k němu zralí 
– ale přesto smíme vyslovit obecnější 
větu: abychom nevytvářeli kýč nebo 
pouhé obtisky „suverénně vlastněných 
krás“ (i hudebních), procházíme kenozí 
(zbaveností, ztrátou) krásy (tónu), aby se 
krása (tón), kam je pán svobodně námi 
pozván, mohla stát pánem garantovaná. 
vždyť ježíš nesmírně trpěl neladností 
našich projevů! a proto s námi zúčastně-
ně vše prožívá. jde pak o jednání ducha, 
boží osoby (v našem duchu, v našem 
talentu), který sjednocuje vnitřní ambice 
a vnější podobu artikulovaného umělec-
kého díla (formu s materií). a je důležité 
vědět (a činit tak zkušenost), že to pán 
slíbil.

II. praktIcké aplIkace

jak se toto vše má s výrokem, že zakou-
šíme nebeský jeruzalém mezi námi, že 
budeme v nebi všichni zpívat, a přitom 
máme mezi sebou tolik nejen hudebně-
teoreticky nepoučených spolubratří, spo-
lusester, ale též zásadně nezpívajících? 
východisko křesťanské je personalis-
tické (vztah osoby s osobou v odevzdá-
vání se pánu), a proto říkáme: dorůs-
táme (in fieri) do osoby, která se stává 
tím, jak si nás představoval při stvoření 
pán. stáváme se tím, co v sobě odhalu-
jeme. naše slovo bude nakonec zpěvem. 
Říkával j. olejník, že si dal za cíl výuky 
na teologické fakultě, aby i „ten největší 
hudební hluchota, třebaže nebude zpívat 

sólo v nebeském jeruzalémě, se z hudby 
těšil“. Zpěv bude mít podobu slyšené-
ho, nepřeslechnutého slova. rozvážou se 
nám uši pro to, co nám adekvátně odpo-
vídá: našim archetypům, natouženým 
nakročením naší bytosti.

vyjmenujme si některé aplikace. 
uvidíme, jak muzikologie souvisí s antro-
pologií, vnímáme-li hodnoty v kontextu 
duchovního života.

1. Dorůstání. jak přistoupit k uměl-
ci, jenž vytváří krásné dílo, a přitom je 
lidsky „nesnesitelný“? pokud třeba r. 
Wagner komponuje, podle znalců jeho 
života, lohengrína1 ve stavu nepřehléd-
nutelného charakterového kazu, je svým 
životem pozván do toho, co vytvořil. 
dílo mu bylo „shora polibkem“ a „vnitř-
ně zrozeným“ svěřeno2 a on postupně (in 
fieri) do něj dorůstá. odborně můžeme 
říci: podstata (esence) se odhaluje cestou 
rozevlátých, ale přitom stále více ukáz-
něných existenciál (existence). jsme to 
napořád my sami, ale učíme se přijmout 
pozvání do sjednocující osoby k obrazu 
božímu (u něj je esence a existence tatáž). 
víme, že i kněz leckdy ohlašuje „vodu, 
a pije víno“: je však pánem pozván dorůst 
do toho, co vypovídá. jde o moment 
eschatologický (to, co je první – tady dílo, 
je poslední, dovršené). jde též o moment 
profetický: umělec je prorokem, neboť 
„nepříjemně nedopřává usnout na vav-
řínech“, aniž by musel svěřenou hřiv-
nu ohlašovat nekontextuálně a drásavě, 
s „frontálními nárazy“. jde o pozvání 
k purifikaci (očistě) srdce, kde se ideál 
a konkrétní realizace mohou setkat 
s duchem, který tam, kde jde o záměr 
setkávání, rád vchází.

2. Symfonie, v obecném smyslu ukazu-
je soulad několika zvuků. naslouchající 
bytost, přivyklá slyšení celku, neprotěžu-
je jednotlivost bez smyslu pro pospolitost 
většího celku (třeba „klarinety-štěben-
ce“ bez orchestru); nemůže dlouhodobě 
setrvávat u kazu a nedostatku, osobní-
ho zájmu či ostatních jednotlivostí, bez 
smyslu pro zesouladnění. To neznamená, 
že se zříká specifik; neznamená to však 
ani, že fedruje zarovnávající uniformitu. 
vše vytváří se smyslem pro sjednoce-
nou harmonii celku: úpí tuze pod tíhou 
nejednoty.

3. Věrnost tónu souvisí s pamětí na krás-
ný tón. psychologové (a třeba je to i hlavní 
teze filosofování h. bergsona) podotýkají, 
že věci se zapomínají, ale osoby zůstávají 
konstantní. Tím můžeme hovořit o slyše-
ní krásného tónu s tím, kdo ho poslouchá 

1 ponechejme stranou úvahy l. janáčka ve smys-
lu, že Wagnerova hudba představuje tři minuty 
geniality s tříhodinovou nudou.
2 je známo v biblickém světě, že máme dvojí 
zprávu o stvoření člověka: byl vzat z prachu 
(jakoby formalisti) a byl mu vdechnut duch (byla 
mu dána idea).

s námi. jsou klasici duchovního života, 
nesmírně hudebně poučeni, kteří uvádě-
jí, že se velice záhy pozná, zda tón pro-
šel askezí (kenozí) společného slyšení, 
anebo šlo o tón, jemuž rozumí pouze sám 
autor. proto závidí třeba mnozí hudeb-
níci p. Ebenovi, že jeho dílo nezůstává 
v archivech svazu českých hudebních 
skladatelů, ale se zájmem se zpívá při 
liturgii božího lidu. krása je podle zmí-
něného v. solovjova „souvislý život jed-
noho v druhém“: toho nedosáhneme ani 
osvětou, třebaže je nezbytná, ani nostal-
gií na staré dobré časy, ale vnitřním setká-
váním s těmi, kdo chtějí slyšet. Z toho 
pak vyrůstá „infekce“ na nezapomenu-
telný tón u těch, kdo stojí opodál. Tento 
základní tón, poloha výmluvné hudby, 
pak „nabaluje“ jiné. je špatná pedagogi-
ka, když regenschori předstoupí před stu-
denty a začíná agitaci do místního sboru 
slovy: vy, kteří ničemu nerozumíte! lépe 
je říci: vidíte, jak tento tón vhodně odpo-
vídá poloze vašeho života apod.

4. všimněme si (škálového) stoupání 
a klesání hudby. čím více v „klaviatu-
ře“ vystupujeme nahoru, tím více máme 
před sebou jakoby subtilnější tóny. 
analogicky: čím více klademe nároky 
(podle Gaussovy křivky) směrem k větší-
mu rozlišování, stoupáme v požadavcích 
ducha nahoru, tím je tón, mluva, sdělení 
obtížněji uchopitelné. a naopak čím se 
dostáváme k dolejším tónům („medvěďá-
kům“), jde o diference hrubozrnnější. 
Tímto se nesděluje, že máme kompono-
vat skladby pro pikolu a hořejší polohy 
fléten, ale že jemné nuance žádají otevře-
nější ucho.

5. Říkává se, že hudbu nekomponuji ze 
zákonů, ale při komponování nahlí-
žím (analogia entis) nakonec i samotné 
zákony, takže žasnu nad tím, že to, co 
je zrozeno z ducha, jakoby „subjektiv-
ní“ (správněji: subjektové, ze subjektu), 
je velice „objektivní“. nejde pak o můj 
„úlet“, ale verifikaci hudebních zásad. 
nanosím-li si, obrazně řečeno, na stůl 
pianoforte stohy encyklopedií, umělec-
kých výpovědí o zařaditelnosti tóniny do 
nálad barev nitra a začnu konstruovat: 
hudbu ještě „nesložím“. v duchovním 
životě si představme tuto situaci. starší 
nemohoucí člověk, jenž není schopen už 
vykonat ani základní krůčky, slyší ode-
všad: musíš půl hodiny rozjímat, musíš 
dvakrát denně zpytovat svědomí, je 
potřebné ráno a večer se modlit breviář, 
musíš mezi tím udělat několik dobrých 
skutků. „Třebismů“ by bylo ještě více. 
osoba je, samozřejmě, perfekcionista, 
takže se pod optikou superdokonalostí 
nakonec nerozhodne pro nic a stává se 
spíše superchaotická a hodnoty jí padají 
z rukou. nastává veliké trápení ducha. 
opačné je zapotřebí: nikoli soustředěnost 
na nezbytné zákony duchovního života, 

pokračování na str. 16
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Vážení čtenáři,

Vánoce na krku, kůrovci slaví žně. Takže my se 
v Psalteriu  Adventem a Vánoci letos moc zabývat nebu-
deme.  Na rady je moc pozdě, na zhodnocení moc brzo. 
Navíc byl podzim nabit událostmi, které je třeba reflek-
tovat. Proběhl další ročník festivalu Archaion kallos, 
o kterém tradičně referujeme, redaktorka Jarmila byla 
s manželem v Římě na svátek sv. Cecilie,  byly nějaké 
výstavy, premiéry, vyšly nové publikace. Ale hlavně: Na 
Velehradě proběhla jednodenní konference „Kultura 
a umění v životě církve“, což je v našich krajích věc již 
dlouho nevídaná. 
Společnost pro duchovní hudbu a redakce Psalteria 
obeslala konferenci delegací složenou z Jaroslava Eliáše, 
Evžena Kindlera a mě jako řidiče. Účast se ukázala plod-
nou, neb naplnila valnou část tohoto čísla.
Jako úvodník najdete autorský přepis konferenčního pří-
spěvku P. Michala Alterichtera S.J.,  dále vyčerpávající 
přehledný popis konference od Evžena Kindlera. 
P. Pavel Ambros se ve svém konferenčním příspěvku věno-
val apelu Benedikta XVI. na naši (českou) církev, že se 
máme stát ve společnosti tvořivou menšinou. Protože (na 
rozdíl od Svatého otce) není obsah tohoto odborného soci-
ologického termínu mnohým zřejmý, zařadili jsme článek 
Vojtěcha Frančeho o vlivu menšiny na většinu. Ten sice 
nemá zdánlivě s hudbou a katolickou kulturou nic společ-
ného, ale pokud se něčím podle Svatého otce máme stát, je 
potřeba vědět čím a znát obecné zákonitosti o tom, jak.

Jestli se něco při výrobě a distribuci Psalteria nepokazí, 
přijde Vám toto číslo s přibalenou složenkou na členské 
příspěvky, dar či předplatné (podle toho, z jakého titu-
lu odebíráte „náš“, či snad raději „svůj“ časopis na rok 
2012. Velmi si vážíme každé koruny, kterou nám posí-
láte. Jednak je potřebujeme, protože i když ani zdaleka 
nepokrývají provozní náklady, každá koruna je dobrá. 
Ale hlavně, každá zaplacená částka je pro nás znamením, 
že Vám za to Psalterium i celá Společnost pro duchovní 
hudbu stojí.
Jeden známý kněz mi kdysi vyprávěl o svých pocitech nad 
kasičkou v kostele určenou k výběru peněz za Katolický 
týdeník. Říkal:
„Dám tam dvacet kousků a v kasičce najdu osm desetiko-
run a jednu pětistovku. A nevím, jestli si mám Pánu Bohu 
stěžovat na lidi, jak si berou a neplatěj, nebo jestli mu 
mám děkovat za ty, kteří jsou tak velkorysí.“
Mám ještě prosbu na naše slovenské a vůbec zahraniční 
členy a odběratele: prosím, neposílejte nám z domova 
Eura. Bankovní poplatky za mezinárodní platby jsou tak 
nehorázné, že buďto si složenku schovejte a až pojedete 
do Česka, můžete někde zaplatit v korunách, nebo peníze 
použijte na nějaký jiný dobročinný účel. 

Dovolte tedy na závěr editorialu (doufám totiž, že jej 
čtete jako první článek!) popřát Vám příjemné počtení 
a povzdělání se, za všechny své spolupracovníky hodně sil 
a Božího požehnání a za sebe Merry a Happy. 
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jaroslav elIáš:

když jsme se vrátili z národní pouti do 
Říma (9.-11. 11. 2010), která byla proje-
vem vděčnosti věřících papeži benediktu 
XvI. za jeho návštěvu v naší republice 
rok předtím, a já ještě znovu prožíval 
všechny nádherné okamžiky – ať hudeb-
ní, či nehudební – s touto poutí spojené, 
stále mě tížila jedna myšlenka. čechy 
(myslím tím ty historické, tedy i Moravu 
a slezsko) – konzervatoř Evropy toho ze 
svého pokladu v Římě nepředvedla málo, 
ale přeci jen mi nedalo spát Menschikovo 
alternatim ordinárium De angelis, které 
jsme tam,  předpokládám i s ostatní-
mi účastníky poutě, zpívali. Máme sice 
Ebenovu Missa cum populo, ale ta je na 
zapojení lidu božího bez zkoušky a bez 
druhého sboru při liturgii neprovedi-
telná. sebral jsem tedy odvahu a navští-
vil prof. kurze na hudební akademii 
múzických umění s prosbou o vytvoření 
obdobné skladby s použitím chorálního 
ordinária Orbis factor a v Římě nám chy-
bějícího Creda I (noty jsem přinesl okopí-
rované z Mešních zpěvů v moderní nota-
ci). pan profesor kurz byl jednak potěšen 
naší nabídkou, nesliboval žádný kon-
krétní termín, ale že se pokusí, a to když, 
tak hned. skutečně za pár týdnů jsem 
obdržel jednohlasou mši s doprovodem 
varhan, ale hned jsem viděl, že pro moje 
použití v kostele sv. havla je ordinárium 
nepoužitelné nejen pro nelehký varhanní 
doprovod, ale obzvláště pro úpravy metra 
za použití triol a jiných – když drobných 
– rytmických změn (měl jsem asi vzít 
zápis v chorálních notách – tam by ty 
svody byly třeba menší). přesto návštěva 
přinesla své další plody. nejen že sklad-
ba vznikla, ale pan profesor kurz sklad-
bu zařadil na svůj gratulační koncert na 
haMu v sále Martinů jako Missa cum 
Liberis pro jednohlasý dětský sbor a var-
hany (kühnův dětský sbor a varhaník jan 
kalfus). vedle skladby stabat Mater (pro 
dětský sbor a smyčcové kvarteto z roku 
2000) tvořila pěknou náplň gratulačního 
koncertu. pan profesor uznal, že když byl 
na zkouškách dětského sboru, že zpívat 
toto ordinárium není tak snadné, jak si 
myslel. ukončil bych tyto řádky stejně, 
jak jsem začal: když jsem se vrátil domů, 
tak jsem si povzdechl, kdy dostanou naši 
umělci objednávku na duchovní skladby 
od církve?

jan FIla:

v loňském roce společnost pro duchov-
ní hudbu vyhlásila skladatelskou soutěž 
na nové české ordinárium. o této soutě-
ži zde mluvit nebudu. ve stejné době pak 
bylo osloveno několik autorů přímo, aby 
vytvořili ordinária  pro amatérský sbor 
s varhanami, která by bylo možno užít 

liturgicky. jedním z těchto autorů byl 
i profesor Ivan kurz (nar. 1947). Zhruba 
ve stejnou dobu přišel podobný impuls 
i od profesora jiřího chvály, hlavního 
sbormistra kühnova dětského sboru. 
vznikla tak Missa cum Liberis (Mše 
s dětmi, 2011) pro jednohlasý dětský sbor 
a varhany. v titulu partitury stojí, že dílo 
využívá původních liturgických nápěvů. 

premiéra díla zazněla v podání küh-
nova dětského sboru (sbormistr prof. jiří 
chvála) s janem kalfusem za varhanami 
na gratulačním koncertě k pětašedesá-
tým narozeninám Ivana kurze, který se 
konal v neděli 25. listopadu 2012 v sále 
Martinů v lichtenštejnského paláce na 
haMu. vzhledem k tomu, že dílo je 
koncipováno jako liturgické, zpěvní part 
je důsledně zdvojen ve varhanách. 

skladba se mi moc líbila, jen si 
nejsem jistý, že jí průměrný chrámový 
sbor dokáže zazpívat. Toto ale nejde na 
vrub krásného díla, ale současné tristní 
situaci našich chrámových kůrů, která 
je daná též totální absencí zájmu vyšších 
představitelů církve o pozdvižení tohoto 
stavu obzvláště, vezmeme-li v úvahu sou-
časné trendy papežského stolce na tomto 
poli. proto mé kriticky vedené poznám-
ky k dílu prosím vztahujte na současnou 
situaci české chrámové hudby. pokud si 
dá některý z našich nečetných chrámo-
vých sborů práci s nastudováním tohoto 
díla, odměnou jim bude zážitek z velkého 
povznesení liturgie. 

vstupní Kyrie po třítaktové intro-
dukci přistupuje s nápěvem odvoze-
né od gregoriánské Missy Orbis factor. 
samotný hlas celé kompozice je důsled-
ně traktován in d. doprovod zpěvního 
partu je veden velice střídmě jen jedním 
dalším hlasem. Tato prostota, která pro-

stupuje téměř celý dílem, je mi velice 
sympatická. bohužel rytmizace původ-
ně gregoriánského nápěvu není zcela 
snadná a někdy jde proti přirozenému 
spádu textu. určité potíže s intonací 
může též způsobit i bitonální doprovod. 
je škoda, že jen v této části skladatel při-
stoupil k vytváření meziher, ve většině 
části buďto zcela chybí, nebo jsou velmi 
stručné. 

Gloria je prostoupeno krátkou osti-
nátní figurou v doprovodu, které části 
dává velký spád. důsledné vedení v 2/4 
taktu přesouvá hudební přízvuky na 
jiná místa, než jsou přirozené přízvuky 
textu. vzhledem k tomu, jak stabilně 
liturgická shromáždění i sbory běžně 
„zatahují“1, bude tato část velkým pro-
blémem na udržení souhry varhaníka 
a zpěvu. 

vzhledem k tomu, že Missa Orbis 
factor nemá, jako ostatně většina gre-
goriánských mešních celků Credo, Ivan 
kurz pro tuto část užil nápěvu credo I.. 
oproti předchozí části je credo mno-
hem statičtější, využívá k doprováze-
ní monodie pouze dlouhé akordy. Též 
doprovod je výrazně diatoničtější. ve 
střední části (Qui propter nos Homines) 
využívající klasické perfektní dělení (3/8 
takt). Zde bych měl jedinou výraznější 
poznámku k provedení. je škoda, že po 
delších textových celcích nebyla větší 
odsazení nebo zpomalení, spád textu 
byl i vzhledem k hudební faktuře, příliš 
velký. v doprovodu je zvláštností širší 
zapojení trilků. potěšilo mě též posunu-
tí harmonie k volnější modalitě a větší 
emancipaci disonance. Závěrečná část 
(Et in Spiritum Sanctum) se opět vrací 
k 4/8 taktu. 

části Sanctus a Benedictus jsou 
v souladu s intenci liturgie i předlohy 
propojeny attaca. Tyto části mají zda-
leka nejúspornější doprovod celé kom-
pozice. obávám se, že zde nastanou 
největší potíže s intonací, zvláště pak 
v Benedictus, které užívá zdaleka nej-
více autorových typických souzvuků. 
harmonie je posunuta za hranice tona-
lity. Tuto část považuji za zdaleka nejpů-
sobivější. 

Závěrečné Agnus Dei opět využívá 
ostinátní figury s postupně chromatic-
ky se zužujícím diapasonem. působivé je 
využívání obousměrných citlivých tónů. 

doufám, že tato kompozice jednou 
opustí prostory koncertních sálů a zčeří 
tak notně zatuchlé vody našich kůrů. 
přejme si, aby to bylo co nejrychleji. bez 
zásadní změny v přístupu k chrámové 
hudbě shora to však nepůjde. 

1 Zatahovat – neustále se zpožďovat vůči danému 
tempu – pozn. redakce.

Dvakrát o Kurzově mši
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1. deFInIce problémU

v libovolně velké skupině dochází 
k tomu, že k nějakému problému nebo 
otázce zaujímá část osob určité stanovis-
ko, které je převažující (majoritní), zatím-
co jiná, menší část osob může mít sta-
novisko odlišné (minoritní). ačkoliv se 
lidé mohou lišit v aspektech jako je moc, 
status nebo v individuálních charakteris-
tikách, pojem většina a menšina se vždy 
vztahuje k počtu osob, které dané stano-
visko podporují. vlivem menšiny na vět-
šinu (minority social influence) se rozu-
mí vliv působení menšinové skupiny na 
jednotlivé členy většinové skupiny tak, že 
dojde ke změně jejich chování či postojů. 
ať už členové menšiny či většiny zastáva-
jí jakákoli stanoviska, vnitřní motivace 
a strategie působení menší skupiny na 
větší se liší od těch, které používá větší 
skupina, když se snaží působit na menší. 
(Minoritní křesťané v dobách starého 
Říma budou mít jiné motivy a strategie 
expanze než majoritní křesťanská církev 
středověku. ještě si o tom něco řekneme.)

2. typy menšIn

vnímání menšin musí být přítomno 
jako sociálně-psychologický fenomén od 
úsvitu lidstva. Řekové nazývali cizoro-
dé kmeny jako „barbaros“ = žvatlající. 
češi označili své germánské sousedy za 
„němce“ = nemluvné (ve smyslu „nemlu-
ví po našem“). 

Typické menšiny (minority) se obvyk-
le dělí na:

etnické (např. kosovští albánci; potom-•	
ci severoamerických indiánů v u.s.a; 
aboriginiové)
kulturní•	
jazykové•	
náboženské•	
sociálně-ekonomicky znevýhodněné sku-•	
piny obyvatelstva (nezaměstnaní, chudí)
sexuální (hnutí za práva gayů, lesbiček •	
a transsexuálů)
věkové (např. staří lidé, adolescenti, děti)•	
mentálně nebo fyzicky handicapovaní •	
(např. autisté; slepí, hluchoněmí)

3. experImenty

Ranné experimenty
výzkumy z 60. a počátku 70. let 
(Moscovici a Faucheux, 1972; in nemeth 
and Goncalo, 2004) ukázaly, že základ-
ní motivací lidí není přijmout stano-
visko většiny (konformita), ale naopak 
nEpŘIjMouT stanovisko menšiny. 
jakoby jakási iracionální prastará část 
mozku počítala s tím, že menšina se musí 
vždycky mýlit. 

při jiném experimentu (Moscovici, 
lage, naffrechoux, 1969; in nemeth and 
Goncalo, 2004) byly probantům předklá-
dány modré destičky. o samotě každý 

probant určil destičku vždy jako mod-
rou, ačkoliv si mohl vybrat z pětistupňo-
vé škály modrá až zelená. v případě, že 
byli probanti umístěni ve skupině o šesti 
lidech, z nichž 2 (tedy minorita) byli 
placení pomocníci výzkumníků, se už 
výsledky lišily. v případě, že oba pomoc-
níci trvali na zelené, probanti se nechali 
v 8.42% případů ovlivnit a označili objekt 
také za zelený. pokud pomocníci odpoví-
dali nekonzistentně (každý jinak) k ovliv-
nění probantů nedošlo (0%). Z výzkumu 
tedy vyplývá, že nejen většina ovlivňuje 
jednotlivce (klasické studie konformity 
salomona ashe), ale že i menšina může 
působit jako tlak na rozhodování jed-
notlivce, (ačkoliv je působení slabé, není 
nulové) pokud je skupina nějakým způ-
sobem přesvědčivá a hlavně v časovém 
působení konzistentní.

Moscovici poté tento experiment 
rozšířil a ptal se jednotlivců na barvu 
čtverce později, když nikdo jiný nebyl 
přítomen. probandi, kteří byli předtím 
(s časovým odstupem) ovlivněni dvěma 
experimentátorovými pomocníky, více 
než v 50% odpovídali, že vidí zelenou. 

výzkum ukázal, že působení menši-
ny na většinu je nulové, pokud menšina 
nepůsobí a) konzistentně a pokud b) čle-
nové menšiny nepůsobí tak, že ve svůj 
názor opravdu věří. druhá část experi-
mentu ukázala, že přímý vliv menšiny na 
většinu je sice mírný, zato nepřímý vliv 
poměrně silný a spíše podceňovaný. (po 
určité době, co vyslechneme např. roz-
hovor několika přesvědčených odborní-
ků, se může ukázat, že právě tento názor 
nás velmi ovlivnil, protože jsme jej pod-
vědomě převzali za svůj vlastní a zdroj 
tohoto vlivu si už nemusíme ani pama-
tovat). v soukromí mají lidé tendenci 
s postoji menšiny spíše sympatizovat.

Pozdější experimenty
pozdější výzkumy (Mugny et al., 1995; 
david and Turner, 2001; in nemeth and 

Goncalo, 2004) potvrdil, že lidé mají 
tendenci přijmout postoje menšiny, 
pokud jsou tázáni v soukromí a s časo-
vým odstupem popř. je-li jim položena 
pozměněná otázka. došlo však k mír-
ným posunům. ukázalo se (Mugny, 1982; 
crano, 2000; in nemeth and Goncalo, 
2004), že jednotlivec většinou neakcep-
tuje přímo minoritní postoj, ale spíše 
dojde k nepřímému posunu ve směru 
jeho působení. Impakt se může promít-
nout i do odlišných postojových oblastí. 
(Ilustrace: I když na kulečníku nezazna-
menáme pohyb koule, do níž bylo právě 
udeřeno - ta stojí dál nepohnutě na místě 
- může se stát, že o několik vteřin pozdě-
ji zaznamenáme pozoruhodnou změnu 
polohy ostatních koulí na desce).

4. motIvace stojící za vlIvem 
menšIny

ačkoliv je obyčejně vliv většiny na men-
šinu vnímán jako dominantnější, členové 
menšiny mohou mít specifické motiva-
ce, které je vedou k tomu, aby se snažily 
ovlivnit mínění a chování většiny, přede-
vším v případech, že by výsledky tako-
vého působení měly mít přímý dopad na 
členy menšiny. (např. bojovníci za práva 
sexuálních či náboženských menšin).

v některých případech stojí za moti-
vací členů minority expertní znalosti, 
kterými majorita nedisponuje. (např. 
v lékařském prostředí se může prosadit 
stanoviska několika expertů navzdory 
převažujícímu konsensu, jak by se v dané 
operaci mělo postupovat.) člověk, který 
si je jist svými expertními znalostmi, se 
bude snažit své mínění prosadit a pře-
vzít v danou chvíli ve skupině vedení. 
obvykle se nejprve musí snažit přesvěd-
čit majoritu o důvěře ve své znalosti. 
pokud ji má (nebo jí disponuje na zákla-
dě autority) je jeho cesta snazší, neboť 
nemusí se skupinou svádět boj o získání 
prvotní pozornosti a důvěry.

další specifické vlastnosti členů 

Vliv menšiny na většinu
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menšiny mohou zvýraznit jejich snahu 
po ovlivnění většiny. např. vysoké sebe-
vědomí, odvaha, víra a přesvědčenost 
o své pravdě (hlavně v případě nábo-
ženských minorit). pocit ohrožení tváří 
v tvář početní převaze, který obvykle 
mají členové menšiny bývá kompen-
zován snahou získat nové stoupence 
a kvantitativně se rozrůst, aby tak majo-
ritu dorovnali nebo dokonce přečíslili.
vzhledem k ohrožení mohou někteří 
členové menšiny pociťovat zvláštní zod-
povědnost za svá stanoviska (ta se může 
stát zdrojem jejich síly). soudržnost 
(koheze) menšiny a neochota své stano-
visko změnit může být nakonec daleko 
silnější, skálopevnější než je tomu u vět-
šiny. 

k tomu se může přidat zvláštní pocit 
vyvolenosti u náboženských menšin nebo 
posilující idea nacionalismu, národnost-
ních států, která od určité doby způsobuje 
takřka nevyhnutelný rozpad multinárod-
nostních útvarů na menší, národnostně 
homogenní útvary: rakousko-uhersko, 
sovětský svaz, jugoslávie.

5. strategIe menšIn

I zde panují mezi menšinou a většinou 
diametrální rozdíly. většina obvykle 
usiluje o udržení statutu quo, zatím-
co menšina se jej snaží změnit. členové 
menšiny obvykle usilují o změnu chování 
a názorů většiny, a tak je většina v tomto 
pomyslném boji odsouzena spíše do pozi-
ce defenzivní. aby majorita udržela sta-
tus quo, snaží se členy menšiny přimět 
k vyhovění, aby si udržela dominantní 
pozici, bez ohledu na rozpory ve svých 
řadách (např. tlak komunistů na pode-
psání anticharty). pod termínem vyho-
vění (compliance) se skrývá i to, že majo-
rita po menšině vyžaduje spíše formální 
uznání její nadvlády, zatímco v soukro-
mém životě si mohou členové menšin 
myslet a dělat co chtějí. 

Minorita se naopak snaží členy vět-
šiny přimět k obrácení (konverzi) jejich 
víry a osobních postojů. snaží se působit 
individuálně na každého zvlášť, v jeho 
privátním sektoru, kde může být každý 
člen majority jakýmsi způsobem oslovi-
telný. (svědkové jehovovi nepropagují 
své názory v médiích, ale skrze osobní 
kontakt. je to základní strategie jakéko-
liv menšiny, má-li být úspěšná).

než však dojde k „obrácení na víru“, 
je třeba nejprve získat pozornost členů 
majority. v dalším kroku by měli čle-
nové minority koherentně vyjádřit své 
alternativní postoje a podložit je jasnou 
argumentací. cílem je vyvolat pochyb-
nosti ohledně většinového stanoviska 
a předložit své stanovisko jako nejlep-
ší možnou alternativu. v další fázi by 
členové minority měli být co nejkon-
zistentnější, aby upevnili svou pozici. 
(Masarykovo vyjednávání v americe 
za vznik československa bylo dle jeho 
vlastních slov tak úspěšné díky soudrž-

nosti čechů a slováků, které v kontrastu 
jihoslovanských [jugoslávských] roze-
pří působilo přesvědčivě). Tímto posto-
jem má stanovisko menšiny šanci získat 
určitý „kredit“. v závěrečné fázi by čle-
nové menšiny měli zdůraznit, že otřese-
ná stabilita může být znovu získána jen 
tehdy, když členové většiny změní svá 
stanoviska.

pokud není možné působit na vět-
šinu „oficiální“ cestou (resp. se ukáže 
neefektivní), mohou se členové men-
šiny pokusit ovlivnit většinu nepřímo, 
např. neustálým připomínáním důsled-
ků skupinových rozhodnutí (jakýmsi 
informačním „bombardováním“), což 
nakonec může některé členy majority 
přimět k větší kritičnosti ohledně vlast-
ních postojů či je může přimět k odlože-
ní finálního rozhodnutí, dokud nebude 
k dispozici dostatek informací.

výsledek vlivu menšiny na většinu 
je často podmíněn úspěšnými osobními 
vazbami z minulosti. jsou-li tyto vazby 
již nějak ukotveny, bývá úspěšné, pokud 
se na jejich bázi snaží členové menšiny 
navázat. To platí zvláště pokud už dříve 
došlo ze strany většiny k nějakým ústup-
kům směrem k menšině. navazování 
nových vztahů mezi minoritou a majo-
ritou je obvykle achillovou patou celé-
ho procesu, zvláště pokud z jedné nebo 
druhé strany panuje apriorní nedůvěra.

6. krátký exkUrz do hIstorIe

církev prvních křesťanů měla optimál-
ní podmínky pro expanzi v podhoubí 
morálně drolícího se monolitu Římského 
impéria. Impérium bylo svými oficiální-
mi nařízeními v podstatě bezmocné proti 
šíření víry skrze osobní kontakt „utlačo-
vaných“, které utlačování ještě více posi-
lovalo v jejich víře. Ta se ukázala nakonec 
jako pevnější i vůči majoritnímu Římu, 
takže sám římský císař konvertoval na 
křesťanství. je to typická ukázka dloho-
dobého a úspěšného působení menšiny 
na většinu.

Zcela jinou podobu muselo křes-
ťanství dostat tehdy, kdy se církev stala 
ústřední mocenkou, politickou a kul-
turní silou středověké evropy, kdy se 
křesťanství stalo doktrínou majority. do 
popředí se dostala snaha udržet status 
quo za jakoukoli cenu, i za cenu potlače-
ní "heretického" pokroku. Expanze víry 
není již od té doby prováděna osobním 
přenosem (od ucha k uchu a od srdce 
k srdci), v centru pozornosti stojí vnější 
vyznání konfese jakožto příšlušnosti k té 
či oné skupině, a to dokonce skrze "argu-
mentaci" ohněm a mečem (dříve to stra-
tegii Římanů). Majoritní církev ignoruje 
odchylky v osobních postojích jednot-
livců, ale krutě pronásleduje odchylky 
ve vnější skupinové příslušnosti. Možná 
proto se trnem v jejím oku stává homo-
sexualita; sama však pod rouškou tmy 
minoritně bující ve vlastních řadách (od 
ucha k uchu a od srdce k srdci). kvas 

dějin se sále opakuje.
v dnešní době zřejmě střeží status 

quo zkamenělá scientologická vize světa 
(věda jako víra), ale i ta se od určité doby 
začíná chvět v základech. na přelomu 
60. a 70. let došlo k určitým "otřesům" 
ve vztahu vědy k její neomylnosti a opti-
mistické víře, že nám umožní hravě 
rozlousknout všechny hádanky světa, 
jakoby to byla stavebnice z lega. došlo 
k určitému posunu a nastala "skeptická" 
fáze vědy, která říká, že o fungování ves-
míru (společnosti nebo psychiky) víme 
vlastně velmi málo, a i to, co víme, není 
bůhvíjak jisté, a většinu věcí se nám stej-
ně už nepodaří zjistit (např. fragmenty 
dávné historie). Také se od té doby při-
pouští, že subjekt zasahuje do výzku-
mu více, než se do té doby připouštělo 
(zapůsobil tlak revolučních objevů kvan-
tové fyziky) a padlo tak i dogma "sterilně 
čisté" vědecké objektivity - v sociálních 
(humanitních) vědách. od té doby se 
počítá s tím, že subjektivita výzkumníka 
má významný dopad na výsledek výzku-
mu. proč to ale zmiňuji. Tato obroda šla 
ruku v ruce s bojem sexuálních menšin, 
ale také feministek a černochů, za jejich 
přirozená práva (hlavně v americe). 
Tyto "protestující vlny" se v té době slily 
v jeden proud, protože je spojoval odpor 
vůči nadřazené dominanci „patriarchál-
ního bílého muže“.

postmoderna zřejmě přináší model 
světa jakožto vzájemné interference 
proudů, z nichž není možné žádný ozna-
čit za majoritní nebo minoritní. 

To platí spíše v teoretické rovině, 
kde nejde o moc. — ale kde o ni nejde? 
— Z hlediska moci má vždy někdo větší 
kus koláče a někdo menší.

7. výsledky vlIvU menšIny 
na většInU

sociální vliv menšiny na většinu se ode-
hrává spíše nepřímo a na osobní úrovni. 
výsledky působení se nemusí projevit 
okamžitě. Změna vnitřních, osobních 
postojů stoupenců většiny se navenek 
nejprve nemusí projevit vůbec, ale může 
způsobit změnu jejich vnitřních myš-
lenkových pochodů, které se hmatatelně 
projeví až daleko později.

Změna také nemusí proběhnout 
směrem k menšinou sledovanému cíli, 
ale může stimulovat myšlenkové náhle-
dy příslušníků majority, může rozšířit 
jejich horizont a stimulovat jejich tvoři-
vé (divergentní) myšlení. Tato proměna 
náhledů může vést k tomu, že se mnoho 
z minoritou požadovaných cílů usku-
teční sice později, ale rovnou jakoby ze 
„svobodné vůle“ samotných představite-
lů a vůdců majority. (nabízí se analogie 
s kuhnovou změnou paradigmatu).

s myšlenkou, že působení mino-
rit stimuluje divergentní myšlení přišel 
nemeth (1986; 1997). jde zhruba o to, 
že lidé vystaveni protichůdným infor-
macím jsou nuceni utvořit si plastičtěj-
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ší náhled na situaci ze všech různých 
hledisek. neznamená to samozřejmě, 
že zastánci minoritních postojů musí 
mít vždycky pravdu, znamená to spíše, 
že aby si člověk uchoval „tvořivé“ („3d 
plastické“) myšlení, měl by se co nejvíce 
konfrontovat se stanovisky svých odpůr-
ců a různých minoritních proudů. 

výsledkem takového přístupu není 
akceptování majoritního náhledu, ani 
akceptování minoritního, ale nové tvo-
řivé, syntetické řešení, které nastalo jako 
výsledek potřeby integrovat nejrůzněj-
ší rozpory. Z tohoto důvodu se ukazuje 
rozdělení parlamentu na vládu a opo-
zici nebo „soudu“ na žalobce a obhájce 
jako principálně psychologicky správné 
a optimálně stimulující. stejně tak se 
zdá oprávněná existence instituce lob-
bingu za práva menšin, která staví na již 
vybudovaném mostu mezi „lobujícím“ 
a „senátorem“, protože překonává poten-
ciálně nejvíce křehké místo v navazová-
ní vztahů mezi menšinou a většinou. 

vliv menšiny na většinu by se dal 
nejlépe vyjádřit metaforou nenápad-
né, ale účinné inteference, která se při 
opakovaném a konzistentním působení 
může stát zdrojem originálních a osvě-
žujících impulzů pro pohyb celé sociální 
majority, jež se zničehonic mohou ocit-
nout v samotném jádru celého pohybu. 

Facebook, bloggerství a internetová 
komunikace mohou dnes tuto inteferen-
ci výrazně urychlit.

Vojtěch Franče

http://ografologii.blogspot.cz/2009/09/
vliv-mensiny-na-vetsinu.html

lIteratUra

baumeister, r. F., vohs, k. d.: Encyclope-
dia of Social Psychology. saGE publicati-
ons, 2007. Isbn 978-1-4129-1670-7
nemeth, charlan; Goncalo, jack: Influen-
ce and Persuasion in Small Groups. uni-
versity of california, berkeley, 2004.
http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_
group

Grafologie a psychologie (c) vojtěch Fran-
če – chráněno licencí creative commons. 
články je možné dále kopírovat v nezkrá-
cené a neupravené podobě a dále rozšiřo-
vat nekomerčním způsobem, pouze pokud 
budou uvedeny všechny zdroje i s aktivní-
mi odkazy a celá tato poznámka.

radek brož (1967-1996) vystudoval 
obor český jazyk a výtvarná výchova 
na pedagogické fakultě uk, kde poté 
působil jako odborný asistent na kated-
ře výtvarné výchovy. od konce 80. let se 
zabýval kresbou, malbou, vytvářením 
objektů a také grafickými technika-
mi. od 90. let představoval svá díla na 
samostatných i kolektivních výstavách, 
např. starozákonní motivy v českém 
výtvarném umění, novozákonní moti-
vy v českém výtvarném umění, marián-
ská výstava Žena sluncem oděná. v roce 
1991 založil při kostele panny Marie 
sněžné v brandýse nad labem galerii 
crux, která se v prostorách nynější kaple 
panny Marie pasovské snažila jako první 
u nás zmapovat oblast za komunismu 
„zakázanou“, tedy umění zabývající se 
křesťanskou tématikou - díla mladých 
umělců, ale také soubor „svatých obráz-
ků“ od barokních po současné, zasazený 
do kunsthistorického kontextu.

výtvarník a kritik jiří hůla vydal 
v roce 2001 v nakladatelství dauphin 
knížku rozhovory, o díle radka brože 
publikoval několik článků a zahajo-
val mu také výstavy. o jeho tvorbě mj. 
napsal:

„ve druhé polovině osmdesátých 
let maluje fantazijní a groteskní obrazy, 
po seznámení s křesťanstvím nábožen-

ské motivy. používá válečky na malo-
vání pokojů, zajímá ho rastr, rytmus, 
vznikající opakováním stejného prvku, 
rostlinným nebo geometrickým vzo-
rem nahrazuje barevnou strukturu. 
Zárodkem obrazu je svatý, středově 
umístěný, obrázek, ze kterého se děj 
malby odvíjí. nekonečný vzor myšlen-
kově nikde nekončí, použití válečku 
není samoúčelné, dotváří atmosféru 
díla, ornament je pokračováním stře-
dového motivu. plátna nerámuje, chce, 
aby se malba pocitově rozprostírala do 
nekonečna. koncem roku 1989 cítí, že 
ho váleček svazuje, vrací se k volné-
mu malování, jako předlohy používá 
různě zvětšené xeroxové kopie tváře 
panny Marie. černobílé obrazy při-
pomínají strukturu staré zdi, na které 
se mohou zhmotnit skryté předsta-
vy. kromě figurálních obrazů vytvá-
ří monotypy, 52 variací z písmen M, 
a, r, I, a chápe jako geometrická 
zobecnění Mariina portrétu. s kali-
grafickými symboly Mariina jména se 
setkal na barokních oltářích, později je 
objevil při dokumentaci šablonových 
vzorů na stropě broumovského koste-
la panny Marie. o monotypu napsal 
v roce 1991 obsáhlou diplomovou 
práci, originální techniku chápe jako 
podobenství života. během náhradní 
vojenské služby v domově důchod-
ců v dejvicích vznikají začátkem 90. 
let první objekty ze dřeva a z naleze-
ných předmětů. Inspiruje se přenosný-
mi oltáři a relikviáři, konečný tvar se 
snaží co nejvíce zjednodušit. v odlo-
žených věcech nachází jedinečné pří-
běhy, doteky rukou, stopy času. Říká, 
že objekt k němu „přichází po čás-
tech - a vlastně sám.“ vybrané objekty 
doprovázel krátkými poetickými texty. 
když se v lednu 1993 poprvé v českém 
dubu setká s gotickou, přes šablony 
zdobenou, dřevěnou skříní, proži-
je cosi, co nazval „zážitkem zjevení.“ 
velkoformátové šablony později použije 
na některá díla, např. na ornát v nadži-
votní velikosti a na relikviář. poslední 
velkou prací radka brože byl průzkum 
a dokumentace pozdně gotické šab-
lonové malby v čechách a německu 
a příprava výstavy neznámý středo-
věk v uměleckoprůmyslovém muzeu 
v praze, dva snové prostory navozující 
představu barevné gotické světnice.“

Vnitřní svět 
Radka Brože

28. listopadu byla v  prostorách 
Rakouského kulturního fóra 
v Praze ( v areálu kláštera fran-
tiškánů v Praze u Panny Marie 
Sněžné na Jugmannově náměs-
tí) zahájena výstava Vnitřní svět. 
Intimní expozice je koncipována 
jako dialog mezi historickými 
liturgickými předměty ve vlast-
nictví Provincie bratří františ-
kánů, odkazujícími k tajemství 
Eucharistie, a moderní duchovní 
výtvarnou tvorbu - dílem Radka 
Brože. Výstavou, která potrvá do 
8. ledna 2013, pokračuje dopro-
vodný program nedávného 
blahořečení Čtrnácti pražských 
mučedníků.
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jak málo stojí mezI tady a tam

jiří hůla zahajoval také brožovu posmrt-
nou výstavu v roce 1997 v galerii v roud-
nici nad labem a v katalogu uveřejnil 
následující text a rozhovor, ze kterých 
vybíráme:

obrazy radka brože jsem popr-
vé spatřil v roce 1991 ve výstavní síň 
cruX, nedlouho poté mě požádal, 
zda by u nás v Galerii h v kostelci nad 
černými lesy mohl vystavovat. vlastně 
nemluvil o výstavě, ale o instalaci. při 
vernisáži, která se odbyla bez průvodní-
ho slova, pustil z magnetofonu nahrávku 
s modulovanými a mixovanými zpěvy 
ptáků.

„chtěli jsme atmosféru Galerie h 
doplnit, ne přehlušit, proto jsme vybrali 
ptačí zpěvy. hodí se dobře k mým obra-
zům, ptáci jsou přece prostředníky mezi 
nebem a zemí.“

Jste věřící. Je možné porovnávat víru 
a umění?
umění a víra se přece nevylučují. umění 
je projev tvůrčího ducha, který nám byl 
daný. nemusí jít ale jenom o umění. 
někdo má dar, že udělá dobrý stůl. 
Myslím, že každý člověk je svým způso-
bem tvůrčí.

Umělec tedy může chválit Boha, aniž by 
si toho byl plně vědomý?

Myslím, že ani nemusí dělat věci viditel-
né. stačí, když udělá pravou věc v pravou 
chvíli, správný skutek na správném místě. 
Tak pochopil důvod, proč tady je.

Zúčastnil jste se výstavy Dar sv. Otci. Co 
si myslíte o úrovni našeho duchovního 
umění?
lidí, kteří se mu věnují, je málo nebo se 
o nich moc neví. ne, že by nevystavovali, 
vystavoval i václav boštík, ale byly to věci 
nezobrazující, posunuté do abstraktní 
polohy. obecně ale platí - nevkus a kýč.

Jsou moderní umělci, kteří věří a jsou 
věřící, kteří vytvářejí kvalitní církevní 
umění. Třeba sochař Otmar Oliva nebo 
malíř a grafik Jan Jemelka.
nechtěl jsem naznačit, že tvůrce musí 
být věřící. stačí, když je tomu blízko. 
český informel [typ expresivní abstrakt-
ní malby], to je pro mne velice duchovní 
záležitost.

Souvisí tedy víra se skladbou hmoty?
v informelu přece nejde jenom o to, jak 
je hmota propracovaná. To ocení sochaři 
nebo malíři, ale normální člověk přistupuje 
k informelní malbě jako k jakémukoli jiné-
mu obrazu. nenapadá ho, že je tam navíc 
ta záležitost s hmotou. cítí ale, že poselství 
uměleckého díla není z tohoto světa. hmota 
může být velice produchovnělá. Třeba 
u Mikuláše Medka nebo jana koblasy.

Nalezl byste vzory ve starší generaci?
václav boštík je pro mne příklad dokona-
losti lidské i malířské. bohuslav reynek, 
stanislav kolíbal... o těch už ale nemohu 
povědět, že to jsou vzory. To, co vyzařu-
je z jejich práce, na mne ale působí jako 
cesta.

Řekl jste, že obrazy jsou o jednom. Mohl 
byste to jedno definovat?

je to moje víra, která je malováním 
naplněná. je to projev mojí víry, můj 
projev díku.

výstava vnItřní svět

současná výstava představuje přede-
vším brožovy obrazy Tváří a podob 
a několik objektů. výše zmíněný ornát, 
částečně v lemu potrhaný a zavěšený na 
hrubém břevnu v čele malého výstav-
ního prostoru, působí monumentálně, 
svým materiálem (pevné silné plátno) 
a potiskem (ornament středověké šab-
lony) evokuje obtížnost kněžské služby. 
objekt vnitřní svět (dřevěný dům – kos-
tel - relikviář) je zvnějšku opět pokrytý 
ornamentem staré šablony, uvnitř temný 
s několika hvězdami, dveře s mohutnou 
petlicí otevřené dokořán nás nechávají 
snad nahlédnout do skrytosti hluboké 
víry. rozměrný obraz pokrytý jemným 
ornamentem, pod kterým se ve středu 
skrývá malý svatý obrázek Františka 
z assisi vypovídá o středověkém stra-
chu z prázdnoty a o ztracenosti ve světě. 
Těchto pár slov nemá být výkladem 
v duchu kulkovy definice kýče, ale let-
mou osobní ref lexí viděného a s myšlen-
kou na rok víry.

druhá část výstavy je věnovaná 
liturgickým předmětům, především těm, 
které se při eucharistii dotýkají promě-
něného Těla páně – kalichům, paténám, 
monstrancím. ciborium na víku s plas-
tikou pelikána, krmícího svou krví tři 
mláďata, připomene píseň klaním se Ti 
vroucně... kancionál 783: 

dobrý pelikáne, jezu, pane můj, / 
krví svou nás hříšné z hříchů očišťuj, 
/ vždyť jediná krůpěj její stačila, / aby 
všeho světa viny obmyla. 

Expozici rozsahem nevelkou dopro-
vázejí odborné texty amáty Wenzlové, 
které stojí za pečlivé přečtení. Mj. také 
cituje ze sacrosanctum concilium - 
pasáž o výtvarném umění (v ssc násle-
duje hned po části o hudbě). výstava 
sama je dobrou zastávkou při cestě cen-
trem prahy. otevřeno je do 8. 1. 2013 
po–pá 10–18 hodin, kromě českých 
a rakouských svátků.

obrazovou galerii díla radka brože 
najdete na stránkách http://www.galeri-
ecrux.cz/drupal/image/tid/46, podrob-
nější informace na stránkách archivu 
výtvarného umění: http://abart-full.art-
archiv.cz/.

Jarmila Štogrová

vnitřní svět; dřevo, železo, 1994
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V listopadu tohoto roku jsme rozeslali 
farním věstníkům a zpravodajům násle-
dující článek s prosbou o jeho zveřejnění, 
aby se dostal k co největšímu počtu chrá-
mových hudebníků. Sešly se nám zajíma-
vé reakce redaktorů – někdy ochota uve-
řejnit, někdy s omluvou, že se to nehodí 
do koncepce, ale že předávají mailem 
sbormistrům, několik odpovědí znělo, že 
„farník“ už nevychází. (Pokud se k něko-
mu výzva nedostala, může odpovědět 
i nyní.) Budeme zvědavi na odpovědi 
těch, kterých se to týká přímo – sbormis-
trů, zpěváků, varhaníků. První reakce 
uveřejňujeme již v tomto čísle Psalteria. 
Vynechali jsme tentokrát rubriku Naše 
sbory, připojujeme však charakteristiku 
sboru z Pouchova, jehož varhaník pan 
Havel odpověděl na náš dopis.

již šestým rokem vydává společnost 
pro duchovní hudbu (sdh) zpravodaj 
psalterium. Mnozí z vás ho znají. časopis 
se zaměřuje na teoretické otázky duchov-
ní hudby, umění a kultury, přináší zprávy 
o dění, recenze, pozvánky a ohlasy. kromě 
tištěné verze, která vychází každé dva 
měsíce, je dostupný na internetu na adrese 
http://zpravodaj.sdh.cz.

sdh se snaží také prakticky pomá-
hat zpěvákům sbormistrům, varhaní-
kům, a proto pořádá každý rok letní školu 
duchovní hudby convivium – v roce 2013 
se bude konat 10.-18. srpna v klášteře ve 
vyšším brodě. Zdá se nám to ale málo, jen 
jednou v roce se sejít, byť je to týden inten-
zivní práce. proto bychom se touto cestou 
chtěli zeptat těch, kdo se zabývají duchov-
ní hudbou, zda by uvítali nějakou častější 
podporu - víkendový seminář pro sbormis-
try a zpěváky, pro varhaníky, hlasové pora-
denství, výběr repertoiru, poskytnutí not. 
využili byste takovou nabídku? prosíme 
vás, napište o svých zkušenostech pár řádek 
do naší redakce, abychom mohli připravit 
semináře podle toho, co by vám pomohlo 
v těžké, ale ve výsledku jistě radostné služ-
bě. v psalteriu č. 4/2012  si můžete přečíst 
odpověď paní Marie nohynkové, sbormis-
tryně ze staré boleslavi.

obracíme se na vás také s prosbou, 
abyste nám do redakce posílali upozorně-
ní na to, co se chystá nebo co zajímavého 
v oblasti duchovní a liturgické hudby pro-
běhlo ve vaší farnosti – ať už je to koncert, 
festival, seminář a podobně. uvítáme vaše 
články a fotografie na adrese psalterium@
sdh.cz (články ve formátu doc nebo rtf, 
obrázky jpg), za které předem děkujeme.

koncerty duchovní hudby můžete také 
vkládat přímo na internet do kalendáře 
akcí na adrese http://res.claritatis.cz/kalen-
dar-akci.

s přáním všeho dobrého z redakce 
psalteria 

Jarmila Štogrová a Jiří Kub

první odpovědI

dostala jsem na vás kontakt z farnos-
ti Žižkov v praze. předběžně bych měla 
o vaše kurzy v roce 2013 zájem, jelikož 
se snažím již od minulého roku vést 
chrámový sbor a po roce založení jsme 
se mírně rozrostli. byla bych tedy ráda 
nabrala nějaké nové inspirace a zku-
šenosti. poprosila bych vás tedy, zda-li 
byste mi zaslali jakékoliv další konkrétní 
informace.

Alena Lukačková, Praha-Žižkov

děkujeme za příspěvek – předáme ho 
adresně na naše hudebníky a zároveň se 
pokusíme co nejdříve zařadit k publikaci.

Zároveň se pokusíme pověřit kom-
petentní osobu vytvořením příspěvku 
pro váš časopis.
Lastura - zpravodaj Římskokatolické far-

nosti u kostela sv. Jakuba Staršího
 Praha-Petrovice

chrámový sbor přI Farním 
kostele sv. pavla na poUchově

ve farním kostele sv. pavla na pouchově 
se využívá ke zpěvu při bohoslužbách 

kancionálů vydaných pro královéhra-
deckou diecézi, zpěv lidu je doprovázen 
na jednomanuálové varhany Emanuela 
Štěpána petra, které pocházejí z počátku 
20. století. v roce 2008 se varhany dočka-
ly rekonstrukce. v kostele se používá 
pokoncilní hudební literatura, soustře-
díme se především na tvorbu p. Ebena, 
j. olejníka, zařazujeme často i b. korejse.

dětské mše svaté, které bývají ve far-
ním kostele každý čtvrtek od 18 hodin 
s výjimkou 2. čtvrtku v měsíci, kdy je 
mše svatá pro seniory, jsou s kytarovým 
doprovodem. využíváme při nich zpěv-
níky hosana.

ve farním kostele působí jako regens-
chori pan Matěj o. havel, na varhany 
zde pravidelně hrává také paní ludmila 
Makovcová, dětské mše svaté doprovází 
hrou na kytaru pan Tomáš havel.

při nedělních bohoslužbách pra-

videlně zpívá chrámová schola, která 
se přitom soustředí především na zpěv 
ordinária a žalmů.

o významných církevních svátcích 
a slavnostech (vánoce, velikonoce, pouť, 
slavnost krista krále), někdy i při jiných 
příležitostech, doprovází mši svatou zpě-
vem pěvecký sbor carota dulcis. sbor je 
v naší farnosti „doma“, pravidelně zkouší 
každou druhou neděli večer na faře nebo 
v kostele. sbor využívá doprovodu nejen 
varhan, ale i komorního orchestru.

v adventní době se konají každé 
pondělí brzy ráno zpívané roráty. na 
vánoce o Štědrém večeru se slouží v kos-
tele dvě „půlnoční“ mše svaté, první v 16 
hodin, která je určena zejména pro děti 
a rodiny s dětmi, druhá, slavnostnějšího 
rázu, se slouží ve 24 hodin.

k farnosti přináleží také filiální kos-
tel neposkvrněného početí panny Marie 
„na rožberku“: mše svaté se doprovází 
z pestré hudební literatury, k dispozi-
ci je zde také vydání kancionálu pro 
královéhradeckou diecézi.  Zpěv se 
doprovází na upravený varhanní pozitiv. 
varhaníkem je zde pan jan hypius.

Odpověď od varhaníka pana Havla
Z redakce zpravodaje mi byl přepo-

slán váš e-mail s žádostí, abych na něj 
zareagoval. k vaší nabídce a tomu, co 
píšete: v naší farnosti hradec králové 
- pouchov jsme dva varhaníci, oba 
s vysokoškolským vzděláním v oboru 
chrámové hudby či hry na varhany, 
máme zde i chrámový sbor úměrný 
velikosti našeho kostela (15 členů). se 
sborem zpíváme o svátcích (vánoce, 
velikonoce, posvícení,...) a potom pří-
ležitostně (první svaté přijímání, pří-
ležitostné slavnosti,...). co se reperto-
áru týče, se sborem zpíváme nejvíce 
věci renesanční a skladby současných 
autorů. při bohoslužbách kombinuje-
me varhanní doprovod, sborový zpěv 
a rytmické písně, máme na to vesměs 
pozitivní reakce. 

Farním věstníkům a chrámovým hudebníkům

dokončení na str. 18
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každý čtenář našeho časopisu se s tím už 
jistě setkal: nahlédl do knihy s názvem 
dějiny umění nebo s názvem podobným 
(dějiny evropského umění, Finsko v sou-
časném umění apod.) a zjistil že – ačkoliv 
je hudba umění – tam o ní není ani slovo, 
tedy – jak to bývá – že v knize je termín 
umění redukován na výtvarné umění 
(je-li tam obraz hudebního nástroje nebo 
stránky not, pak jen jako obraz výtvar-
ného díla). podobně tomu bývá s kon-
ferencemi a přednáškami zaměřenými 
dle jejich titulu na umění. a tak hned 
v úvodu vyzvedněme jeden kladný rys 
konference v nadpise jmenované – hudba 
do jejího okruhu patřila; že by se tam 
opominulo výtvarné umění, tak to ne, ale 
mezi šesti odbornými přednáškami (plus 
dalšími dvěma srovnatelnými složkami) 
byly dvě zaměřeny na hudbu, a to už čte-
nář psalteria ocení.

popišme však konferenci po pořád-
ku. ve velehradském domě sv. cyrila 
a Metoděje ji pořádaly arcibiskupství 
olomoucké, katedra pastorální a spiri-
tuální teologie cMTF up v olomouci, 
košické centrum M. lacka východ – 
Západ a centrum aletti v olomouci 
a Římě jakožto mezinárodní konferenci 
s poznámkou v oznámení, že jde o „stu-
dijní den pro pracovníky v církvi zabý-
vající se kulturou a uměním“. Měřeno 
hodinami to studijní den opravdu byl, 
konkrétně pátek 16. listopadu 2012.

Zahájil ho pomocný biskup olo-
moucký mons. Josef Hrdlička, který se 
dotkl některých myšlenek vyjádřených 
v knize nynějšího papeže a v době její-
ho psaní kardinála ratzingera Duch 
liturgie. po něm dostala slovo profesor-
ka Gregoriany (papežské university) 
Michelina Tenace a přednesla italsky 
první přednášku nazvanou Láska ke 
kráse jako svébytný rys křesťanské exis-
tence. přednáška byla větu za větou pře-
kládána do češtiny, a tak lze doufat, že 
její text časem u nás vyjde tiskem. 

Zkusit zde stručně vyjádřit hlav-
ní myšlenky by bylo dost nebezpečné, 
a to ze dvou  důvodů. Ten první vychá-
zí z poznatku, který naznačil už mons. 
hrdlička, když při interpretaci výše 
zmíněné ratzingerovy knihy nadho-
dil myšlenku, že v renesanci Evropa 
přesunula svou naději na spásu světa 
z dosavadního boha na krásu, a ten 
druhý plyne z poznámky, kterou autor-
ka vyslovila uprostřed své přednášky: 
v novověku se krása pokládá za luxus. 
oba tyto jevy se staly příčinou toho, 
že dnes je středověká důvěrná a ve 
své době hluboce žitá charakteristika 
boha jakožto původce a nositele krásy 
vymazána z lidského povědomí a krásu 

kdekdo chápe jako na bohu nezávislý 
fenomén, kdežto myšlenky, které před-
nášející vyslovovala, předpokládají to 
středověké pojetí; takže kdyby byly 
vysloveny stručně, snadno by vyzněly 
ve smyslu, že místo boha se v umění 
uctívá neosobní jev krásy. Tato tenden-
ce se do rozumu i vůle mnoha umělců 
a zvláště těch, kdo provozují duchovní 
hudbu, vtírá, jak lze často pozorovat 
nejen v koncertních prostorách, ale 
i v chrámech, kde se někdy chápe hudba 
jako pouhé „zkulturňování“ liturgie 
a jindy jako pouhá příležitost dát lidem 
(partě, školní třídě, skautské družině) 
možnost „si zazpívat“ resp. zahrát.

p. Pavel Ambros z centra aletti, 
který celé setkání moderoval, se ujal 
druhé přednášky, kterou pojmeno-
val Kultura a životní styl křesťana jako 
tvořivé menšiny. podotýkám, že nejde 
o překlep, opravdu tam je a od začátku 
listopadu byl křesťan v singuláru, takže 
ten nadpis lze s humorem interpretovat 
ve smyslu, že každý jednotlivý křesťan 
je jedna menšina a ptát se, zda jsou kul-
tury a životní styly každé z těchto men-
šin totožné, a hned si odpovědět, že ne, 
a ještě dodat, že ani dvě z nich nejsou 
stejné. jakkoliv je takové rozvádění 
podnětné, musíme si přiznat, že ten sin-
gulár byl zpozorován až druhý den po 
konferenci, zatímco přímo na ní jsme 
automaticky četli křesťanů-plurál a ani 
se nedivili, že výklad přednášejícího 
tomu odpovídal: ono šlo snad opravdu 
o jednu tvořivou menšinu (křesťanů), 
i když skutečnost dnes vypadá spíše 
tak, že co křesťan, to menšina, a když je 
to někdy dokonce menšina tvořivá, pak 
je vždy odlišná od tvořivých menšin 
ostatních křesťanů (připomeňme, že 
sdh se snaží, aby alespoň v církevně-
hudební tvořivosti se menšiny co nejví-
ce navzájem přibližovaly).

když místo vtipkování přejdeme 
k popisu obsahu přednášky, pak musí-
me v první řadě zdůraznit jistou podob-
nost s úvodním slovem mons. hrdličky 
spočívající v citování benedikta XvI., 
v tomto případě doporučujícího inte-
lektuální dialog té tvořivé menšiny 
s agnostiky, nově uplatňovat vlastní 
tradici, realizovat tvořivost jako pro-
měňování společnosti kulturou, inkul-
turaci nahradit nebo alespoň podstatně 
doplnit interkulturací, nepodbízet se 
a neztratit paměť. benediktova doporu-
čení přinášejí mnoho podnětů, počínaje 
sémantikou nových termínů (interkultu-
race) a konče důkladným promýšlením, 
jak doporučované celky i jejich detaily 
aplikovat v naší zemi, kde nám vlastní 
zkušenost říká, že agnostikové schopní 

diskuse jsou podobnou menšinou (nebo 
podobnými menšinami) jako křesťané 
a že existuje nemálo agnostiků, kteří 
navenek vystupují jako křesťané, takže 
by měli diskutovat sami se sebou. v této 
krátké zprávě to nelze blíž rozvíjet, ale 
samostatná úvaha o tom, jaké možnos-
ti v této oblasti mohou očekávat ti, kdo 
mají na srdci církevní hudbu (p. ambros 
se případem hudby konkrétně neza-
býval), by rozhodně stála za trochu 
(nebo spíš dost) námahy a za uveřejnění 
v psalteriu.

poslední dopolední příspěvek pre-
zentovala pod názvem Ikonografie sar-
kofágu otce Špidlíka promlouvá k dneš-
nímu člověku Luisa Karczubová (rovněž 
z centra aletti). Titul přednášky řekne 
o jejím obsahu dost, když doplníme 
informaci, že výklad byl doplněn projek-
cí detailů, a tak jen poznamenejme, že 
přednášející v úvodu upozornila na tři 
stupně sdělení výtvarného díla, nazva-
né obraz, portrét a ikona. první termín 
vystihuje intelektuálně nejníže (resp. 
nepovrchněji) vnímanou úroveň, totiž 
fyzické vlastnosti díla (barvy, rozměry, 
materiál, kontury, …). druhý termín 
vystihuje střední úroveň vnímání, totiž 
objektu dílem znázorněného (krajiny, 
osoby, děje). a třetí termín vystihuje tu 
intelektuálně nejvyšší (resp. nejhlub-
ší) úroveň nabízenou k vnímání (často 
však nevnímanou nebo dokonce v díle 
nepředpokládanou), kterou tvoří vnitř-
ní duchovní poselství. byzantská ikona 
je toho výstižným příkladem, některé 
čtenáře psalteria však hned napadne 
hledat ony tři stupně např. ve výtvar-
ných dílech moderních nebo renesanč-
ních, ale nezapomene na hudbu: co tak 
aplikovat to na ni? dodejme ještě, že 
pokud jde o objekt přednášky (náhro-
bek), vtírá se podezření, zda svou umě-
leckou kvalitou dokáže návštěvníkovi 
opravdu sám sdělit to, co přednášející 
sdělila účastníkům konference, nebo 
zda k tomu potřebuje a bude vždy potře-
bovat průvodce-vykladače.

po obědě následovala trojice předná-
šek, zaměřených na múzická (performa-
tivní) umění, z nichž první dvě se týkaly 
hudby. jejich názvy uvedené v pozván-
ce – „hudba v životě dnešního člověka“ 
a „hudba v duchovním životě“ se nápad-
ně podobají, avšak jejich obsahy se dost 
lišily. společné zaměření – hudba-život – 
stejně jako odlišnosti – dnešní-duchov-
ní – jsou totiž tak široké, že si každý 
přednášející musel vybrat jen něco, co 
mohl při omezení 45 minut na jednu 
přednášku sdělit. první přednášející – 
Dr. Marinčák – je čtenářům psalteria již 
dlouho znám, jednak ze zpráv o košic-

Konference „Kultura a umění v životě církve“
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kých konferencích pořádaných centrem 
M. lacka východ-Západ (viz 2007, č. 1, 
2008, č. 3 a 2010, příloha 3) a z publika-
ce křesťanská hudba prvního tisíciletí, 
která vyšla jako příloha na pokračování 
k některým z čísel v r. 2009 a 2010. ve 
své přednášce seznámil dr. Marinčák 
přítomné s názory na účinky hudby na 
člověka, jak se nám zachovaly od antiky 
po renesanci, a to jednak ve formě obec-
né (vyjádřené vesměs filosofy a poli-
tiky) a jednak ve formě strukturované 
dle tonálních systémů. dr. Marinčák 
se zřejmě témto tématům intenzivně 
věnuje, protože obsah přednášky byl 
jistým rozšířením toho, co už předložil 
v roce 2006 účastníkům košické konfe-
rence viera, krása, umenie – referováno 
o ní je na str. 18 třetího čísla druhého 
ročníku psalteria (2008), kde je na str. 
19 i o něco víc údajů o tématu zájmů 
dr. Marinčáka.

Téma Hudba v životě dnešního člo-
věka by kdekdo mohl pojmout jako 
příležitost k mnoha obecným žvás-
tům. Způsob, jak se k němu postavil 
dr. Marinčák, je výstižným příkladem 
detailní odborné práce, která součas-
ně ukazuje, že k témuž tématu bude 
ještě mnoho co říci (kdyby nic jiného, 
tak aspoň ohledně rytmu, instrumen-
tace a vztahu ke zhudebněnému textu). 
a existenci podobně volného prosto-
ru k dalším rozborům a k možnostem 
sdělování pro hudební (amatérskou 
i profesionální) i nehudební (teologic-
kou i neteologickou) veřejnost nepřímo 
ukázal ten druhý příspěvek zaměřený 
na hudbu. Metodu zkoumání v přípa-
dě prvního příspěvku by bylo možno 
charakterizovat termínem bottom-up 
(zdola nahoru), zatím co pro druhý 
příspěvek je výstižný termín top-down 
(shora dolů). jeho autor, p. Michal 
Altrichter sj z centra aletti, vychází 
z názorového rozporu táhnoucího se 
už ze starověku, totiž zda hudbu hod-
notit rozumově, jak o to usilovali např. 
aristoteles a sv. Tomáš akvinský, nebo 
zda více či méně resignovat (platón: 
nepřesnost nelze nikdy odstranit). Text 
svého příspěvku, který dal přednášející 
k dispozici psalteriu, je otištěn v tomto 
čísle. přestože měl přednášející jistě na 
mysli i problémy hudby liturgické, vyja-
dřoval se obecněji: dle titulu příspěvku 
šlo o vztah k duchovnímu životu a ten 
je širší než liturgie, setkávají se s ním 
přece i některé osoby, pro něž patří 
slova jako liturgie, evangelium či jáhen 
do zcela jiného než toho jejich světa.

Zatímco obě přednášky týkající se 
hudby se pohybovaly spíše dál od praxe, 
závěrečná přednáška Martiny Pavlíkové 
pracující pro olomouckou diecézi obrá-
tila pozornost k problémům, otázkám 
a situacím ve farnostech, vikariátech 
a diecézích. autorka už dlouho dopl-
ňuje znalosti, ale hlavně schopnosti 
a dovednosti, posvěceným i laickým 

individuím v oboru mluvy, specielně 
pro čtení biblických textů při liturgii. 
Termín individuum jsme použili pro 
zdůraznění, že v přednášce popisovaná 
činnost byla vskutku zaměřena na jed-
notlivce, tedy na kněze a hlavně lekto-
ry. Enthusiasmus, který z přednášející 
vyzařoval, svědčil nejen o jejím osobním 
zaujetí pro věc, ale i o výsledcích, které 
by nemohly vzniknout, kdyby „nadříze-
né“ církevní orgány (farní úřady, vika-
riáty a diecéze, hlavně olomoucká) tuto 
činnost nepodporovaly, nevyjadřovaly 
souhlas a pochopení s ní, nebo jí aspoň 
nebránily. někteří čtenáři možná nevě-
řícně zírají, že se dozvídají o procesu, 
který efektivně a pozitivně začal a pod 
praporem církve nejen nebyl vlivnými 
jednotlivci utnut, ale stále se k prospě-
chu církve rozvíjí.

když jsme na začátku uvedli, že 
kromě šesti přednášek figurovaly na 
studijním dnu ještě dvě srovnatelné 
složky, měli jsme na mysli jednak výše 
popsanou promluvu mons. hrdličky, 
která byla v programu konference 
uvedena jako Zahájení, a pak promí-
tání filmu Teologie krásy, v němž 
je zachycen jeho výklad kardinála 
Tomáše Špidlíka o ikonách. Teologické, 
kunsthistorické i pedagogické schop-
nosti tohoto člověka jsou známy, takže 
si čtenář může udělat sám závěr, že 
účastníci konference se nenudili, even-
tuelně i závěr, že by bylo přínosné tento 
film promítnout na některém setkání 
příznivců duchovní hudby.

při své přednášce velmi stručně 
prezentoval p. M. altrichter dvě knížky 
o hudbě, čerstvě vydané jako studijní 
texty centrem aletti: Teorie hudby ve 
středověku (překlad z polštiny, autor 
jerzy Morawski) a nová hudba jako 
spekulativní teologie (překlad z němči-
ny, autor clythus Gottwald). Tyto i jiné 
publikace centra aletti bylo možno na 
konferenci koupit a lze doufat, že v nej-
bližších číslech psalteria vyjdou na ně 
recenze.

večer byli účastníci konference 
pozváni na mši svatou do velehradské 
basiliky. Zmatená arpeggia kytar a dět-
ské hlásky zpívající triviální slova na 
bezduché melodie, vše technicky zesí-
lené, aby to zaplnilo posvátný a mohut-
ný prostor basiliky, která ani po osmi 
stovkách let a přestavbách neztratila 
svou ohromující – původně cisterci-
áckou – velikost, znělo v kontrastu 
jak s dojmy z konference, tak s lido-
vým zpěvem, který se s kytarovkami 
střídal. konkrétně při přijímání věří-
cích se s kytarovkami vystřídala píseň 
klaním se ti v úctě. po druhé světové 
válce pořádal profesor p. josef Gabriel 
v praze jednou za měsíc setkání minis-
trantů, na němž je kromě ministrant-
ského „řemesla“ po každé naučil něco 
zpívat. byli to kluci od 6 do 17 let, ori-
entovaní na ministrování a vůbec ne na 

zpěv, a přesto s nimi na jednom setkání 
p. Gabriel nacvičil „chorální“ adoro te 
devote. kdy přijde doba, že takové děti 
doplní lidové „klaním se ti v úctě“ ne 
kytarovkami, ale latinským vzorem 
„adoro te devote“ na tentýž nápěv?

Evžen Kindler

malý dodatek ke konFerencI

prof. kindler popsal zážitek z kon-
ference již velmi zevrubně, přesto bych 
dodal několik postřehů:

1) časopis psalterium byl kupodivu 
mezi účastníky i přednášejícími (vesměs 
z arcidiecéze olomoucké) znám, což při-
pisuji zejména neúnavné kolportérské 
činnosti otce bislupa hrdličky, a i docela 
vysoce hodnocen.

2) bylo podle mě škoda, že organizá-
toři nepopřáli posluchačům na koncích 
přednášek několik dotazů na přednáše-
jící, jak bývá na konferencích zvykem. 
podařilo se jim sice tímto způsobem 
dodržet nabitý časový program bez 
výraznějšího skluzu, ale přesto je to (při 
tak reprezentativním složení přednášejí-
cích, kteří jsou zajisté na otázky z publi-
ka zvyklí) škoda.

3) celá tématika se neustále toči-
la okolo termínu „krása“, a přesto jsem 
nepostřehl, že by někdo z přednášejících 
přesně popsal, co pod tímto termínem 
rozumí. a to přesto, že hned v začátku 
upozorňovala prof. Tenace, že krása, jak 
o ní hovoří, není pojmem estetickým, ale 
teologickým. 

v důsledku tohoto zaměření nás sice 
studijní den vybavil dostatečnou argu-
mentací proti těm, kteří by důležitost 
krásy ve vztahu k bohu zpochybňovali 
(neotravujte nás s krásou, my se tu chce-
me modlit!), ale naprosto nás nechal 
bezbrannými proti těm, kteří důležitost 
krásy sice chápou, ale za krásu považují 
vše, co se líbí jim, a svou potřebu krásy 
uspokojují (či snad jen zdánlivě uspoko-
jují?)  artefakty esteticky veskrze neu-
spokojivými. 

s lítostí jsem si uvědomil, že studijní 
den s názvem Kultura a umění v živo-
tě církve mě, přes celodenní dichtung, 
nevybavil žádným argumentem, se 
kterým bych se mohl pustit do disku-
se s provozovateli večerního liturgic-
kého Wahrheitu, který již výše popsal 
prof. kindler.

Tento v církvi většinou opomíjený 
aspekt krásy by tedy mohl být organizá-
torům námětem na další studijní den.

JiKu
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poštěstilo se nám neplánovaně pobý-
vat v Římě právě 22. listopadu na svátek 
patronky hudby svaté cecilie. jak jinak 
strávit podvečer než nešporami a poté 
slavnou mší svatou v basilice sv. cecilie 
v Trastevere. celebroval ji kardinál 
Giuseppe bertello, nešpory zpívaly sest-
ry benediktinky, které obývají zdejší 
klášter a zajišťují provoz baziliky. při 
mši svaté se o zpěv  postarala la schola 
cantorum romana a pueri cantores pod 
vedením svého maestra Mons. Massima 
palombelly. 

Zcela zaplněný kostel a atrium před 
ním přivítalo na úvod mše také zástupce 
města Říma, který za doprovodu kara-
biniérů a za zvuků fanfár položil kyti-
ci k soše svaté cecilie. karabinieři pak 
drželi po celou mši svatou u sochy čest-
nou stráž. 

po vyznání víry byli přijímáni noví 
zpěváci mezi pueri cantores obřadným 
složením slibu. nejprve rektor basiliky 
přivítal chlapce, kteří měli být přijati, 
a maestro přípravné třídy je postupně 
představil: Matteo agró, Tiziano altis-
simi, juan sebastián bolanos, Emanuel 
burzynski, alessandro callea, john pio 
celiz, Edoardo Mattei, Emanuel Meji-
co, pietro Montesi, carlo ricci spadoni, 
Michele valenza a Edoardo Zigliano. 
chlapci vyvolaní jménem odpovídají:

„Tady jsem (Eccomi).“ 
poté maestro capella musicale pon-

tificia „sistina“ žádá hlavního celebran-
ta: „vaše Eminence, capella musicale 
pontificia „sistina“ žádá, aby tito chlapci 
byli přijati za její  zpěváky.“ 

celebrant: „jsi si jist, že jsou toho 

hodni a schopni?“
Maestro: „ano, protože jsem viděl 

osobně jejich intenzivní přípravu celý 
loňský rok, mohu dosvědčit, že jsou 
hodni a schopni.“

celebrant: „s pomocí boží, vybíráme 
tyto chlapce ke službě zpěváků capella 
musicale pontificia sistina.“

společenství odpoví: „bohu díky.“
celebrant: „drazí chlapci, abyste se 

stali zpěváky capella musicale pontifi-
cia „sistina“ musíte prokázat vůli převzít 
závazky a složit slib. chcete vykonávat 
službu kantora odpovědně a obětavě?“

chlapci odpovídají společně, ale 
v jednotném čísle: „ano, chci.“

„chcete splnit všechny své povin-
nosti a vyučovat se hudbě?“

chlapci odpovídají společně: „ano, 
chceme.“

„chcete se zavázat k růstu prostřed-
nictvím denního studia hudby a kázně, 
abyste se mohli v budoucnu stát takový-
mi muži, které bůh povolává?“

chlapci odpovídají: „s pomocí boží, 
chceme.“

celebrant se na závěr obřadu modlí: 
„dej, otče všemohoucí, aby tyto chlapci 
Ti sloužili jako papežští zpěváci. aby po 
letech studia, dosáhli pravé profesiona-
lity a aby v každodenním životě mohli 
zakusit Tvou lásku a usilovali, aby se 
z nich stali  muži, které povoláváš. skrze 
krista, našeho pána. amen.“

a hudební zážitek? nešpory se sla-
bými nejistými hlásky sester, ze kte-
rých vyčníval hlas kněze. počátek mše 
svaté nejistý, místy neladící, ani dopro-
vod varhan to moc nevylepšil. Teprve 

po homilii zpěv zesílil a zazněl směle, 
ba bouřlivě v závěrečné salve regina. 
kostelní lid moc předepsaného zpěvu 
v brožurce neměl, chorální „formát“ pro 
scholu se střídal s líbivými písněmi a la 
kancionál.  

po mši se dlouho lidé ještě neroz-
cházejí, dnešní den je pro mnohé 
hodně slavnostní, přítomní se radují, 
maminky, tety a babičky zpěváčků plá-
čou, kostel italsky bzučí, fotografové 
se ženou kupředu, aby udělali snímky 
svých blízkých se sochou svaté cecilie. 
I my tam spěcháme, aby byl obrázek 
pro psalterium. pak ještě v kavárně pod 
okny našeho hotýlku vykouřit doutník 
Garibaldi a vypít sklenku vína na dob-
rou noc – a na počest sv. cecilie.

-jš-

Na Cecilku v kostele sv. Cecilie v Římě

(vatikán.) na kongregaci pro boho-
službu a svátosti bude ustanoveno 
zvláštní oddělení pro sakrální umění 
a liturgickou hudbu. reorganizace 
tohoto vatikánského úřadu, jehož 
prefektem je kardinál cañizares 
llovera, byla umožněna papežovým 
motu proprio Quaerit semper 27. září 
t.r., kterým byla z této kongregace 
přenesena kompetence rozhodování 
o případech nulity kněžského svěce-
ní a také dispenzích od uzavřeného, 
ale nedokonaného manželství, na 
Tribunál Římské roty. po vyčlenění 
této značně obsáhlé agendy se bude 
moci zmíněná kongregace věno-
vat o poznání více svému vlastnímu 
oboru, tedy liturgii, včetně s ní spo-
jeného sakrálního umění a liturgické 
hudby. nově vzniklé oddělení nebu-
de jen formálním úřadem, ale bude 
spolupracovat s diecézemi při posu-
zování projektů stavby nových kos-
telů a přičiní se také o prohloubení 
tématu liturgické hudby na základě 
dokumentů druhého vatikánského 
koncilu a pokoncilního církevního 
magisteria. 

(mig), RaVa

na kongregacI pro 
bohoslUžbU vznIkne 

oddělení pro lItUrgIckoU 
hUdbU a sakrální Umění 

bylo a bude
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svátek ježíše krista krále a závěr cír-
kevního roku se dá v Římě prožít různě, 
ale z nějakého důvodu nám „padla“ ta 
představa, která se nabízí jako první – jít 
na mši svatou do chrámu sv. petra. pro 
účast na mši jsme zvolili malý kostelík na 
opačném konci Říma blízko lateránské 
baziliky, kostel čtyř mučedníků, santi 
Quattro coronati, kde sídlí sestry augus-
tiniánky. Mělo to i svůj hudební důvod, 
byli jsme totiž v tomto kostele již o den 
dříve a účastnili jsme se zpívané modlit-
by poledních chval.

kázání trvalo půl hodiny a kněz byl 
především herec, ale to je jen jeden aspekt 
věci. důležitá byla hudební stránka mše 
svaté. asi dvacet sester hrálo na několik 
nástrojů (neviděno), zpívaly většinou jed-
noduše vedené jednohlasy. jedna ze sester 
celou hudební produkci velmi nenápadně 
dirigovala a zároveň předzpívávala žalm. 
její hlas byl pevný, jasný čistý, nasazo-
vala velmi přesně i ve výškách, ale po 
celou dobu nezaznělo nic, co by tento 
hlas nějak nadbytečně individualizovalo: 
byl to hlas sloužící ve zpívané modlitbě. 
a přes nespornou výjimečnost ve všech 
ostatních částech zpěvu dokonale zani-
kl, nebo lépe řečeno splynul s ostatní-
mi. celý hudební doprovod nebyl nějak 
přísně tradicionální, nešlo o gregorián-
ský chorál v čisté podobě, čas od času 
se i zpěv členil do více hlasů, ale velmi 
nenápadně, opět zde byla zjevná snaha 
i v mnohohlasu neindividualizovat, spíš 
zmnožit vnímání jednoty.

Malý kostelík, předělený mříží na 
dvě části, se otevřel jen pro to, aby mohl 

vstoupit kněz, a pak aby přítomným lai-
kům vynesl z klauzurní části Tělo páně. 
ornamenty podlahy, sestavené ze sta-
rých antických kamenů, občas i s kusy 
nápisů či rytin, kostel – pevnost, kdysi 
součást lateránu, soustředění.

po chvíli odpočinku v parku na slun-
ci (20°c) se jdeme podívat do dalšího 
malého kostelíka, tentokrát na Monte 
Esquilino, s. Martino di Monti. vítá nás 
velmi svérázná hudba, evokující jihoame-
rické rytmy. Mše je sloužena v boční lodi 

v ose kostela, téměř všichni účastníci jsou 
černoši, vč. kněze, řeč, ve které se slou-
ží, se nedá nijak identifikovat (ani u těch 
nejznámějších slov při znalosti liturgic-
kého textu). při zpěvu žalmu přicházejí 
na řadu i chřestidla, tamburína a bubí-
nek. ve staré nepříliš osvětlené trojlodní 
bazilice se na jednu stranu ten hlouček 
asi čtyřiceti osob ztrácí, na druhé straně 
je bazilika prozvučena, naplněna ryt-
mem, který je nosný, proměňuje se, ale 
zároveň nevybočuje z jakéhosi vnitřní-
ho směřování. uvědomuji si, že nikoho 
neruším, když sedím v modlitbě v hlavní 
lodi, a že mě v modlitbě neruší ani hodně 
neobvyklý hudební doprovod. sv. Martin 
na kopci vlídně přijímá to, co je - a kdo 
ví, co již bylo a co bude.

nejsme nějací „sběrači kostelů“, ale 
o pár hodin později jsme zašli do bazi-
liky s. Maria Maggiore, vedl nás tam 
zájem o staré mozaiky. jde o obrovskou 
stavbu s řadou bočních kaplí přiléhají-
cích k postranním lodím: v jedné z kaplí 

probíhala mše sv. v italštině,  pravděpo-
dobně šlo o nějakou skupinu poutníků 
(asi venkovská farnost s vlastním kně-
zem), v druhé kapli probíhalo nějaké 
pásmo modliteb a zpěvů. v hlavní lodi 
se v pravidelných intervalech rozsvěco-
valo a zhasínalo osvětlení, procházely zde 
desítky turistů víceméně zachovávající 
ticho a důstojnost chrámových prostor. 
hudba, doprovázející mši sv., by mohla 
znít v kterémkoli našem tradičnějším 
kostele, kde jsou účastníci trochu zvyklí 
zpívat – zněla až domácky, jako ostrů-
vek důvěrnosti v převaze světa, který sice 
s jistou kultivovaností, ale přeci jen s jed-
noznačnou převahou ovládal  prostor 
baziliky. Zněla z boční kaple, nesla sobě 
zájem a napřenost poutníků, nevšednost 
chvíle a všednost formy. a do chvílí, které 
ztichly v promluvě kněze, bylo slyšet jiný 
zpěv, snad žalmů, zpívaný v druhé z boč-
ních kaplí. jako by se zde otevírala další 
vrstva zbožnosti, kterých by mohlo být 
nekonečně mnoho.

vyšli jsme ven do počínajícího soumra-
ku, Řím podzimního, časného soumraku 
nabízel stolky před pizzeriemi, kavárny. 
věděl jsem jen jedno: ještě dlouho mi 
to bude všechno znít v uších a budu to 
vidět vnitřním zrakem, a rozhodně bych 
byl poslední, kdo by teď chtěl diskuto-
vat o liturgické hudbě. a ačkoli pro to 
nenalézám žádná vnější kriteria, která by 
mohl použít kdokoli „nezainteresovaný“ 
a „objektivní“, vím jen jedno: zpěv a hudba 
mohou být modlitbou. a v řádu mše svaté 
by hudba a zpěv modlitbou být měly.

Josef Štogr

Tři hudební zážitky ze svátku Krista Krále, Řím

santi Quattro coronati

jak jen možno se snažíme v redak-
ci sledovat, co se děje ve vatikánu 
a v Itálii vůbec v oblasti posvátné 
hudby i architektury. a připadá mi 
(a snažili jsme se to čtenářům v letoš-
ním čísle přibližovat), že je někdy jen 
velmi nesnadné myšlenkově skloubit 
magisteriem hlásané teoretické přístu-
py s některými praktickými kroky. je 
pravda, že instrukce Musicam sacram  
by si zasloužila inovaci jako sůl.  ale 
při představě, že se bude kongregace 
angažovat v nějakých schvalovačkách 
v diecézích, natož pak i mimo Itálii, mi 
popravdě řečeno naskakuje husí kůže.

JiKu

na kongregacI pro 
bohoslUžbU vznIkne 

oddělení pro lItUrgIckoU 
hUdbU a sakrální Umění 
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často je dobré nevyhazovat výtisk časo-
pisu, když byl přečten, a lze předpoklá-
dat, že čtenáři psalteria se touto zásadou 
řídí. a tak si mohou v posledním čísle 
čtvrtého ročníku (2010) nalistovat na str. 
7-8 zprávu Koncert současné byzantské 
hudby, v níž se referuje o prvním roč-
níku festivalu byzantské hudby nazva-
ném archaion kallos a zejména (ale ne 
výhradně) o koncertě souboru řeckých 
protopsaltů psaltikis diakoni, který čes-
kým uším otevřeným k slyšení přinesl 
pro tyto uši zcela nový způsob liturgic-
kého zpěvu, totiž tradiční liturgický zpěv 
řecké pravoslavné církve. jde o zpěv pro 
„západního“ křesťana těžko napodobi-
telný, avšak nesmírně poučný, zpěv zcela 
vzdálený od „našeho“ konvenčního pojetí 
duchovní hudby, od u nás častých skladeb 
„pro kostel“ obtížených obvyklými vlivy 
hudby světské, ale i o zpěv, v němž přece 
jen ty zmíněné české uši otevřené k sly-
šení mohou poznat modlitbu, konkrétně 
sentimentem nezatížené nábožné pozdvi-
žení mysli k bohu, i když tímto způso-
bem mohou těžko sami nositelé těchto 
uší opravdu dobře zpívat resp. nábožně 
povznést svou mysl k bohu.

po roce bylo potěšující nejen zjistit, 
že existuje i druhý ročník téhož festiva-
lu a být na něm jako divák a posluchač, 
ale poznat, že uvedený styl liturgické-
ho zpěvu i liturgické modlitby existuje 
i mimo svou řeckou vlast – na festiva-
lu vystoupil jednak řecký sbor Tropos 
a o dva dny později rumunský soubor 
byzantion, oba také zaměřené na stejný 
druh zpěvu jako před rokem psaltikis 
diakoni – viz stať Druhý ročník festivalu 
Archaion kallos, vytištěnou také v závě-
rečném čísle, tentokrát pátého ročníku 
(2011) na str. 5-6.

díky bohu, přes všechny potí-
že světové i evropské krize, které tak 
postihují kulturu, se pořadatelům fes-
tivalu podařilo uskutečnit i třetí roč-
ník, který proběhl mezi 7. a 18. říjnem 
2012. a ukázal ještě širší geografické 
spektrum výše popsané liturgicko-
hudební praxe: presentoval ji jednak 
sbor romanos Melodos z kypru a jed-
nak sbor bogdan onisimowicz z pol-
ského supraślu (mimochodem: místa, 
které mnozí považují za tak význam-
né pro polsko jako např. pečerskou 
lavru pro východní slovany nebo athos 
pro Řecko). jména obou souborů byla 
převzata od význačných osobností: 
romanos Melodos je pokládán za legen-
dárního zakladatele byzantské hudby (ve 
skutečnosti dal základ první racionálně 
komponované byzantské hudebně-tex-
tové formě, kontakiu) a s kyprem měl 
společné tolik co s téměř celým světem 

(narodil se totiž v berettě, tj. dnešním 
libanonském bejrútu, geneticky byl Žid, 
v cařihradě dal základ řecké křesťanské 
hudební kultuře a jmenoval se Říman). 
bogdan onisimovicz dal do kupy tzv. 
Irmologion ze supraślu, dílo o téměř 
šesti stovkách stránek, na nichž zapsal 
kolem roku 1600 jak v pětilinkové nota-

ci tak ve východoslovanských neumách 
(krjukách; nebo snad spíš krjucích?) 
zpěvy pro celý církevní rok byzantsko-
slovanské liturgie, a sice ty, které – jak 
to sám v irmologiu uvedl – považoval za 
hudebně zvlášť kvalitní. Zatím co kyper-
ský sbor zpíval v řečtině, polský sbor 
(mimochodem sbor amatérský) zpíval 
v církevní slovanštině, avšak na pořadu 
koncertu měl i ukázky rané východní 
polyfonie.

Že všechny zatím uvedené sbory 
byly mužské, nebylo snad ani nutné 
uvádět. praxe, úspěšně zavedená už 
v prvním ročníku festivalu, totiž že na 
každém koncertě zazpíval jako host 
nějaký smíšený nebo ženský sbor z naší 
země, se uplatnila i tentokrát a kromě 
už z dřívějška známých sborů Filokallie 
a pražského katedrálního sboru sv. 
cyrila a Metoděje vystoupily i sbory 
cancioneta praga, hilaris a subito 
(někdy i členové více takových sborů 
společně pod jednou dirigentskou – 
mužskou či ženskou – rukou). Za větší 
zmínku stojí (před vystoupením výše 
zmíněného polského sboru) hostová-
ní sboru university karlovy, který pod 
vedením haiga utidjiana předvedl 
ukázky z liturgické hudby arménské 
apoštolské církve, a to jednak zpěvy 
pro sbor zhudebněné vardapetem 
komitasem (účastníkům loňského 
convivia by neměly být neznámé) 
a jednak monodické sólové taghy sv. 
Řehoře z nareka, kde dirigent utidjian 
– podobně jako prý kdysi komitas – se 
otočil k publiku a zpíval sólo, zatím-
co sbor zpíval poněkud propracovaný 
ísón. arménskou liturgickou hudbu 
považují odborníci za nejkrásnější ze 
všech typů hudby orientálních litur-
gií (pozor, byzantskou liturgii neřadí 

odborníci mezi ty orientální!) a pro naši 
hudební i křesťanskou veřejnost může 
pozorovaný vztah mezi arménskou 
a byzantskou hudbou posloužit dvojím 
způsobem: arménská hudba nám dává 
možnost pohledu na byzantskou hudbu 
s druhé strany, než je ta naše „latinská“, 
a byzantská hudba pro nás může být 
jakýmsi solidním mostem pro přechod 
k hlubšímu pochopení hudby arménské 
jakožto integrální složky naší křesťan-
ské civilizace, kultury a víry.

všechny koncerty festivalu se kona-
ly v pravoslavné katedrále sv. cyrila 
a Metoděje v pražské resslově ulici. 
kromě těch dvou výše naznačených 
byly na festivalu ještě dva další. jeden 
byl nazván liturgie sv. jana Zlatoústého 
a představoval zasvěcené uvedení do této 
základní eucharistické liturgie byzant-
ské církve. Zazněly různé kompoziční 
realizace hlavních částí této liturgie, 
jak sborové slovanské, tak sólové řecké, 
a vše výstižně vysvětloval jakožto složky 
liturgie – zpřítomnění kristovy vykupi-
telské oběti – metropolitní protopresby-
ter Thdr. j. Šuvarský.

sólové řecké zpěvy na tomto kon-
certu zpíval athénský protopsaltis 
prof. a. chaldaiakis a ten v rámci fes-
tivalu proslovil dvě přednášky nazvané 
„… staré víno do nových měchů…“ (na 
hudební fakultě aMu) a „The choir 
performance of Byzantine Music: com-
ments on the technique of cheirono-
mia (gesticulation)“ (na pedagogické 
fakultě uk). když na prvním festiva-
lu zazněly na koncertě sboru psaltikis 
diakoni skladby autorů žijících v 18. 
století (jako např. petros peloponnisios, 
†1777) a autorů z dvacátého století 
(jako např. konstantin pringos, †1964), 
zdály se navzájem tak stylově podobné, 
že si našinec mohl myslet, že ani tro-
chu nepoznal vývoj byzantského litur-
gického zpěvu za posledních dvě stě 
let, a tedy že tu hudbu vůbec nechápe1. 
Tentokrát však přednášející, známý už 
z druhého ročníku festivalu, seznámil 
posluchače na první jmenované před-
nášce se specielními technikami udr-
žování kompoziční tradice v řecko-by-
zantské liturgické hudbě a naše důvěra 
v chápání byzantské hudby znatelně 
stoupla. Škoda, že znalost příslušné 
techniky nebyla u nás rozšířena před 
půlstoletím: kdyby se se stejnou pečli-
vostí převáděly gregoriánské vzory do 
českého jazyka a českého pokoncilo-
vého prostředí, nemuseli bychom dnes 
tolik naříkat nad trivialitou kompozič-

1 pro srovnání: jak byste kvalifikovali „odborní-
ka“ na naši hudbu, který by vám řekl, že nepozná 
rozdíl mezi skladbami j. haydna a o. Messiaena?

Třetí ročník festivalu Archaion kallos

Řecký výraz Archaion kallos 
znamená doslova „starobylá 
krása“, ovšem v pojmosloví sva-
tých otců východní křesťanské 
církve Archaion kallos znamená 
„archetypální“ neboli „původní 
krásu“, tedy krásu, kterou spat-
řil člověk v ráji a kterou sám po 
stvoření měl. 
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ně odf láknutých popěvků běžně prak-
tikovaných lidem božím v katolických 
chrámech.

v druhé přednášce jsme se sice 
nenaučili dirigovat žádný řecký sbor, 
jak bychom dle názvu očekávali, avšak 
dozvěděli jsme se různá technická fakta 
i estetické zásady. Za zmínku stojí for-
mulace „cheironomie je umění rukou 
naznačit(ovat?) melodii“, že toto umění 
lze získat jen praxí a že cheironomie 
musí vystihovat neumy; a také, že pro 
dirigování existují sémantické modely, 
většinou biblické citáty: např. neumě 
petasti odpovídá gesto „vstaň, vezmi 
lože své a choď“ a neumě jménem pelas-
ton odpovídá gesto „jděte do betléma 
poklonit se narozenému spasiteli“. 
a dozvěděli jsme se též, že autor 15. 
století jménem Gabriel radil, že litur-
gický zpěv potřebuje náročné zpěváky, 
a pokud takoví nejsou, ať raději zpívá 
sólista. a že každý zpěvák musí předem 
nastudovat i ostatní party (rozuměj mj. 
měnící se ísóny), nejen ten svůj. a ještě 
jsme se dozvěděli, že liturgická hudba je 
pro věřící zpěváky (tedy ne pro ty, kdo 
si jdou do chrámu jen „zazpívat“) a že 
má odpovídat charakteristice vyslovené 
prorokem Eliášem, dle níž je bůh jako 
vánek a ne jako vichr či hromobití.

ještě je třeba zmínit se o čtvrtém – 
závěrečném – koncertě, na němž jako 
hlavní vystupoval soubor Piccollo coro 
pod taktovkou Marka valáška. koncert, 
nazvaný setkání východu a Západu, 
byl korunou festivalu, když ve výbor-
ném provedení na něm zazněly jednak 
sborové skladby „klasické“ epochy rus-
ko-ukrajinské provenience, konkrétně 
bortňanského, berezovského a vedela 
(jeho „koncertem“ zahájil koncert hos-
tující sbor subito) a jednak skladby ze 
současné doby, a to pendereckého che-
ruvikon a dvě světové premiéry českých 
autorů – To ro ron od j. vičara (*1949) 
a cheruvikon od s. hořínka (*1980)2. 
vzhledem k tomu, že v dnešní době je 
otázka nových kompozic určených pro 
liturgii, spojená s problematikou umě-
leckých kvalit na jedné straně a integro-
vatelnosti do liturgie na straně druhé, 
nejen aktuální, ale i rozporná a probou-
zející zlou krev, považuji za nutné všim-
nout si blíže uvedených tří skladeb.

na koncertě zazněla čtyři zhudeb-
nění cheruvika (cherubínské písně, tj. 
jedné z nejvýznačnějších hudebních 
složek byzantské liturgie): od klasiků 
berezovského a bortňanského (verze, jež 
lze často slyšet v podání různých kvalit v  
pravoslavných i řeckokatolických chrá-
mech) a od současníků pendereckého 
a hořínka. vičarovo To ro ron je tzv. 
kratema (v byzantské řečtině čteno kra-

2 u klasiků bylo s čím kriticky srovnávat (nejen 
s tím, co zaznělo v předcházejících koncertech 
– některé ze skladby znějí častokrát po celém 
světě), o požadavcích kladených soudobými 
skladbami snad netřeba psát.

tima), tj. skladba bez smysluplných slov, 
založená na tzv. teretismech, kumulu-
jících slabiky jako ti, te, re, ri, ne, chi, 
che, jež nám sice dnes neznějí příliš 
sladce, jejíchž lahodnost však některým 
ze středoevropanů 21. století přece jen 
přibližují konkrétní byzantské zpěvy. 
Teretismy byly používány při liturgii 
(obrazně: jako jakási interludia), a to 
jak samostatně, tak jako části zpěvů na 
smysluplné texty.

domnívám se, že mám byzantsko-
slovanskou liturgii dostatečně zaži-
tu (během posledního půlstoletí na 
ní bývám často), a mám rád moderní 
hudbu (nejvíce o. Messiaena), takže 
nejsem „konserva“, avšak když jsem 
premiérové skladby poslouchal, brzy 
mě napadlo, že na tvrzení o české 
republice jako o nejatheističtější zemi 
Evropy něco je. na hořínkově skladbě 
jsem ocenil její kompoziční techniku, 
ale nějak mi tam chybělo cokoliv, co 
by ji vztahovalo k náplni eucharistické 
liturgie sv. jana Zlatoústého – markant-
ní to bylo zejména kvůli při několik 
minut staré vzpomínce na zhudebnění 
složené katolíkem pendereckým. čeká 
u nás i na zpívané texty východní litur-
gie osud, že se stanou základy možná 
ještě duchovní (nebo spíš jakési taky-
duchovní), ale už vůbec ne liturgické 
hudby, že budou hudebně vyjadřovat 
subjektivní pocity autora, resp. objek-
tivní očekávání koncertního publika, 
v průměru publika nejen přiměřeně 
vzdělaného v hudbě, ale dokonce i při-
pouštějícího, že „něco nad námi asi je“, 
ale už nic víc?

chvíli mi vrtalo hlavou, proč jsem 
si během poslechu vičarova To ro 
ron několikrát vzpomněl na skladbu 
Pacific 231 od a. honeggera, a pak mi 
to došlo: doprava se od roku 1923, kdy 
honeggerova skladba vznikla, změnila, 
nyní se mnohem víc létá a hlavně čeká 
na letištích, kde můžeme slyšet rolující 
a startující letadla. a to je kratema po 
česku. a nejen to: když jsme jako úplně 
malí kluci za druhé světové války zača-
li vnímat a obdivovat vojenská letadla 
a občas jsme si na ně v parku hráli při 
svých virtuálních vzdušných soubo-
jích, vydávali jsme při tom odpovídající 
zvuky (proudová letadla ještě nebyla) 
a ty se od toho To ro ron mnoho neliši-
ly (rozhodně ne tolik jako od Te ri rem, 
tak oblíbeného v byzantské oblasti). 
Generacím muzikologů příštích stale-
tí se tak nabízejí témata výzkumných 
grantů a disertací jako „proč skladatel 
dal svému dílu název onomatopoic-
ký a ne např. b-29 superfortress nebo 
Messerschmitt bf 109“ nebo „dopravní 
systémy jako paralely mezi vývojem 
latinské hudby od Monteverdiho po 
pařížskou šestku a stejně dlouho trva-
jícím vývojem byzantsko-slovanské 
hudby od dileckého po osmisetleté 
výročí Zlaté buly sicilské“. kdo ví, co 

vše o naší době věda budoucnosti nevy-
pátrá! v každém případě však koncert 
– mimo své výše naznačené výjimeč-
né kvality – se stal i téměř provokující 
výzvou pro rozvíjení kompoziční čin-
nosti v oblasti vskutku liturgické sou-
dobé hudby takové, která by sjednoco-
vala letité i poměrně nedávno vzniklé 
kompoziční a teologické tradice hudby 
východu a Západu.

každý z minulých dvou ročníků 
festivalu nabídl ve svém doprovodném 
programu výstavu, jejíž vernisáž byla 
obohacena projekcí filmu. Tak tomu 
bylo i tentokrát, kdy – opět v praž-
ském rumunském kulturním insti-
tutu – projekce velmi informativního 
filmu Umění pokorného tvůrce ikon 
otevřela výstavu fotografií památek 
sibiňského církevního zlatnictví a tam-
též byla zahájena i výstava fotografií 
křesťanských památek z okupované 
části kypru. Festival však byl oboha-
cen o ještě jednu projekci, a to – v kinu 
ponrepo – filmu Starověrci (jejichž 
monodické liturgické zpěvy mají důle-
žité místo ve vývoji byzantsko-slo-
vanské liturgické hudby). bohatší než 
doposud byla i přednášková činnost – 
kromě výše uvedených dvou přednášek 
bylo možno v pražském polském insti-
tutu vyslechnout výklad M. abijského, 
dirigenta sboru bogdan onisimowicz, 
o irmologiu ze supraślu. vše, co jsem 
o této památce napsal výše, mám z té 
přednášky, avšak důležité byly i další 
informace a hudební ukázky, mimo jiné 
o vývoji byzantsko-slovanské polyfonie, 
v jehož rané fázi se uplatnily i neumové 
zápisy a umožnily resp. vyžádaly před-
nes s aspekty aleatoriky. bylo zajíma-
vé slyšet např. nahrávky této fáze, kdy 
paralelní sekundové postupy se našemu 
středoevropskému sluchu ukázaly jako 
docela přijatelné.

Zatím co minulý ročník festivalu 
byl ukončen eucharistickou liturgií, byl 
tentokráte podobným způsobem festi-
val zahájen. ve zpěvu při ní alternoval 
s tamějším sborem výše zmíněný kyper-
ský soubor romanos Melodos.

Festival se vydařil a svou náplní 
předčil všechna očekávání, i když na 
základě zkušeností z obou minulých 
ročníků bylo co očekávat; je třeba vzdát 
díky všem, kdo se na jeho realizaci podí-
leli, zejména Mariovi christou, a přát si, 
aby letošní ročník nebyl ani poslední ani 
předposlední, ale aby se zájemci o něj 
mohli v měsíci říjnu příštích let zase 
scházet a poznávat hudbu křesťanského 
východu, onu integrální složku křesťan-
ské kultury i liturgické tradice.

Evžen Kindler
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ale spojení s pánem, jenž dopřává sílu 
realizovat to, co je splnitelné – v přítom-
nosti kráčení v jeho, a ne jiném životě. 
skutečný komponista „nevymačkává“ 
tóny u klavíru, třebaže je pak tam zahra-
je, ale tóny slyší, píše-li je.

6. Varhany překonávají dialektiku 
přetahování drátů: levá versus pravá 
ruka. jde totiž o „vpád trinitárního“ 
pedálu. ne že klavírista na varhanách, 
při nezbytnostech „zaplňovat díry“ 
po zesnulém varhaníkovi ve farnosti, 
pedál – pokud se jej už osmělí použít 
– využije tu a tam alespoň při tónice 
a dominantě nebo bude přinejmenším 
kopírovat levou ruku, ale doopravdy 
„varhaník ducha“ bude ukazovat, že 
východiskem není synkretismus (dopl-
ňování levé a pravé strany), ale vertika-
lizování (pozvednutí k vyššímu stavu 
hudby, kvazi-překonávající trojrozměr-
nost): analogizování „třetího člena“, 
pedálu, který je samostatným projevem 
uvnitř téže hudby. solidní varhaník je 
perichorétik (perichoréze v dogmati-
ce znamená, že jedna osoba boží pro-
chází druhou), takže se odhaluje krása 
jednoho v druhém, protože jeden tón 
může plněji přebývat ve druhém. pedál 
dopřává spojení dvou „protiv“.

7. každý tón, aby zazněl, musí být spo-
jený s kolegiálním tónem. hudbu, jako 
i duchovní život nežijeme izolovaně, ale 
vždy pospolu s tím, kdo je schopen se 
přimknout a přilnout. jednu skutečnost 
nahlížíme ve druhé, tón nezní osamo-
ceně – máme „nacvičený“ niterný smysl 
pro propojování.

8. Vnitřní struktura tónu ukazuje na 
trojí linii zvuků: zase jde o analogii 
trojičnosti. je-li jedna linie tónu „šejd-
rem“, nachyluje se nesprávně celek tónu. 
ladíme-li klavír, nejlépe dojdeme k při-
rozenému zvuku tím, že spolehlivým 
kritériem je naše lidské ucho; „umělá“ 
mechanická ladička sice bezezbytkově 
zjedná pořádek, ale naše ucho to „utrh-
ne“. podobně: křivíme-li v sobě trini-
tární dimenzi, karikujeme samo lidství 
(upřednostněné „otcovství“ se nesetká 
se „synovstvím“, protože nemůže z obou 
vyjít „duch“).

9. v uchu máme tzv. antropologický 
klavír. To, co slyšíme při sdělování tónů, 
rozkmitává též jemné ústrojí fyziologie 
našeho vnitřního světa. a je zajímavé, 
že solidní „sluchař“ dříve než „zmáčkne“ 
klávesu, to, co vzápětí zazní, on dopředu 
slyší ve svém „uchu“. podobně: zamilu-
jeme-li se, objevujeme toho, o kom víme 
dopředu. vzpomeňme na augustinova 
slova: Dříve než jsem tě objevil, věděl jsem 
již o tobě. jde zase o moment eschatolo-
gie: to následné je vlastně anticipací, tím 
předchozím.

10. kdo poslouchá subtilní tóny, má pří-
klon k vážné a hutné hudbě, má mystické 
vnímání. Mystikou nemyslíme hloupos-
ti („mysticismy“) zneužité wagneriány 
během nacismu, v odkazu na ideologii 

údajných „hloubek tónů“ etc. Mystika 
poslechu, totiž objevení pánovy tváře 
v hudbě, je prevencí, abychom hudbou 
nezchoulostivěli, ale dar naslouchá-
ní odevzdávali pánu, který konsoliduje 
a zkonzistentní také naše vnější gesta. je 
pravda, že motýlí chvění je pukáním skal, 
a pokud hudba nás zcela opanuje, stačí 
jemný záchvěv a naše osobnost celist-
vě tón následuje; ale jsme-li zakotveni 
v pánu, pak vzniká kázeň a dispozice 
komunikování.

III. závěrečné shrnUtí

Musí existovat předchozí zapadnutí 
(zaklestění) tónu do tónu, totiž jako exis-
tuje spočitatelnost u čísel, že číslo (tón) 
koresponduje s číslem (tónem): hodno-
ty se potkají, setkávají a nevymknou se 
obrazu („ikoně“) řádu. Má-li „krásný tón“ 
smysl, odpovídá jeho „život“ Tomu, kdo 
ho již dříve nastavil k sobě. všimněme si 
tří cílů:

1. Požitek či zážitek z hudby při citovém 
rozechvění; opačná stránka téhož „pen-
dolínka“ je matematizace, racionalita 
tónu. jako není „iracionalita“ zanedba-
telná a ani není odpovědí na otázku po 
celku skutečnosti, tak podobně „raciona-
lita“. napořád jde o první rovinu nahlí-
žení na hudbu. Mnozí v církvi zůstávají 
na rovině: „ach, och, ta krása“3 a jiní 
se vymezují, takže jako sfingy řeknou: 
„Musíme si všímat spíše logiky“. ale 
nejde o celistvé nahlížení4. 

3 pán bůh zaplať, že takoví existují; ale i tito 
smějí být pozváni k plnějšímu porozumění 
(zakoušení).
4 slavný Einstein uvádí: dvakrát dvě jsou čtyři 
plus záření – tedy, řekli bychom: vpád nachylu-
jícího ducha.

2. potom může jít o cílené sledování 
záměru, řekněme jakýsi ethos. člověk 
poslouchá či komponuje třeba kvůli ženě, 
k níž přistoupí s loutnou (j. j. rousseau); 
mnohem nepřirovnatelněji kvůli hospo-
dinu, při veškerých výkyvech, jehož osla-
vuje.

a nakonec jde o 3. vstup dovnitř života 
tónu – nejen metaforicky, ale bytostně. 
Žasneme nejen nad zákonitostmi, které 
nejsou nahodilostmi ani umělým sys-
témem, ale nad uspořadatelem toho, 
co v tónu „funguje“ a v něm do sebe 
zapadá. a to při účasti na tom, čím sám 
uspořádávající žije, pakliže on sám 
do našich tónů, jimiž se rádi zaobírá-
me, vstupuje. Žijeme také tím, co on 
zakouší.

nastane-li pozice třetí, upravují se 
pak i způsoby předchozí: prožitek (1) 
je vyztužen hlubší pamětí na krásu, 
která nemůže nebýt; intencionalita či 
záměr (2) je již pravdivější (neodstra-
ňuje jiné alternativy umění, neoddě-
luje se od nich, ani od vlastních jiných 
tónů, nepohrdá „všednostmi“, v níž 
třeba nemáme čas si uvědomit, že 
jsou též autentickým uměním) a pak: 
uspořádávající sám promlouvá řečí 
tónu, pakliže je mu vlastní, že mluví 
naší řečí, používá naše slovo. je to 
konkrétní podoba inkarnace slova do 
našich slov (analogicky Tónu do našich 
tónů).

Iv. doporUčená lIteratUra

losEv, F., Hudba jako předmět logiky, 
refugium, olomouc 2006 (téma platóna).
schWaGEr, r., posluchač slova, in 
aa.vv., Od události k ideji. Miscellanea 
jesuitica III., refugium, olomouc 2009, 
s. 368–397 (téma hudebně „otevřeného 
ucha“ jako předpokladu seriózní intimity).
alTrIchTEr, M., hudba není vydě-
lená zájmová jednotlivost, ale zrcadlí-
cí duchovní celek, in GoTTWald, c., 
Nová hudba jako spekulativní teologie, 
refugium, olomouc 2012, s. 185–189 
(téma cíle hudby).

alTrIchTEr, M., hudební rekviem, 
in Archanděl Michael. Dynamický obháj-
ce života, refugium, olomouc 2009, 
s. 192–260 (téma možného teologického 
interpretování hudby).
alTrIchTEr, M., nahlížet praxi uvnitř 
teorie. duchovní četba písma a naslou-
chání hudbě, in aa.vv., Fórum pasto-
rálních teologů VII. Jak vykládat Písmo, 
refugium, olomouc 2008, s. 131–140 
(o zúženém chápání duchovních hodnot 
těmi, kdo se zásadně odmítají zaobírat 
hudbou).

Michal Altrichter SJ

dokončení ze str. 2
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rytmIcká hUdba čI 
gregorIánský chorál?

celá sedmá kapitola předlohy je věno-
vána posvátné hudbě. už v úvodu se pod-
trhuje její důležitost a účinnost během 
slavení liturgie. Také se ujišťuje, že církev 
neklade omezení žádným skutečně umě-
leckým projevům, směřují-li k boží slávě 
a k posvěcení věřících. (č. 90)

Tento názor se setkal se všeobecným 
souhlasem. biskup bružský de smedt 
poukázal na jediný problém: dnešní lidé 
jsou uvyklí na náročnou hudbu. je proto 
vážné nebezpečí, že do kostela přestanou 
chodit, bude-li tam hudba podprůměr-
ná, nebo odbývaná.

ozval se však nesouhlas s dalším 
odstavcem (č. 91) předlohy, který pro-
hlašuje latinskou liturgii s účastí lidu 
za nejvznešenější způsob jejího slavení, 
k němuž ale mají být věřící postupně 
vychováváni, takže biskupské konferen-
ce mohou v některých zemích dovolit 
i užívání zpěvů lidovým jazykem.

Mnozí otcové si přáli, aby se z textu 
vyškrtla zmínka o latině, poněvadž 
liturgie není slavnostnější proto, že je 
latinská, ale když je na ní větší účast 
lidu. připustí-li se jednou do ní lidový 
jazyk, proč se má omezovat jen na litur-
gii neslavnostní – čtenou? biskupové 
z misijních zemí vyjádřili názor, že 
se jejich věřící gregoriánskému zpěvu 
nikdy nenaučí a když se už v neděli 
sejdou k slavnostní liturgii, mají ji snad 
slavit neznámým jazykem?

předloha zdůrazňovala, že biskupové 
se mají snažit, aby se zpěvu při každém 
liturgickém obřadu, i při tom nejslavněj-
ším, účastnilo celé shromáždění. (č. 92)

k tomu prohlásil Msgr. d ámato, 
sám odborník na církevní hudbu, zvlášť 
na gregoriánský zpěv, že lidový zpěv je 
vskutku důstojnější, ale že se ho kdysi 
zmocnil kostelní sbor,  ať se tedy latinský 
gregoriánský chorál navrátí lidu. lidé 
jsou schopni se mu naučit a v Třetím 
světě se líbí, poněvadž se přibližuje míst-
ním domorodým melodiím.

To ve svém písemném příspěvku 
k 94. odstavci předlohy potvrdil i biskup 
z rhodésie Mazzieri. domorodci mají 
v jeho diecézi rádi gregoriánský cho-
rál a bylo by nemožné překládat texty 
do lidového jazyka, poněvadž přesný 
překlad je neuskutečnitelný a nedá se 
přizpůsobit gregoriánským melodiím. 
v samé africe je mnoho místních dia-
lektů a každý by si přál mít liturgii ve 
svém, z čehož by vznikl druhý babylón.

polský biskup z chelmna kowalski 
vycházel ze zcela jiné situace a přál si, 
aby se věřící nejprve naučili lidovému 
zpěvu, poněvadž ten jim podává pravdy 

víry srozumitelně. v polsku už 200 let 
vzdoruje zbožný lid ďábelským nástra-
hám lidovým zpěvem. pak bude možno 
postoupit výše k nacvičení a užívání 
gregoriánského chorálu. Šťastné řeše-
ní biskup vidí v soužití obojího zpěvu. 
k tomuto řešení se přiklonilo mnoho 
dalších otců. ke zmínce o vícehlasém 
zpěvu dodal jen biskup de smedt, že 
není vhodné mu poskytovat v liturgii 
příliš mnoho místa už proto, že je nepro-
veditelný v mnoha farnostech, a pak cír-
kev má být v liturgických projevech pro-
stá. komu se dnes taková hudba a zpěv 
líbí v kostele?

Zajímavější byla výměna názorů při 
projednávání odstavce předlohy, který 
doporučoval užívání lidového zpěvu 
během zbožných liturgických úkonů - 
pobožností. Zpěv má svým obsahem 
odpovídat katolickému učení, má být 
krátký, lehký a melodicky prostý. Má 
se inspirovat z písma svatého, zvlášť 
z žalmů a z východních i západních 
liturgických pramenů.(č. 96)

k tomu poznamenal kardinál de 
barros camara z rio de janeiro: ať není 
kněze, který by nebyl schopen během 
katecheze zpívat zbožné lidové písně. 
sdělil otcům svou vlastní zkušenost 
z dob, kdy po léta řídil kněžský seminář: 
za celá ta léta našel jen jediného semina-
ristu, který se nebyl schopen naučit zpí-
vat. všichni ostatní se naučili, i když to 
někdy pro ně nebylo snadné.

nikdo z otců neupíral lidovému 
liturgickému zpěvu užitečnost. nesmí 
to však být jakýkoliv zpěv. Má odpoví-
dat důstojnosti liturgie, povaze jednot-
livých částí a má brát ohled i na schop-
nosti věřících. k tomu znovu připomněl 
Msgr. d ámato, že především jednodu-
ché melodie jsou krásné, ale že všichni 
skladatelé vědí, jak těžké je složit jasné, 
krásné a radostné melodie. Mnoho 
zpěvů, které se dnes rozšiřují, patří mezi 
ty nejhorší, například to znění „christus 
vincit“, které otcové zpívají denně na 
sněmu ...

jiní se přimlouvali, aby se lidové-
mu zpěvu dala možnost se šířeji roz-
vinout. o tu jej až dosud připravoval 
latinský zpěv, ač účelem liturgického 
zpěvu je styk duše s bohem, a niko-
liv zpěv sám. kdo pochybuje o tom, že 
gregoriánský zpěv je poklad církve? na 
sněmu hovoří jasně duch svatý ústy 
tolika pastýřů církve, kteří prohlašují, 
že péče o duše volá po změně. ať tedy 
nebrání láska k tradici rozvoji dnešní-
ho života. nestačí, že mniši a duchovní 
gregoriánskému chorálu rozumějí, je tu 
také nový mladý svět se svými nástro-
ji, hudbou a kulturou. ať tedy kláštery 
vytvoří i dnes jako kdysi nový vhodný 

zpěv a ať se nestanou muzejními hlída-
či starobylostí. I když počátky lidového 
zpěvu budou nutně nedokonalé, i on 
dospěje do dokonalejších forem, stejně 
jako kdysi gregoriánský chorál.

biskup de smedt se přimlouval za 
uchování gregoriánských melodií s texty 
v lidovém jazyku, aby sněm tento poklad 
docela nepohřbil. Tam, kde by nebylo 
možno přeložit původní slova, ať se na 
melodie vytvoří nový text.

k dalšímu bodu předlohy, týkajícímu 
se varhan a užívání hudebních nástrojů 
během liturgie (č. 98), biskup de smedt 
si přál změnu v textu v tom smyslu, aby 
i v kostele mohl být zpěv doprovázen 
mechanicky, tj. reprodukovaným dopro-
vodem a aby se reprodukované hudby 
mohlo používat i jinak. poukázal na bla-
hodárné účinky poslechu gramofonové 
hudby na dnešního člověka, zvlášť na 
mladé. Zde by jim byla účinnou pomoci 
při modlitbě, při rozjímání i při liturgii 
v malých farnostech.

posvátná hudba v misijních zemích 
si vyžadovala zvláštní pozornosti. 
naznačuje to i předloha (č. 97), a potvr-
dili to i otcové oněch zemí. Téměř 
jednohlasně zdůraznili význam hudby 
v životě různých národů - a zvlášť 
v životě tamních církví. posvátný zpěv 
i hudba odpovídající místním tradicím 
se může mnohým stát branou do círk-
ve. Zatímco v Indii se gregoriánské 
melodie velice podobají hinduistickým 
hymnům, takže by z nich mohla čer-
pat i tamní církev, v africe není při-
způsobení všude tak snadné. jak však 
poukázal biskup Mazzieri, v rhodésii 
má domorodá hudba a zpěv dvojí 
účel: povzbudit bojovníky k nenávis-
ti vůči nepřátelům, a vzbudit smysl-
nost - např. v zpěvech doprovázejících 
obřad dospívání mladých dívek. obojí 
je zcela nevhodné pro zavedení v litur-
gii. I nástroje jsou tam výhradně bicí, 
tedy málo vhodné k liturgickým úče-
lům. I kardinál rugambwa ukázal, jak 
nelze hovořit o nějaké jednotné africké 
hudbě, když se liší od místa k místu, 
takže někteří odborníci, kteří se ji sna-
žili jednotně upravit, si to neuvědo-
mili, a proto neuspěli. přitom pokrok 
africké liturgické hudby bude záviset 
na odbornících a umělcích. bude tedy 
nutné založit odborné školy, aby školení 
odborníci jí mohli dát nový náboženský 
smysl.

Jaroslav V. Polc
Posvátná liturgie, Řím, 

Křesťanská akademie 1981

Druhý vatikánský sněm jedná o liturgii
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pedagogická fakulta univerzity 
hradec králové vydala v letošním roce 
sborník statí kolektivu autorů stanislav 
bohadlo, petr Špaček a František 
vaníček se společným názvem Musica 
sacra – v úvodu upřesněném na Musica 
sacra v badatelské, umělecké a pedago-
gické praxi. v nákladu 200 kusů ji vyda-
la ve spolupráci s nakladatelství oftis 
z Ústí nad orlicí, sborník vznikl v rámci 
studijního oboru chrámová hudba.

každý z autorů se ujal jiného před-
mětu – dějiny chrámové hudby, hra 
na varhany a hlasová pedagogika. 
„Teoretická ref lexe v těchto oborech 
hledá a nalézá nové souvislosti a feno-
mény jako historický podíl osobností 
v česko-italských vztazích, otázky kato-
lického, protestantského a koncertního 
modelu varhaníků, nová komplementár-
nost učitele hudební výchovy a regens-
choriho či profesionalizace vokální 
pedagogiky a význam gregoriánského 
chorálu“ (z resumé).

stanislav bohadlo se na 90 stranách 
(více než polovina sborníku) věnuje 
významných českým hudebníkům v 17. 
a 18. století, kteří se usadili v Itálii, byli 
uznáváni a k jejich jménu byl připojován 
přídomek „boemo“: jan jakub komárek 
(1648-1706) v oboru tisku not corelliov-
ských triových sonát a oratorních libret 
v Římě, mnich-minorita bohuslav Matěj 
černohorský (1684-1742) jako nejlep-
ší varhaník a skladatel v prestižních 
konventech v assisi a padově a josef  
Mysliveček (1737-1781) jako uznáva-
ný houslista, kapelník a skladatel děl 
vrcholného klasicismu.

v rozsahu poměrně skromném petr 
Špaček popisuje měnící se funkci varhan 
z historického hlediska, sleduje vývoj 
vzdělávání varhaníků  v 19. a 20. stole-
tí a zamýšlí se nad možnostmi formace 
chrámových varhaníků v dnešní době, 
nejen v souvislosti s oborem na hudební 
katedře královéhradecké univerzity. 
konstatuje mj.: „v našich zemích se 
(negativní) trend znásobuje určitým 
nezájmem o vzdělávání v oblasti chrá-
mové hudby jak ze strany politiků, tak 
také zcela nepochopitelně i ze strany 
církevních kruhů.“ cituje z psalteria 
č. 5/2010 text Marlene Wartenbergové 
a dodává: „chrámová hudba potřebuje 
nadregionální péči“ a „kult a chrámo-
vá hudba byla vždy určitým stimulem 
kultury a jistě může plnit tuto důležitou 
úlohu i nyní. aktuálním problémem 
dnešní doby je proto hledat východis-
ka z tohoto útlumu, který bezesporu 
v oblasti chrámové hudby a segmen-
tu jejího vzdělávání v současné době 

díky mnoha faktorům existuje.“ na 
závěr podává výsledek průzkumu mezi 
absolventy hudební katedry, ze kterého 
vyplynulo, že se oživuje dřívější model: 
spojení učitele hudební výchovy a aktiv-
ního chrámového hudebníka.

Závěr sborníku tvoří odborná stať 
Františka vaníčka, který se zaměřuje 
na otázky hlasového vzdělávání z hle-
diska pedagogického i anatomického, 
věnuje se funkci a smyslu lidského hlasu 
a důležitosti jeho kultivace. Také v jeho 
příspěvku zaznívá apel na prohloubené 
vzdělávání chrámových zpěváků – nejen 
profesionálů, kteří nejsou schopni se 
službou uživit, ale – a snad především -  
také amatérů, kteří přebírají aktivní roli 
v hudebním liturgickém „provozu“.

sborník je doplněn několika stra-
nami soupisu literatury – ta bohužel 
trpí korektorskou nepozorností, která 
jinak celkem zajímavou publikaci peč-
livému čtenáři kazí. a poznámka nako-
nec: koupila jsem ji (za 85 korun) na 
veletrhu odborné literatury malých 
nakladatelství, které pořádalo muzeum 
v pardubicích. „Musica sacra“ byla jedi-
nou publikací o hudbě.

Jarmila Štogrová

Musica sacra obecně vzato vítáme jakoukoliv inicia-
tivu s cílem „pečovat o chrámovou hudbu“, 
nicméně víkendové semináře daleko od 
našeho města atp. jsou pro nás z časových 
důvodů nedostupné. Z toho, co nabízíte, 
bychom velmi uvítali pomoc ve formě dis-
tribuce notových materiálů nových písní 
apod. současných autorů. Tak, jak to třeba 
vychází ve varhaníkovi. pokud na to „máte 
páky“, podpořte prosím myšlenku jedno-
denních seminářů - diecézních setkání 
varhaníků, kde by bylo možné načerpat 
inspiraci, tipy, sdílet zkušenosti, vzdělat se. 
v naší královéhradecké diecézi jsem to za 
svoji varhanickou činnost zažil pouze jed-
nou, navíc to za nic nestálo, bylo to napro-
sto nepřipravené a bezúčelné. 

Matěj Havel, Hradec Králové - Pouchov

Milí přátelé,
v rámci roku víry uvažuje sdh o zorga-
nizování samostatné pouti do svaté země 
pro liturgické hudebníky, a to ve spolu-
práci s ck křížek (http://www.ckkrizek.
cz/). chceme spolupracovat s touto ces-
tovní kanceláří, která cesty do svaté země 
nepojímá jako poznávací zájezd prokláda-
ný modlitbou růžence, ale jako duchov-
ní putování, kde každý den má své téma 
a místo v dramaturgii 8-denní cesty. od 
jiných ck se ck křížek liší také v tom, že 
se bydlí na 4 různých místech, což cestu 
sice prodraží, ale zato každý den to ušetří 
mnoho hodin v autobuse. hudební pro-
gram i osobu doprovázejícího duchov-
ního si rozhodneme sami. cesta začí-
ná v sobotu v noci a končí po 8 dnech 
v pondělí dopoledne. předběžný termín: 
říjen – listopad 2013, kdy tam je ideální 
počasí. předběžná cena kč 27.000,-kč 
(mj. kvůli 3 noclehům v samém centru 
jeruzaléma).
Zájemci, pište na pout@sdh.cz, pokud 
nás bude alespoň 40, akce se uskuteční.

Pavel Svoboda
www.pavelsvoboda.com

poUť sdh do svaté země?

vážení a milí přátelé,
nový liturgický rok je za dveřmi, a tak vás 
jistě všechny napadlo: což takhle si zazpí-
vat chorál! na našich čerstvě aktualizova-
ných stránkách www.introitus.cz nalez-
nete bohatou nabídku plánovaných akcí 
na celý rok. naleznete zde rovněž notové 
materiály a užitečné kontakty.

Z nejžhavějších aktualit vybíráme:
TIchÝ sIlvEsTr Zjistili jsme, že 
„klasický silvestr“ řadu lidí frustruje,  
toto je alternativa. přijeďte do kláštera 
v roudnici trochu zpívat, trochu mlčet, 
trochu popít, zejména (ale nejen) 31. 12. 
2012 - 1. 1. 2013.

pro více informací se neváhejte ozvat na 
tyto kontakty:
Filip srovnal, filipsrovnal@gmail.com
Zuzana Malá, zuzana.mala@oldstars.cz

convEnTus choralIs je neformál-
ní skupina lidí spojených zájmem o cho-
rální zpěv. Conventum facite (shromáž-
děte se, vytvořte společenství) – zpívá se 
v introitu čtvrté neděle postní. Tvoříme 
tedy společnost lidí různého věku, povo-
lání, stavu a nátury, kteří mají vztah ke 
gregoriánskému chorálu. Ten pro nás 
není pouhou okrasou liturgických cere-
monií nebo starobylých kostelů, nýbrž 
samotným liturgickým aktem. 
po vzoru choeur grégorien de paris 
a inspirováni zpěvem kompletní-
ho chorálního oficia a bohoslužeb 
svatého týdne, který se již po mnoho 
let koná v klášteře Fontfroide, pořá-
dáme chorální svatý týden v čechách, 
od něhož se postupně rozvinulo širo-
ké spektrum aktivit zejména v praze, 
na jihočeské dobrši nebo v roudnici 
nad labem. 

Zbyněk Šír

conventUs choralIs

dokončení ze str. 9
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Milí čtenáři,
je krásné probírat se seznamem naroze-
nin a zjišťovat, jak pěkně máme pokrytu 
celou českou republiku. je to znamení, 
že i to málo, co společnost pro duchovní 
hudbu dělá, má smysl. Tentokrát spole-
čenská rubrika pokrývá první dva měsíce 
nového roku 2013, byť spatří světlo světa 
ještě předtím, kdy hlavní společenskou 
událostí budou narozeniny ježíše krista.

nakolik víme ze zaslaných údajů 
a v mezích zákona o ochraně osobních 
údajů vám sděluji, že v onom dvoumě-
síčním období budou mezi členy sdh 
oslavovat životní jubilea (bez titulů 
a hodností) veronika kalivodová, jiří 
hrnčíř, Zdeněk kopecký, jiří lazebníček 
a josef smola. 

polokulatiny oslaví veronika Šebá-
ková, Zdeněk klindera, pavel křivohla-
vý, šéfredaktor tohoto proslulého perio-
dika jiří kub a pavel vašků.

nekulatiny oslaví členky lenka 

čechová, svatava hubálková, klára 
jelínková, ludmila liberdová, Marie 
Martínková, jarmila Štogrová a jana 
vozková, stejně jako kůrovci jan berná-
tek, Ivan brožek, jiří burian, jiří dou-
bek, náš předseda jaroslav Eliáš, jan 
Fila, Tomáš herder, vítězslav hergesel, 
roman hofr, hubert hoyer, josef Gerb-
rich, jan Grossmann, jaroslav konečný, 
bohuslav korejs, Štěpán Malík, daniel 
pinc, alois rozehnal, Martin Říšský, 
František semerád, pavel smetáček, 
ondřej socha, František Šmíd, jan Ště-
pančík, pavel Tomáš, radim ucháč, 
rudolf valášek a jeho syn Marek, karel 
vik a Tomáš Weissar.

narozeniny oslaví biskupové 
František v. lobkowicz (*5. 1. 1948), 
josef hrdlička (*19. 1. 1942) a ladislav 
hučko (*16. 2. 1948). 

Z dalších kůrovců, kteří nám jistě 
fandí z druhého břehu života, si připo-
meňme, že narozeniny pro život časný či 

věčný budou mít F. X. brixi (*2. 1. 1732), 
G. b. pergolesi (*4. 1. 1710), François 
poulenc (*7. 1. 1899), Maurice duruflé 
(*11. 1. 1902), claudio casciolini (†18. 1. 
1760), Gregor aichinger (†21. 1. 1628), 
W. a. Mozart (*27. 1. 1756), první před-
seda sdh petr Eben (*29. 1. 1929), G. 
p. palestrina (†2. 2. 1594), josef Mysli-
veček (†4. 2. 1781), William boyce (†7. 2. 
1779), j. j. Fux (†13. 2. 1741), karel skle-
nička (*17. 2. 1933), ch.-M. Widor (*21.2. 
1844) a G. F. händel (*23. 2. 1685).

všem oslavencům patří naše gra-
tulace, modlitby a vděk za jejich přínos 
duchovní hudbě. 

přeji vám všem požehnaný konec 
adventu a milostiplné svátky vánoční.

Stalo se a stane

společnosti přátel jiřího strejce se 
podařilo navázat na úspěšné vydání 
varhanního díla a tento rok připravila 
k vydání čtyři mše pro sbor a varha-
ny. skladby jiřího strejce (1932-2010), 
pražského rodáka a dlouholetého 
ředitele kůru královéhradecké kated-
rály můžeme slyšet při bohoslužbách 
a koncertech.
čtyři mše jiřího strejce, jsou ojedi-
nělou ukázkou kvalitní, přesto však 
interpretačně dostupné chrámové 
hudby, která může být provozována 
za doprovodu varhan nebo menšího 
orchestru. liturgický text, přiměřený 
rozsah a zpěvná melodika i při pou-
žití moderních melodických a hlavně 
harmonických postupů jsou hlavním 
důvodem, proč si již našly tyto mše 
cestu do stabilního repertoáru mnoha 
chrámových sborů většinou v podobě 
ručních přepisů. 

vydané mše
orbis factor - latinská, sbor a varhany 
(smyčcový orchestr)
lux et origo - latinská, sbor a varhany
kyrie fons bonitatis - česká, sbor a var-
hany (orchestr)
pater excelse - česká, sbor, lid a varhany

ukázky skladeb a informace potřeb-
né k objednání naleznete na www.
opusarium.cz či na e-mailu noty@
opusarium.cz.

Jakub Hrubý

čtyřI mše jIřího strejce 
vyšly tIskem 
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„Chtěl bych poděkovat za vaši vzác-
nou službu. Hudba, kterou inter-
pretujete, není pouhým doplňkem či 
přikrášlením liturgie. Je sama o sobě 
liturgií,“ řekl v sobotu 10. listopa-
du v poledne benedikt XvI. členům 
chrámových sborů z celé Itálie, kteří 
přijeli do hlavního města na celoná-
rodní setkání své sdružující asociace 
sv. cecílie pro sakrální hudbu. svatý 
otec poprvé za svůj pontifikát při-
jal na zvláštní audienci ve vatikánské 
aule pavla vI. šest tisíc sboristů, kteří 
následujícího dne doprovodí dopo-
lední nedělní liturgii ve svatopetrské 
bazilice. na dvou svědectvích, vzdále-
ných půldruhého tisíciletí, svatý otec 
ilustroval schopnost sakrální hudby 
vzbudit víru a dále ji předávat. k obrá-
cení sv. augustina nepochybně při-
spěla zpívaná ambroziánská liturgie, 
poukázal benedikt XvI.

 „Jestliže víra se rodí naslouchá-
ním Božímu slovu, které skrze smyslo-
vé vnímání proniká do srdce a mysli, 
hudba a zpěv mohou nesporně posí-
lit sdělení žalmů a biblických zpěvů. 
Sv. Augustin ve svém spisu O hudbě 
tvrdí, že při zpívané liturgii nevyhle-
dává pouhý pocitový požitek, nýbrž 
zakouší, jak hudba a zpěv napomá-
hají přijmout Boží slovo a zažít zdra-
vé pohnutí.“

 bohoslužebný zpěv, vázaný 
na slova liturgie, tvoří nezbytnou 
součást liturgie, citoval svatý otec 
koncilní konstituci sacrosanctum 
concilium (kap. vI). nikoliv jako 
estetický prvek, nýbrž jako nástroj 
k oslavě boha a posvěcení věřících 
(tamtéž). sakrální hudba tudíž může 
vést rovněž k odhalení mystéria víry, 
jak dokládá známá konverze fran-
couzského literáta paula claudela. 
nehledě na slavné osobnosti se litur-
gický zpěv může dotknout každého 
jednotlivce, zdůraznil papež:

 „A zde vám, drazí přátelé, náleží 
důležitá role. Vynasnažte se, abyste 
zlepšili kvalitu liturgického zpěvu. 
Bez obav zachraňte a zhodnoťte 
nesmírné hudební bohatství církve, 
které nachází své vrcholné vyjádření 
v gregoriánském chorálu a polyfonii, 
jak potvrzuje II. Vatikánský kon-
cil (srov. sacrosanctum concilium, 
116). Máte dar zpěvu, který může při 
liturgických obřadech rozeznít srdce 
mnoha lidí,“  vyzval benedikt XvI. 
členy chrámových schol z celé Itálie 
v závěru dnešní audience. 

(jag), RaVa

6000 sborIstů ve vatIkánU

vážení přátelé,
občanské sdružení pro obnovu památek 
rokycan a okolí, jehož mám tu čest být 
předsedou, opravuje mimo jiné stavby 
i kostelík u ježíška v plzni. letos byla 
díky dotaci ÚMo plzeň 2 vymalována 
velmi zdařile nejstarší část kostelíku. 
pro návrat již restaurovaných varhan 
na kůr je zapotřebí jej opravit a restau-
rovat. (následuje prosba o hlasování 
o podpoře od plzeňského prazdroje, 
které skončilo 30. 11. 2012)

varhany jsme restaurovali na zákla-
dě dotace Mk čr a také z akce prazdroj 
lidem (tehdy se jmenoval občanská 
volba) v roce 2006. restaurátorem byl 
pan rudolf valenta ze Zbraslavi. Ten je 
datoval do 80. let 17. století, takže pro 
kostelík u ježíška byly zřejmě použity 
druhotně. odkud tedy pochází a kdo 
byl jejich autorem, nevíme. ale takto 
jsou nejstaršími varhanami v plzni 
a nejbližším okolí. po restaurování se 
nemohly ještě do kostelíku vrátit, proto-
že jsme pokračovali s opravami. nejprve 
jsme je umístili v kapitulní síni fran-
tiškánského kláštera v plzni, v rámci 
diecézního muzea a konaly se zde kon-
certy pod názvem hudba pro čtyři roční 
období. po uzavření muzea před jeho 
rekonstrukcí byly přesunuty do kated-
rály sv. bartoloměje v plzni, kde slouží 
dodnes jako chórové varhany. hraje se 
na ně při různých příležitostech, např. 
při adventních půlhodinkách. chceme 
ale, aby se navrátily do kostelíku 
u ježíška, což je možné až po restauro-
vání kůru.

podpořte, prosíme, naší akci ve pro-
spěch památky na území města plzně, 
která již slouží – chystáme nyní  cyk-
lus adventních koncertů. na Štědrý den 
24. 12. v 10 hodin připravujeme akci pro 
děti, nazvanou „na ježíška u ježíška“. 
bude představen nově instalovaný lábkův 
pošumavský betlém, děti si budou moci 
vyrobit ozdobu na stromeček a k tomu 
jim budou hrát muzikanti koledy.

 Moc vám děkuji a přeji vše dobré 
v předvánočním času

Ing. arch. Jan Soukup

Z redakční pošty            
Varhany U Ježíška v Plzni


