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Klišé a Archetyp
nedávné shlédnutí filmu Avatar mě 
donutilo zamyslet se znovu nad tématem, 
které mě napadlo už dříve: Jaký je rozdíl 
mezi archetypem a klišé?

Archetyp je cosi, co se objevuje 
mnohokrát v různých podobách (bar-
vách, příbězích, událostech), ale přes-
to, kdykoli je tento „prožitkově-imagi-
nační komplex“ aktivován, máte pocit, 
že právě teď jste svědky něčeho zcela 

nového a originálního. například když 
se poprvé zamilujete (a rozumem víte, 
že miliony předků museli prožít něco 
podobného), váš „prožitkový aparát“ 
vám sděluje, že to tu ještě nikdy neby-
lo, jste uchváceni tajemnou a neznámou 
silou, silnější než vaše osobní vědo-
mí. Tato síla vás oslovuje a vy jste vůči 

ní jakýmsi způsobem bezmocní. (A to 
i tehdy, kdy by váš rozum tvrdil, že se 
jedná o něco banálního nebo běžného).

u klišé jde o opačný prožitek. Ten 
říká, že to, co právě zažíváte, jste již 
mnohokrát viděli někde jinde (v „bledě 
modrém“). Jde o pocit nudy a únavné-
ho znechucení, že vám bylo předloženo 
něco, co zcela určitě není ani nové, ani 
originální. Je to jako jíst „stejný kus 
žvance“ den co den. 

Je snAd klišé nepovedený pokus 
o zTvárnění ArcheTypu?

klišé je banální, kdežto archetyp 
banální nikdy není. Archetyp může být 
jen jednoduchý, prostý. když půjdete do 
přírody a podíváte se na nějakou květi-
nu, třeba sedmikrásku – může být její 
krása banální? nikoli, ale může být pro-
stá. všude, kam se rozhlédnete, můžete 
vidět tisíce takřka stejných sedmikrásek. 
přesto ani o jedné z nich se nedá říci, že 
by byla banální; to slovo do tohoto světa 
nepatří. proč? i sedmikrásky, jedna vedle 
druhé, následují jakýsi vzorec, který se 
opakuje - stejně tak fungují archetypy. 
Tento vzorec je kosmický. není lidským 
výtvorem. Můžeme to nazvat „přírod-
ním zákonem“, ale nevymyslel jej člověk, 
lidská mysl. Je tu odpradávna. stejně tak 
je tomu s archetypy. Jsou tu od pradáv-
na, jako kosmické vzorce. Ty mohou 
být ohromně komplexní - či prosté - ale 
nikdy ne banální. slovo banální (stejně 
jako slovo 'kýč') se může vztahovat jen 
k tomu, co vytvořila lidská mysl.

čili, klišé i archetyp mají společný 
princip opakování, avšak archetyp čerpá 
svou sílu z kosmických (přírodních) 
zákonitostí, kdežto klišé tuto oporu 
nemá; je až příliš průhledným mentál-
ním konstruktem. přesto klišé za urči-
tých podmínek působí.

proč nA někoho klišé působí 
A nA někoho ne? 

klišé nepůsobí na toho, kdo motiv 
rozeznal právě jakožto klišé; jeho záži-
tek se vytratil. připomíná to situaci, když 
vyschne říční řečiště a proud prožitků 
se zastaví. u jiného člověka však klišé 
zafunguje. domnívám se, že je to tím, že 
v tomto člověku je potřeba čehosi, čemu 

klišé vychází vstříc. Tento člověk někde 
ve své duši po klišé touží. Touží po jistotě, 
kterou mu opakování téhož skýtá. onen 
člověk chce vidět předvídatelné motivy, 
situace, události tak, aby byla posílena 
jeho ontologická jistota, pocit, že věci 
jsou na správném místě a fungují podle 
jakéhosi řádu. klišé je pro něho útočiš-
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těm, polem, kde jsou věci jasné a přehled-
né, kde jej nic nerozrušuje, kde je hranice 
mezi dobrem a zlem namalovaná pastel-
kou pětiletého dítěte. čili, klišé poskytuje 
prožívajícímu iluzi řádu. není to sice řád, 
jak věci jsou (přírodně, kosmicky), ale 
je to alespoň nějaký řád, řád po kterém 
touží jeho infantilní mysl. Je to nalezený 
řád bez hledání, bez touhy po objevování 
a poznávání, je to návrat do věčného-jed-
noduchého-téhož. Je to iluze poznání. ne 
však poznání, jak věci jsou, ale jak chce-
me, aby byly. protože kdyby takto byly, 
byli bychom zbaveni nejistoty.

klišé vychází vstříc potřebě jistoty 
v lidské mysli, a přitom nepožaduje ani 
špetku odvahy či touhy poznávat. Je to 
jakýsi opiový balzám pro duši člověka, 
který je zmítán protichůdnými infor-
macemi z bitevní vřavy světa a domnívá 
se, že všechen řád se ze skutečného světa 
již vytratil. proto se uchyluje do svého 
soukromého světa, jakéhosi dětského 
pokoje (s kenem a barbie), do něhož se 
na chvíli schová, aby se ujistil, že ale-
spoň někde ještě nějaký 'řád' existuje. 
(předvídatelnost je náhražka řádu).

proto i klišé působí. Avšak jen pro 
mysl, která jej potřebuje, protože oslepi-
la otvory, jimiž vstupuje poznání nového. 
(A otevřít se novému znamená vždy ote-
vřít se také nejistotě.) nikdo však není 
zcela vidoucí, takže některým klišé pod-
léháme a vůči jiným jsme imunní.

klišé tedy není nepovedený pokus 
o ztvárnění archetypu. klišé je vytvo-
řeno zcela záměrně za cílem uspokojit 
potřebu jistoty, která se skrývá v lidské 
mysli, a na této potřebě vydělat. 

na ztvárnění archetypu se dá pochopi-
telně vydělat také, ale důležité je, že opravdu 
dobré ztvárnění archetypu jen tak nezestár-
ne. i opakované shlédnutí téhož filmu vás 
ovane kouzlem nového, tajuplnou svěžestí. 
(Můžeme se k témuž vracet jako k prameni 
živé vody. pokaždé se třpytí jinak).

Je třeba říci, že archetyp jako takový 
nemůže být nikdy úplně vyjádřen, jsou 
možná jen jeho více či méně zdařilá zob-
razení, přepisy do nějakého jazyka (slov, 
obrazů, symbolů), která budou přiléhavá 
a srozumitelná té které době, epoše, kul-
tuře, kontextu, situaci. přesto je pravdě-
podobné, že i antická tragedie pro nás 
může být pochopitelná, originální, svěží, 
působivá. pokud se tedy nějaký film, 
kniha stanou kultovními, jedná se o to, 
že nějaký archetyp byl vyjádřen obra-
zem, který je mimořádně vhodný pro 
danou kulturu a dobu. Může zrovna tak 
dojít k reminiscenci a znovu-objevení již 
dávno vzniklých obrazů či motivů jiných 
dob či kultur - protože uzrál vhod-
ný čas. důležité je, že v každém díle, 
které „čerpá“ z archetypálních struk-
tur, je uloženo cosi nadčasového, co při 
správném „nasvícení“ intenzivně zazáří 
a „vyloupne se z temnot“. neznamená 
to, že tento záblesk musí uvidět každý. 
přesto má potenciál oslovovat široké 

zástupy. Toto světlo může zářit i daleko 
do doby po smrti svých tvůrců.

shrnuTí
Archetypální motiv odkrývá část 

„implicitního kosmického řádu“, kdež-
to klišé řád pouze simuluje, předstírá, 
aby vyšlo vstříc potřebě jistoty obsažené 
v lidské mysli.

Archetypální motiv je zdrojem 
poznání něčeho nového (a současně sta-
rého, což je paradox ne zcela uchopitelný 
rozumem), jsou noetické, zatímco klišé 
má nulovou poznávací hodnotu.

Může existovat dílo, které „bourá“a 
překračuje všechna klišé, zatímco nemů-
že existovat dílo, které by „bouralo arche-
typy“, maximálně může těžit z kontrastu 
a napětí vůči těmto archetypům. (např. 
Madonna jako jméno pro ve své době 
eroticky excentrickou zpěvačku).

klišé velmi rychle stárnou a s časo-
vým odstupem se stávají neudržitelně 
průhledné až komické, zatímco arche-
typální motivy fungují navzdory tisíci-
letím. Archetypální motivy jsou nadča-
sové, zatímco klišé podléhají módě.

klišé se dá velmi dobře pojmeno-
vat, zatímco archetypální motiv může 
mít svá zobrazení, ale vymyká se přes-
né definici; vždy cítíme, že daná defi-
nice je neuspokojivá – jako bychom se 
snažili vměstnat sluneční kouli do malé 
zahrádky se sádrovými trpaslíky.

některá klišé můžeme vnímat jako 
to, co definuje žánr (bollywoodské sva-
tební slaďáky, snímky o bohatém továr-
níkovi a chudé sekretářce z první repub-
liky). pak jde vlastně o dohodu mezi 
tvůrcem a divákem (čtenářem). divák 
ví, na co jde, že nebude překvapen ničím 
neznámým a tvůrce tuto jeho potřebu 
„bez řečí“ uspokojí - jakoby šlo o „rych-
lou sexuální službu“. oproti tomu setká-
ní s archetypem je vždy hrou lásky.

Aby byla lépe srozumitelná nede-
finovatelnost archetypu, představme 
si situaci, kdy se snažíme vysvětlit stav 
zamilovanosti někomu, kdo jí nikdy 
neprožil. nebude nám rozumět, i kdyby-
chom se rozkrájeli, a my to velmi dobře 
víme. ze stejného úhlu si, jsme-li nevě-
řící, pokusme představit situaci věřícího 
člověka, který by se měl někomu nevěří-
címu pokoušet objasnit podstatu své víry. 
(nepochybně i oblast náboženství má svá 
klišé. hledejme jej všude tam, kde převa-
žuje potřeba jistoty a tradic nad hledáním 
pravdy nebo kde vládne silná potřeba 
kohokoli o čemkoli přesvědčovat.)

Postmoderna je stavem, v němž se 
tvrdí, že neexistuje žádný absolutně 
platný řád, a právě tento předpis by 
měl být oním absolutním řádem. 

Pohádky, telenovely a sitcomy. 
pohádky obsahují archetypální motivy 
v různých kombinacích a vrstvách, zatím-
co telenovely pouze variují různá klišé. 
z toho plyne, že pohádky jsou zdrojem 
poznání, zatímco telenovely jsou založeny 

na principu nejistoty plynoucí z nepoznání 
skutečného světa, kterou mají kompenzo-
vat. Telenovely žádné poznání nepřináše-
jí. Mají diváka utvrdit, že jeho infantilní 
vidění světa je zcela v pořádku. To neplatí 
jen pro telenovely, ale i pro dobré sitcomy 
jako jsou Přátelé či How I met your mother. 
hlavní podmínkou sitcomu je to, aby se děj 
na konci epizody vrátil do stejných kolejí, 
v jakých byl na začátku. díky tomu sitcom 
předkládá vždy-známý hermeticky uza-
vřený svět, skýtající divákovi pocit jistoty 
(a to navzdory tomu, že jsou vystavěny na 
geniálním parodování scifi klišé jako třeba 
Červený trpaslík). Mnohé sitcomy dokon-
ce zřejmě stojí na tom, že si dělají legraci 
z určité výseče klišé a stereotypů. Bigbang 
theory si střílí ze světa super inteligentních, 
ale asociálních geeků, IT Crowd ze světa 
„ajťáků“. pohádky, především vyprávěné 
pohádky, aktivují imaginaci a víceznačnost 
(totéž je možné si představovat po každé 
jinak), zatímco telenovely směřují k napro-
sté jednoznačnosti sdělení. 

pohádky jsou pravděpodobně také 
střípky mozaiky, která ve svém sou-
hrnu odráží nějaký „implicitní řád“. 
Telenovely jsou epické, sitcomy epizo-
dické. Telenovely na stereotypech a klišé 
stojí, sitcomy z nich naopak čerpají 
náměty pro komické situace. na některé 
seriály je možno dívat se dvojíma očima: 
na vážno - a s komickým sebe-parodizu-
jícím odstupem (legenda jménem Chuck 
Norris). sebe-parodizující, odlehčený 
přístup se čím dál více promítá i do akč-
ních filmů (Terminátor 3). důvodem je 
to, že stereotypy a klišé 80. a 90. let se 
dnes stávají čím dál tím průhlednější 
a komičtější i pro běžného diváka.

Astrologie. problém archetypu a klišé 
je to, co dělí bulvární (pop-) astrologii od 
„seriózní“. opět je to téma simulace řádu, 
konejšení, poskytnutí falešné jistoty, svá-
dění vlastní bezradnosti na „osud“, šala-
mounského pokrytectví (tvrdíme, že ast-
rologie nefunguje, přesto si horoskop pro 
naše znamení vždy rádi přečteme, zvláš-
tě pokud je lichotivý) versus explanace 
implicitního kosmického řádu pomocí 
komplexní soustavy symbolů. i popová 
astrologie nabízí předpovědi, namísto 
vysvětlení řádu, v jehož hierarchii má 
každý člověk své nenahraditelné, jedi-
nečné místo. popová astrologie redukuje 
individualitu a na pouhý typ (1 ze 12ti) 
a jemu nabízí (více-méně chlácholivou 
a všeobecnou) předpověď (s prvky mírné-
ho znepokojení a varování, aby působila 
přeci jen realisticky).

Víra v řád či chaos. k tomu se váže: 
vědomí, že nějaký řád vůbec existuje. 
víra v jeho existenci nám ve skutečnos-
ti umožňuje daleko lépe snášet nejistotu 
a být otevřený vůči novému poznání. 
Pokud věříme tomu, že žádný (kosmic-
ký) řád neexistuje, budeme potřeboval 
daleko více ego-obranných mechanis-

pokračování na straně 4
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Vážení čtenáři,

běh času v redakci je takový divně posunutý. Číslo dostá-
váte „pod stromeček“, ale vzniká v období adventním. 
Podobně je tomu na našich kůrech a sborech. Kdo se 
přípravě hudby k liturgii věnuje déle, než výběrem kancio-
nálovky 10 minut před mí, ten již nyní ve zkušebně dudlá 
a vytrubuje (v postě hlaholí radostným Alleluia). Což je 
činnost, která časově odpovídá tomu, co se děje kolem nás 
v sekulárním světě, kde se tradiční svátky slaví nakupová-
ním. A zatímco sekulární období předvelikonoční se svými 
zajíčky a pomlázkami už natolik odtrhlo od křesťanské 
náplně Velikonoc, že to už skoro ani neruší, je ten postkřes-
ťanský advent přece jen nikoli úplně přeznačený, ale jen tak 
„trochu“ posunutý. O to je však důležitější udržet si pově-
domí o významu symbolického času. A, připomínám (patr-
ně zbytečně), Vánoce pro nás nekončí 25. 12. v poledne.

Minulé číslo časopisu bylo neobvykle úvahové. Toto číslo 
je naopak téměř jednožánrové – je naplněno informacemi 
o tom, co bylo, je a bude. Protože se toho událo, děje a uděje 
hodně. Proběhla dvě setkání chrámových hudebníků u pří-
ležitosti svátku sv. Cecílie, jedno v Praze, o kterém infor-
muje dómský regenschori Josef Kšica a při kterém Joachim 
kardinál Meisner pronesl kázání, kterému není rovno. 
Druhé, již tradiční, v Brně, o kterém tentokrát informuji já.
O přípravě nového dokumentu  o liturgické hudbě, o kte-
rém jsme již informovali v minulém čísle a který byl již zve-
řejněn a můžete si jej nalézt a přečíst na adrese http://tisk.
cirkev.cz/res/data/188/021156.pdf, píše zasvěceně P. Jenda 
Balík. O letošním ročníku festivalu Archaion kallos infor-
muje opět Evžen Kindler.
Dále přinášíme tři informace o diecézních varhanic-
kých kurzech. Jitka Hrubá píše o ukončení jednoho běhu 
v Praze,  lektorka Markéta Schley Reindlová píše o dalším 
plzeňském kole téhož a absolvent Jan Wustinger z Nýrska 
vzpomíná na jeho předchozí běh. Poslední dva zmiňované 
články pocházejí z „přetečeného“ Občasník uplzeňské die-
céze, který tvoří přílohu tohoto čísla.
Milan Šimáček vás zve na výstavu „Otevři zahradu rajskou“ 
do Valdštejnské jízdárny, já jsem našel zajímavou infor-
maci  při prohlídce farních věstníků a zmiňujeme i pozo-
ruhodnou plzeňskou tradici „Rybovek“. Tedy vidíte, že se 
toho opravdu událo hodně.
Rubrika bylo, je a bude je doplněna jednou esejí a jedním 
rozhovorem. Esej z autorova blogu vysvětluje rozdíl mezi 
klišé a archetypem. Můžeme v ní s lecčím třeba i nesou-
hlasit, ale je to ten nejlepší text na dané téma, který znám. 
Rozhovor se vrací k jedné svatbě s opravdu pozoruhodným 
repertoárem liturgické hudby, která při ní zazněla.
Za celou redakci přeji všem čtenářům požehnané prožití 
Vánoc a odolné žlučníky při duchovně-hudebních i jinak 
lahůdkových hodech.
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mů a budeme vytěsňovat daleko větší 
spektrum (vnímané) reality; je možné, 
že si budeme budovat řád substituční 
(srovnávání bobků v kotci podle veli-
kosti). vědomí kosmického řádu odpo-
vídá pocitu důvěry v život/smrt, onto-
logické jistotě. klišé je náplast na toto 
vše. i (konformní) způsob vedení života 
může být jakýmsi klišé (strávit neděli 
s rodinkou v supermarketu a pak jít do 
multikina; vzít se po škole a porodit děti; 
udělat kariéru; je mnoho „klišóvitých“, 
neautentických životních scénářů).

Chlapík s xichtem vlka například 
geniálně vystihl klišé vesnického života 
v písničce Život na vesnici. 
(No, takovejhle život bych fakt nechtěl. /
Červená škodovka, slepice, drůbež, / kočky, 
králíci. / Nedělní obědy. Knedlíky. Zelí. 
Hovězí maso. / Chodit do hospody. / Pít 
hnusný, odporný pivo. / Který mi stejně 
nechutná. / Někdy to má svý výhody. / Ale 
na vesnici, každěj zná každýho, / každej 
o každym všechno ví. / Když někdo při-
jde do krámu, / hned prodavač ví, co bude 
chtít. / Hned si to připraví. / Napíše to pro-
piskou na papírek. / Z hlavy to vypočte. 
A pak vám to prodá. / Nechci.)

Klišé můžeme tušit všude tam, kde 
dochází k potlačování všeho znejisťují-
cího a víceznačného.

Hudební motivy a fraktály. 
kdybychom archetyp přirovnali k věčně 
evolvujícímu fraktálovému obrazci, jeho 
sledování by nás nikdy neomrzelo, pro-
tože sledovat rozvíjení nějakého řádu, o 
kterém víme, že je, i když mu nerozumí-
me, je pro nás nekonečně fascinující. proto 
mohou vznikat nová a nová díla variující 
archetypální motivy, ale ty se stejně nikdy 
nevyčerpají. stejně tak je tomu v hudbě. 
i hudba je fascinující odhalování impli-
citního řádu na zcela abstraktní úrovni 
(hudba nic nezobrazuje). i v hudbě exis-
tují klišé (popmusic), stejně jako hudební 
motivy, které jakoby nám už při prvním 
poslechu byly odněkud povědomé, jako-
by v nějakém jiném světě, na jiné úrovni 
bytí již existovaly dávno předtím, než byly 
zaznamenány do not.

Archetypy se týkají života, zatímco 
klišé se vztahují k narativním stereoty-
pům a zkratkám, které nemají s životem 
nic společného. Jsou to statisticky až 
příliš často se vyskytující zákonitosti 
(filmové, divadelní, literární, hudební) 
řeči. Jsou to lapsy uvnitř symbolického 
světa související s (pro tvůrce pohodl-
ným) zjednodušováním. 

Klišé můžeme nejsnáze definovat 
jako „narativní stereotyp“. Ten se nemu-
sí týkat jen nějakého uměleckého díla, 
ale i způsobu, jakým uchopujeme realitu 
kolem sebe, abychom si usnadnili znejis-
ťující poznávání („všichni cikáni kradou 
a nechodí do práce“).

Vojtěch Franče 
zdroj: http://ografologii.blogspot.cz

v minulosti jsme v pražské katedrále sv. 
víta svátek sv. cecílie již slavili. To byla 
záležitost příležitostná. zpíval strahovský 
chrámový sbor spolu s pražským kated-
rálním sborem za varhanního doprovodu 
otto nováka pod dirigentským vedením 
svatovítského regenschoriho Josefa kšici. 
byla to tehdy mimořádná záležitost, proto-
že byla provedena Mše k sv. cecílii svatovít-
ského varhaníka Antonína Jandy, který na 
začátku 30. let minulého století navrhl dis-
pozici romantických Mölzerových varhan. 

s příchodem nového pražského arci-
biskupa kardinála dominika duky op 
v roce 2010 se setkávání chrámových 
sborů na svátek sv. cecílie od roku 2011 
stává pravidlem. v tomto roce je pro-
vedena lužanská mše d dur Antonína 
dvořáka. zpíval ji třistačlenný sbor 
složený s mnoha chrámových sborů 
s doprovodem orchestru. 

v roce 2012 byla hrána Missa d dur 
Jana dismase zelenky z Metropolitního 
archívu, v roce 2013 Missa integra d dur 
Jana zacha k 300. výročí jeho narození 
a nakonec v letošním roce 2014 Missa 
elegans in d skladatele a v letech 1784 
– 1814 kapelníka svatovítské katedrály 
Jana evangelisty Antonína koželuha, od 
jehož smrti letos uplynulo 200 roků. 

Je to vždy významný den v životě 
katedrály, kdy se zároveň pod záštitou 
pana kardinála koná konference o katedrá-
le sv. víta v kontextu s evropskými kated-
rálami (paříž, kraków, Miláno, kolín nad 
rýnem). Je to každopádně událost vzbu-
zující velkou pozornost kunsthistoriků 
i teologů, na kterou navazuje svatocecil-
ská mše v katedrále za účastí chrámových 
sborů z prahy a arcidiecéze. 

Tuto mši celebrují postupně kardiná-
lové z katedrál jmenovaných evropských 

měst spolu s kardinálem dukou. letos 
celebroval mši emeritní kolínský arci-
biskup Joachim Meisner, který pronesl 
„hudební kázání“, které dokonale oslovi-
lo všechny přítomné a mohlo by se klidně 
stát studijním textem bohoslovců, kněží 
a biskupů, jak naznačil v závěrečném 
poděkování kardinál dominik duka. 

Mariino Magnificat, hymny – to 
jsou modlitby, které v osobě zbožné ženy 
sv. cecílie, patronky hudebníků prýští 
v nepřetržitém zpěvu. zpěv křesťanských 
hymnů má nezastupitelné místo hned 
vedle božího slova a chrámoví hudební-
ci mají být nejbližšími spolupracovníky 
biskupa. zúčastnění členové chrámových 
sborů pražských kostelů – od sv. václava 
na proseku, od sv. ignáce, ze strahovské 
baziliky, z katedrály sv. víta a v minulosti 
i od panny Marie před Týnem, sv. ducha, 
břevnova aj. vždy zpívali s plným nasa-
zením a byli vždy velkoryse pohoštěni 
panem kardinálem dukou v síni kardi-
nála Josefa berana, kde si navzájem sdě-
lili své dojmy. 

všem jim patří velký dík za nezišt-
nost, nadšení a maximální nasazení při 
provedení zmíněných mší. 

v příštím roce 2015 se bude-
me věnovat přeštickému rodáku J. J. 
rybovi, který působil v rožmitále pod 
Třemšínem a kromě své slavné vánoční 
mše „hej mistře“, složil mnoho kvalit-
ní chrámové hudby. nezapomeneme 
na nedožité 85. narozeniny dómského 
varhaníka otto nováka, který si prá-
vem velmi cenil Antonína Jandy a jeho 
stále nedoceněných mší. Jsme stále jeho 
kvalitní hudbě velmi dlužni. v dalších 
letech se k němu jistě vrátíme a oslovíme 
i další sbory z arcidiecéze.

Josef Kšica

foto Václav Chaloupka, Člověk a Víra 

pokračování ze strany 2 Cecilka v Praze
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Milé sestry, milí bratři!
1. „pane, otevři mé rty, a začnu tě 

chválit!“ (Ž 51, 17). statisíce mnichů, mni-
šek, sester a kněží, den co den touto pros-
bou začínají slavit liturgii hodin, denní 
modlitbu církve. „čeho je srdce plné, tím 
ústa přetékají“, říká se velmi správně. co 
hýbá lidským srdcem, to smějí vyjádřit 
naše ústa. Jednou z největších tísní člově-
ka je vnitřní němota. němý člověk je vždy 
v nebezpečí, že se sebou zadusí, protože 
není schopen vyjádřit to, co se svrchovaně 
hluboce dotýká jeho srdce. kdo je uchvá-
cen vroucností a laskavostí boží, tomu se 
jakoby sama od sebe dere na rty boží chvá-
la. v tom jste, milé zpěvačky a zpěváci ve 
sboru našimi předzpěváky. nám starším 
je zpěv mnohdy zatěžko, zato tím snazší je 
nám skuhrání a naříkání. proto potřebu-
jeme sbory. křesťanský hymnus se zrodil 
ve chvíli, kdy se boží láska vůči nám lidem 
zjevila nejzřetelněji: v betlémském chlévě. 
když dítě plakalo v betlémských jeslič-
kách, boží andělé na betlémských lukách 
zpívali „Gloria in excelsis deo“, „sláva na 
výsostech bohu“.

2. když se narodil kristus, zro-
dila se i chvíle křesťanského hymnu. 
nejpravdivějším vyjádřením křesťanské 
víry je zpěv. zpívající společenství je také 
vždy věřícím společenstvím. církev je 
koneckonců něco jako velký sbor. A proto 
asi jsou nejkrásnější písně a skladby 
věnovány poctě boží, počínaje hymnem 
Magnificat, v němž panna Maria opěvu-
je boží velikost, přes gregoriánský chorál 
a palestrinu až k bachovi, beethovenovi, 
Mozartovi a mnoha geniálním českým 
skladatelům jako jsou smetana, dvořák 
a Janáček. Ti všichni pro velikou hudbu 
k velebení boha vytvořili díla, která tak 
jako Marie v Magnificat stvrzují: „Že 
se mnou učinil veliké věci ten, který je 
mocný“ (l 1, 49). bůh činí člověka ne 
malým, činí jej velkým.

kdo svými ústy touží zpívat správně, 
musí umět správně sluchem naslouchat. 
bůh nám dal dvě uši a jenom jedna ústa. 
proto správně slyšet je naprosto důle-
žitým předpokladem správného zpěvu. 
Ježíš často říká svým posluchačům: „kdo 
má uši, slyš“ (Mt 11, 15). kdo naslou-
chá božímu hlasu, ten jej také slyší. kdo 
naslouchá bohu, ten mu i náleží. už pro-
roci se modlí: „promluv, pane, tvůj slu-
žebník slyší“ (srv. 1 k 3, 9). kdo je nedo-
slýchavý anebo vůbec neslyší, ten nemůže 
zpívat spolu se sborem. 

když panna Maria nosila pod srd-
cem Ježíše a vydala se na cestu do hor 
za svou příbuznou Alžbětou, která byla 
vysokého věku a také čekala dítě, stalo se 
cosi, co je naprosto důležité pro zpěvač-
ky a pro zpěváky. panna Maria s Ježíšem 

pod srdcem vejde do Alžbětina domu, 
a vtom se radostně pohne dítě pod srd-
cem staré Alžběty, a ta posléze zazpívá 
první mariánskou antifonu, kterou naše 
církev zná: „blahoslavená, která uvěřila!“ 
(l 1, 45). A když to Maria uslyšela, rov-
něž začala zpívat, a tu nejkrásnější píseň, 
jaká je v našich zpěvnících, „Magnificat“ 
– „duše má velebí pána“ (l 1, 46). A když 
pak se Alžbětin muž, zachariáš, jemuž 
jeho nevírou hlas oněměl, navrátil k víře 
v boží zaslíbení, uvolnila se mu také ústa 
a hned zazpíval nesmrtelný „benedictus“: 
„požehnaný buď pán, bůh izraele, proto-

že navštívil a vykoupil svůj lid.“ (l 1, 68). 
zpěv je nakažlivý. nejdřív zpívá Alžběta, 
ta podnítí ke zpěvu Marii, a ty dvě zpíva-
jící ženy nakonec přivedou ke zpěvu staré-
ho muže zachariáše. My muži jsme nejspíš 
tak trochu těžkopádní, pokud jde o zpěv. 

v těchto třech lidech nového zákona 
spatřujeme počátek církve. církev je tedy 
od počátku církví zpívající. ke křesťano-
vi zpěv patří tak jako k rybě voda. proto 
jste, milé zpěvačky a zpěváci, tak důležití 
jako předzpěváci pro celý boží lid. A mám 
za to, že českým lidem byl od přírody do 
srdce zasazen talent ke zpěvu a k hudbě. 

Kázání u příležitosti slavnosti svaté Cecilie 
v chrámu svatého Víta v Praze

foto Václav Chaloupka, Člověk a Víra 
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díky vašim velkým skladatelům jsou z vás 
valnou měrou v evropě předzpěváci.

3. s církví pak slavit eucharistii, to 
znamená slavit veliký svátek. ne jen tak 
náhodou pán zasadil eucharistii do veli-
konoční hostiny vyvoleného národa. Tam 
se nerecitovaly žádné suché texty, nepro-
mlouvalo se v próze, tam se zpívala poe-
zie, to jest, zpívaly se žalmy. kde národ 
oslavuje záchranu mocí boží, tam srdce 
doslova překypuje, aby ve chvalozpěvu 
vyjádřilo dík a opěvovalo svou vyvo-
lenost. proto od počátku při bohosluž-
bě u svatostánku a v chrámu existovaly 
sbory a tím zpěv a sakrální hudba. 

sbor je více než pouhé krásné hudeb-
ní těleso. Je to i model pro naši církev: 
harmonie v různosti. ve sboru mohou 
všechny ženy být pořád ženami a nemusí 
se chápat jiných rolí. smějí, mohou a musí 
přispívat tím, co je jim nejvlastnější: sop-
ránovými a altovými hlasy. Totéž platí 
i pro muže. Mají se chápat svých rolí 
a svých hlasů a nepotřebují si nikde nic 
vypůjčovat. Mají zpívat tenor, bas, bary-
ton. pak povstává kýžená zvuková plnost. 
pokud by si ovšem každý takříkajíc eman-
cipovaně hodlal zpívat pro sebe, povstal 
by veliký akustický chaos. Teprve když ty 
mnohé zpěvačky a ti mnozí zpěváci vez-
mou za své svoje nejvlastnější hlasy a řídí 
se dirigentem, pak zaznívá zpěv jako har-
monie, jako krása a jako znějící vesmír. 
Jinak to nejde ani v životě církve!

církev při  bohoslužbě nemá za úkol 
recitovat texty.  k recitaci textů je zapo-
třebí využívat pouze hlavu. církev ke 
své bohoslužbě potřebuje píseň. píseň, 
má-li zaznít, potřebuje nejenom hlavu, 
nýbrž hlavně a zejména srdce jako rezo-
nanční desku. nejvlastnějším povoláním 
lidu božího je zpěv boží chvály: „chválit 
boha, to je úkol náš.“ často se mě ve spo-
lečenstvích  kolínské arcidiecéze ptali: 
„pane kardinále, vedeme si v našich akti-
vitách správně?“ otázku, zda si to nebo 
ono společenství vede správně, neposu-
zuji podle jejich aktivit v sociální oblasti 
a v jiných oblastech. Jestli si to nebo ono 
společenství vede správně, to se rozho-
duje podle slavení boží chvály. A proto, 
milé sestry a milí bratři, jako zpěvačky 
a zpěváci patříte k nejdůležitějším spo-
lupracovníkům vašeho biskupa. biskup 
má být jakýmsi předzpěvákem svého 
biskupství. uděluje pověření a žádá vás 
jako své nejdůležitější spolupracovnice 
a své nejdůležitější spolupracovníky, aby 
byli předzpěváky při chvále boží v našich 
společenstvích. My se nikdy nemůžeme 
vzdát zpěvu boží chvály, jinak bychom 
přestali být kristovou církví. proto tento 
den a tato chvíle není v první řadě chvílí 
kultury, nýbrž je chvílí církve, v níž koná 
to, k čemu byla poslána do světa. zpívá 
„Gloria in excelsis deo“, „Magnificat“ 
a „velikonoční Aleluja“. Amen.

Joachim kardinál Meisner
Arcibiskup em. Kolína nad Rýnem

po několika letech jsem opět neo-
dolal milému pozvání a rozjel se na 
svatocecilské setkání chrámových 
hudebníků do brna, které jako každo-
ročně pořádala pod záštitou brněnského 
biskupa jednota Musica sacra.

Jádrem setkání byla jako vždy mše 
svatá v katedrále, které tentokrát před-
sedal otec karel omlouvaje svého bra-
tra. první upřímnou závist ve mně 
vzbudila účast. nepředpokládám, že 
by se v katedrále o sobotním dopoledni 
vyskytovali lidé „z ulice“, a proto těch 
přibližně 150 lidí byli určitě chrámoví 
hudebníci. Je to počet pro české diecéze 
neuvěřitelný. ne, že by v čechách neby-
lo chrámových hudebníků dost, ale jaksi 
nejsme ochotni se tolik družit. 

druhým příjemným překvapením 
byl počet koncelebrujících kněží. kole-
gové z Ms mají tedy mezi sebou i kněze, 
a to nikoli jako pasivní a fakticky nezú-
častněné. 

Třetím příjemným překvapením byl 
zpěv ordinaria (pěkně s gloria a credem – 
byla to přece naše poutní slavnost) dle petra 
ebena. Mohl jsem si tedy ověřit, že přes 
občasné obecné mínění na Moravě ebena 
znají, zpívají (kostel při ordinariu hřměl!) 
a umějí. v ebenově domovské matičce 
praze se najde málo míst, kde by zazpívali 
jeho ordinarium tak svižně a s chutí.

na řadě by bylo čtvrté příjemné pře-
kvapení, ale kázání otce karla bylo sice 
příjemné, ale za překvapení si ho označit 
netroufám, protože by to znamenalo, že 
jsem očekával něco nudného, bezobsaž-
ného a rozbředlého.

otec karel vyšel z fundamentu – člán-
ku 10 konstituce sc, o tom, že liturgie je 
„vrchol“, ke kterému celé snažení církve 
směřuje. Je to tedy cíl (i když ne posled-
ní), nikoli prostředek. A tedy hlásání 
evangelia, vyučování a pastorace jsou pro-
středky. odsoudil tak některé koncepce, 
ve kterých je liturgie (a potažmo i litur-

Cecilka v Brně
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gická hudba) chápána jako prostředek 
pastorace, a to nikoli jako mínění své, ale 
jako přesvědčivě doložené mínění církve. 
Tak jako panně Marii přísluší čestný titul 
(který si sama udělila) – služebnice páně, 
i my bychom si měli udělit titul „služební-
ci liturgické hudby“ a dbát o to, abychom 
jej byli hodni. A když byl v ráži, zkriti-
zoval hned některé notorické nedostat-
ky. dramaturgii – výběr písní. Takovou, 
mohli bychom říci mechanicistní. v květ-
nu zpíváme mariánské, v červnu srdcovky, 
to vše oživeno eucharistickými o čtvrtcích 
a pašijovými o pátcích. 

nejsem tak dobře obeznámen 
s moravskou praxí, ale řekl bych, že 
tohle nás například v pražské arcidiecézi 
(s kterou jsem obeznámen daleko lépe) 
už nepálí. kostelů, kde se hraje a zpívá 
i o všedních dnech, je už tak málo, že 
bezmyšlenkovitý výběr repertoáru si těch 
pár dosud fungujících varhaníků (kněží, 
společenství) nechce dovolit. A pouze 
o nedělích se přece jen jakási vazba písně 
na liturgii udrží daleko snadněji.

hra na varhany. u zpěvů proces-
ních by bylo dobře přece jen dbát na to, 
aby délka zpěvu včetně předeher a doher 
odpovídala délce příslušného úkonu, 
který doprovázejí. Jistě, není to striktní 
požadavek, on ten celebrant čas od času 
počkat může (a nechce-li být liturgickým 
nanukem poskakujícím, mávajícím a na 
mikrofon ťukajícím, konec konců i musí 
– poznámka autorova, takhle to otec karel 
neřekl), ale nadměrná délka předeher se 
mnohdy a mnohde stává zakořeněným 
nešvarem. A nešvary do liturgie nepatří.

zpěv – myšleno tedy zpěv sólový, 
kterého se při liturgii dopouští zpravidla 
celebrant a žalmista, či ten, který zpívá 
přímluvy. celebranty (zejména ty mno-
haleté) otec karel omlouval (duch hotov 
jest, avšak tělo slábo), avšak stěžoval si na 
mnohé žalmisty, co se týká jejich zpěvní 
dovednosti i nasazení. nicméně (a to již 
zase dodávám já) dovednost lze trénovat 
a k nasazení lze povzbuzovat. což ovšem 
předpokládá, že je nejprve třeba reflek-
tovat, že „takhle je to bída s nouzí“. Jaksi 
nám schází přítomnost konstruktivní 
a adresné kritiky (nedělejme si iluze o tom, 
že když to slyší otec karel a vadí mu to, že 
to neslyší normální věřící a nevadí jim to).

dostáváme se nyní k dalšímu řádné-
mu a tentokrát již pátému příjemnému 
překvapení. byl to sbor collegium musi-
cale bonum ze slavkova a okolí pod vede-
ním kolegy karola Frydrycha, který zpíval 
jak při liturgii, tak po ni předvedl krátký 
minikoncert. Mladé, svěží hlasy, ladění 
v normě, kultivovaný projev. nezdráhal 
bych se je zařadit do nějakého pomyslné-
ho Top Ten. A to zpívají teprve něco málo 
přes rok. Je fakt příjemné, že takový chrá-
mový sbor s docela slušnou přítomností 
a hlavně nadějnou budoucností existuje.

no a teď si, milí čtenáři, jistě říkáte, 
co že se to stalo, že ten kub jen chválí. 
To přece není normální.

Jistě, to by normální nebylo. Ale 
když jsem se pokoušel konkrétně zfor-
mulovat některé své kritické připomín-
ky, zjistil jsem, že mi to už nějak nejde. 
Mladický elán ve šlapání na kuří oka už 
ze mě nějak vyprchal. zkusím to tedy 
úplně obecně, na nejobecnější rovině, na 
kterou si troufnu. A to i s tím rizikem, 
že někteří třeba nepochopí, co vlastně 
jsem chtěl vyjádřit.

liturgický zpěv byl zcela evidentně 
velmi pečlivě připraven, zejména drama-
turgicky. propria byla zhudebněna sou-
časnými skladateli, prokomponována pro 
sbor (alespoň antifony) jejich komplex-
nost/složitost/obtížnost byla ze strany 
autorů jistě záměrně omezena s výhledem 
na použití při liturgii a možnost zapoje-
ní lidu. A lepší lid, než 150 chrámových 
hudebníků už nikdo nikdy nesežene. Ale 
jak říká Jiří suchý, když líčí své pokusy 
zkřížit pampelišku s koniklecem, „měla 
to být koniliška, on mi vzniknul pampa-
klec“. prostě aktivní zapojení zpěvem se 
nějak nekonalo (nebo jsem je přeslechl). 
což vyniklo zejména ve srovnání s tím 
výše hřmícím chrámem při ordinariu – 
skladbě ještě jednodušší a zavedené. 

zpěv žalmisty a zejména zpěv pří-
mluv nebyl rozhodně ani neumělý, ani 
nezaujatý. odpovídal těm nejlepším 
standardům, jak je známe z nahrávek 
z Taize či zpěvu vyselektovaných jáhnů 
na papežských liturgiích. Fakt, to nej-
lepší, co mohlo být k dispozici. Ale nějak 
jsem si přitom vzpomněl na radu středo-
věkého mnicha svým spolubratrům, kteří 
byli pověřeni sólovým zpěvem při litur-
gii: měli byste si dávat nohy do lavóru se 
studenou vodou, abyste trochu ochraptěli 
a ten zpěv byl trochu méně dokonalý.

liturgie na cecilku byla zjevně 
zamýšlena a připravována jako litur-
gie vzorová. Jako vzor pro to, o co by ti 
všichni přítomní hudebníci měli usilovat 
ve svých farnostech (tím se také lišila od 
toho, co cecilského probíhalo téhož dne 
v katedrále pražské). A při představě, že 
by se to skutečně uskutečnilo, na mě šly 
pochyby: byla to ukázka nového výrazu 
starého archetypu, nebo to byla ukázka 
nového výrazu starého klišé? nemělo to 
přes všechnu deklarovanou snahu o pri-
mát liturgie cíl spíše pastorační? byl to 
opravdu hudební výraz něčeho, co má 
být vrcholem, cílem a zdrojem?

Může takový hudební výraz vznik-
nout jako výsledek nějakého křížení 
nebo kompromisu?

Tak, a pochybovačnou až lehce nega-
tivní vsuvku mám za sebou (a jediné 
jméno, které při ní padlo, byl Jiří suchý) 
a mohu směle přistoupit k závěrečné 
upřímné chvále závěrečného agapé. 
všem, kteří je připravili, vzdávám pán 
bůh zaplať.

Ať žije svatá cecílie, nyní i navěky. 

Jiří Kub

sVatba trpasliČí

v září tohoto roku mě kamarádi požá-
dali, zda bych nevypomohl se zpě-
vem na jedné svatbě u sv. Terezičky 
v kobylisích. Že tam bude i chorál. 
výpomoc jsem slíbil, protože zpívat 
chorál u Terezičky je příležitost, kterou 
jsem si nemohl nechat ujít. A dobře 
jsem udělal. bylo to opravdu neob-
vyklé (bohužel) a (bohudíky) krásné 
a povedené.
nedalo mi, abych novomanželům 
nepoložil několik otázek, které snad 
osvětlí motivaci a pozadí této neob-
vyklé události.

Ze kterých farností pocházíte?
Kačka: pocházím z kobylis, vyrůstala 
jsem v prostředí stejného kostela, kde 
jsme později měli svatbu.
Vojta: pocházím z vysočan, avšak 
od mala jsem chodil do farnosti sv. 
Terezie v kobylisich na náboženství 
a později jsme tam jako rodina začali 
chodit i na nedělní mše.

Jak jste se vůbec dozvěděli, že v círk-
vi stále ještě existuje taková hudba, 
jaká byla použita při vaší svatební 
liturgii?
Kačka: Moji rodiče nám doma pouš-
těli široké spektrum hudby, mezi nimi 
i chorální hudbu nebo barokní var-
hanní koncerty. To bylo moje první 
setkání s podobným typem hudby 
a také původ mé záliby v ní. několik 
mých známých a příbuzných také 
zpívá či zpívalo ve sborech, kde nacvi-
čovali mimo jiné hudební doprovody 
k liturgii nebo písně s náboženskou 
tématikou.

Už jste se s něčím takovým jako gre-
goriánský chorál setkali při liturgii 
někdy dříve?
Kačka: Ano, zúčastnila jsem se něko-
lika bohoslužeb v různých koutech 
republiky, kde chrámový sbor zpíval 
gregoriánský chorál jako doplněk 
běžných zpěvů (myšleno např. kanci-
onál), třeba při přijímání nebo v závě-
ru bohoslužby. na konkrétní příle-

pokračování na další dvoustraně
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v říjnu 2014 biskupové na svém zasedání 
schválili „soubor doporučení pro použí-
vání liturgické hudby při bohoslužbách, 
zvláště ve vztahu k mládeži.“ dokument 
obsahuje obecnou část a přílohy, které se 
věnují specifickému hudebnímu stylu, 
který v posledních desetiletích využíva-
jí nejvíce mladí lidé. soubor doporučení 
je předložen jako inspirace pro všechny, 
kdo se do liturgického dění zapojují. 

následující článek popisuje pozadí 
vzniku dokumentu, obtíže, se kterými se 
autoři potýkali, poukazuje na otevřené 
otázky a nastiňuje směr dalšího vývoje.  

proces vzniku
v lednu 2013 pověřila česká bis-

kupská konference sekci pro mládež 
čbk přípravou dokumentu. sekce pro 
mládež sestavila odbornou komisi pro 
uskutečnění úkolu a komunikovala 
s členy liturgické komise čbk. v březnu 
a dubnu 2013 byla vydána veřejná výzva 
adresovaná hudebníkům, liturgům 
a lingvistům k zapojení se do vznikají-
cí komise. výzva byla poslána emailem 
na nejrůznější adresy a byla distribuo-
vána prostřednictvím: www.varhany.
org, psalterium, varhaník, středisko pro 
liturgickou hudbu brněnského biskup-
ství, Jednota Musica sacra a prostřednic-
tvím AcT kurie všech diecézí. všichni, 
kteří byli ochotni se zapojit, byli pozváni 
na pracovní zasedání1.

obsAh dokuMenTu
na prvním zasedání komise bylo po 

úvodní diskusi rozhodnuto, že doku-
ment bude obsahovat nejen schvalování 
zpěvů vhodných k liturgii, ale i část teo-
retickou. Ta v definitivní podobě obsa-
huje zásady pro výběr liturgické hudby 
a zpěvu a charakteristiku jednotlivých 
zpívaných částí mešní liturgie. důležitou 
součástí jsou pokyny pro novou tvor-
bu liturgické hudby. v části, která nese 
název: duchovní tvorba a projevy lidové 
zbožnosti, je také pojednáno o duchovní 
hudbě, která je využívána mimo liturgii, 
protože i ta musí ze své podstaty splňo-
vat kritéria, která ji opravňují k pou-
žití při křesťanské modlitbě. v závěru 
souboru doporučení se nachází kapitola, 
která stanovuje schvalovací proces nově 
vznikající liturgické tvorby.   

druhou část dokumentu tvoří pří-
lohy, které se zaobírají výsečí liturgické 
hudby. Jsou v nich schváleny nástroje, 
melodie ordinárií a zpěvy k liturgické-
mu používání, jak vyžadují všeobecné 
pokyny k Římskému misálu. 

1 seznamy všech členů lze najít v budoucnosti 
církve č. 5/2014:
http://www.cirkev.cz/cirkev-se-setkava/mladez/
budoucnost-cirkve/rocnik-xxi-2014/ 

plenární zasedání čbk schváli-
lo k liturgickému používání zpěvníky 
hosana i až iii a to dle pokynů, které 
tyto zpěvníky obsahují, zpěvy z Taizé 
a další výběr z aktuálně používaných 
písní.

výhledy
příloha č. 5 pojednává o přípravě 

mladých interpretů, kteří se věnují druhu 
liturgické hudby, o kterém pojednáva-
jí přílohy dokumentu. v tomto ohledu 
bude důležitá spolupráce či propojení již 
existujících diecézních kurzů pro varha-
níky a nově vznikajících kurzů. 

sekce pro mládež čbk má za úkol 
vydat soubor doporučení ve vhodné úpra-
vě pro mladé lidi a připravit pilotní kurz 
pro mladé interprety. počítá se s tím, že 
budou opět osloveni kvalifikovaní odbor-
níci a bude snaha nastartovat dlouhodobý 
proces kultivace liturgické hudby. 

Že dokument bude mít pozitivní vliv 
na hudební tvorbu lze usuzovat napří-
klad z toho, že celostátní setkání ani-
mátorů, které se konalo v srpnu 2014, 
a které již využívalo znalosti dokumen-
tu, bylo dle kritiků provázeno růstem 
kvality liturgie2.

obTíŽe pŘi TvoŘení dokuMenTu 
dokument vnímá liturgickou hudbu 

v širokém významu, jak se píše v konsti-
tuci o posvátné liturgii sacrosanctum 
concilium: „církev schvaluje všechny 
formy pravého umění, pokud mají nále-
žité vlastnosti, a přijímá je do liturgie“ 
(čl. 112). liturgická hudba tedy není 
vázána na určitý hudební nástroj nebo 
hudební styl, ale úzce souvisí s liturgic-
kým děním. 

a) základní obtíží byla a zůstává 
terminologie. pokud se hovoří o tvor-
bě, která do liturgie postupně vstupu-
je od 70. let minulého století, není pro 
ni v češtině přiléhavý a běžně užívaný 
muzikologický termín. To je důvod, 
proč není možné ani v liturgické hudbě 
jasně určit, o jaký druh hudby se jedná. 
dalším důvodem nejasné terminologie 
je skutečnost, že se jedná o hudbu, která 
se dá zcela logicky rozdělit na mnoho 
dalších podskupin a proudů (od folku 
přes rock, gospel až k worshipu).  

v německé jazykové oblasti se vyu-
žívá termín „nová duchovní píseň“. 
někteří navrhovali zavést pojem „soudo-
bá rytmická liturgická hudba“. Také bylo 
možné začít používat termín „soudobá 
křesťanská hudební kultura“, který se 
vyskytuje v dotazníku papežské rady pro 

2 Alespoň několik ukázek lze najít na:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
ucelbw6Wp_5l05kuhdoJrc4g/playlists

kulturu z roku 2014. navrhované termí-
ny jsou však nejednoznačné a potřebují-
cí další vysvětlení. 

existující terminologická nejasnost 
nakonec byla hlavním důvodem, proč 
byla teoretická část změněna na zcela 
obecnou, ve svém celku platnou pro 
jakýkoliv druh hudby. byl také vypuš-
těn úvodní odstavec, který zněl takto: 
„dokument se zaobírá jak soudobou 
křesťanskou hudební kulturou3, tak 
i velkým kulturním bohatstvím české 
duchovní písně a liturgické hudební 
tvorby. soudobou křesťanskou hudební 
kulturou je označován moderní křes-
ťanský zpěv interpretovaný sólistou 
či křesťanským hudebním souborem. 
souborem se rozumí vokálně instru-
mentální skupina (tradičně označová-
na jako schola, kapela, skupina či sbor), 
která se podílí na zpěvu a hudební složce 
liturgie při použití různých hudebních 
nástrojů.“ 

v příloze č. 5, která pojednává 
o vzdělávání v oblasti liturgické hudby, 
bylo ponecháno toto upřesnění: „na 
rozdíl od pokladu posvátné hudby, jenž 
byl po staletí pěstován a podle nějž ubí-
hal také vývoj hudby světské, je hudební 
žánr, jemuž se věnují přílohy dokumentu, 
poměrně mladý. proto není a ani nemů-
že být natolik probádán a katalogizován 
jako klasický repertoár, na jehož základě 
byl vzděláván bezpočet hudebníků, skla-
datelů i hudebních vědců. vzdělávání 
v této rovině liturgické hudby je tedy veli-
ce důležité a bez něj by nemohl být vytvo-
řen prostor pro další vývoj této hudby. 
Jeho cílem je umožnit tvorbu nového 
hodnotného repertoáru, který odpovídá 
aktuálním potřebám církve.“

zřejmě bude třeba ještě nějaké doby, 
než hudební teoretici zvolí terminologii, 
která bude následně využívána i v litur-
gickém jazyku.

b) druhou obtíží, se kterou se autoři 
potýkali, byla pestrost tvorby. existuje 
velké množství zpěvníků s různou 
intenzitou rozšíření. od všeobecně zná-
mých až po soubory písní jednotlivých 
hnutí a společenství. členové komise se 
rozhodli, že budou respektovat již vyko-
nané odborné hodnocení těch, kteří 
sestavovali zpěvník hosana i a ii. proto 
přejali tehdy zavedené vysvětlivky zkra-
tek označujících vhodnost použití zpěvů 
a navrhli schválení těchto zpěvníků, 
při zachování uvedených zkratek, jako 
celek. zpěvy v uvedených zpěvnících 
jsou schváleny vzhledem k jejich všeo-
becnému rozšíření, dlouhodobému uží-

3 Termín používá papežská rada pro kulturu. 
srov. http://www.cultura.va/content/dam/cultu-
ra/documenti/pdf/musica/enquiry.pdf

Nový dokument o liturgické hudbě
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žitost si ale nevzpomenu.
Vojta: Je to tak, při bohoslužbách to 
bývalo nejčastěji pouhou náhodou 
v některých venkovských farnostech.

Podle jakých kritérií jste vlastně 
hudbu ke svému svatebnímu obřadu 
vybírali?
Kačka: věděli jsme už od začátku, 
že nechceme „kytárkovou“ či „big-
bítovou“ hudbu, která je v současné 
době populární ve farnostech směřu-
jících k mladým lidem. oba s vojtou 
myslím tíhneme spíše k rozjímavé 
hudbě při bohoslužbách. vybírali 
jsme tedy ze stylů hudby, které nám 
byly blízké. Já jsem se napřed bála 
kombinovat různé styly, ale nechala 
jsem se přesvědčit, že můžeme vybrat 
z jednotlivých období takové kousky, 
které dohromady nevytvoří paskvil. 
s tím nám pomohl náš společný přítel 
lukáš novák, který se v podobných 
věcech vyzná a kterému jsme plně 
důvěřovali. Také nám pomohl splnit 
další přání, aby hudba odpovídala 
struktuře obřadu, za což mu patří náš 
velký vděk. navíc jsme chtěli zkom-
binovat náročnější kousky zpívané 
sborem s takovými, kde bychom se 
nemuseli bát připojit svými neškole-
nými hlasy.
Vojta: Jak říká kačka, hodně nám 
pomohl lukáš, který nám pomohl 
sesumírovat naše myšlenky. chtěli 
jsme něco, co nám bude blízké a dobře 
dokreslí atmosféru našeho velkého 
dne, a to se správným důrazem na 
určité části svatebního obřadu.

Bylo těžké se navzájem shodnout, jak 
má liturgická hudba na svatbě vypadat?
Kačka: Myslím, že vojta měl jasnější 
představu o tom, co by se mu líbilo, 
takže neměl moc práce s přesvědčová-
ním. Já jsem spíš vybírala z předložené 
nabídky ty kousky, které se mi líbily 
více než ostatní. Jediný můj požadavek 
byl, aby alespoň některé zpěvy mohli 
zpívat svatebčané spolu se sborem.
Vojta: Ani mi to těžké nepřišlo. Již 
nějakou dobu jsme věděli směr, jakým 
bychom chtěli, aby se náš výběr ubí-
ral, a bylo jen otázkou domluvy roz-
hodnout, které písně nejvíce odpo-
vídají naším společným představám. 
občas jsme museli jeden druhému 
mírně ustoupit, ale obecně panovala 
spíše shoda.

Bezprostředně po svatebním obřadu 
zazněla píseň „When Adam was created“, 
vzatá z americké tradice „shape-note sin-
ging“, u nás prakticky neznámé. Co se 
vám na ní líbí, a proč jste si ji zvolili?
Kačka: chtěli jsme píseň s příběhem 
a myšlenkou, která by meditativně 

vání a na základě výběru, který byl při 
jejich vzniku učiněn. 

ze stejného důvodu bylo navrženo, 
aby byla schválena i hosana iii, ve které 
je rozdělení písní zjednodušeno; k liturgii 
jsou určeny písně označené kostelem.

písně z Taizé jsou kvalitní a mohou 
být používány v liturgii s velkým užitkem. 
proto byly schváleny opět jako celek.

zpěvník koinonie byl pro svou roz-
šířenost probrán píseň po písni a byly 
označeny zpěvy, které lze v liturgii pou-
žívat. nové vydání zpěvníku bude tyto 
značky již obsahovat.  

z dalších zpěvníků byl vybrán a ke 
schválení předložen reprezentativní, 
nikoli taxativní, výčet, a to zpěvů, jež 
podle odborné komise plně splňují uve-
dená kritéria liturgické hudby. ke schva-
lování dalších zpěvů je otevřena cesta 
a určena procedura.

c) Třetí obtíž je spojena s otázkou, jak 
formulovat a popsat jazykové a umělecké 
hledisko zpěvů a styl instrumentalizace. 
dokument se spokojil pouze s obecným 
konstatováním, že je třeba, aby „kvalit-
nímu teologickému obsahu odpovídalo 
literární zpracování i umělecká hodnota 
melodie respektující přízvučnost spi-
sovné češtiny apod.“ a že je třeba zvážit 
„vhodnost zpěvu i způsob instrumentali-
zace vzhledem k chrámovému či jinému 
prostoru.“ Je jasné, že jinak bude vypa-
dat instrumentalizace písně v barokním 
kostele nebo při mši svaté na stadionu či 
velkém prostranství pod širým nebem. 
Také je důležité, aby literární zpracování 
respektovalo kulturu příslušného jazyka 
a zhudebnění respektovalo zásady hudeb-
ní nauky. Tvůrci dokumentu se záměrně 
vyhnuli přesnému výčtu, co to znamená 
literární a hudební kvalita. považovali 
to za nepatřičné ze dvou důvodů. každý 
průměrně vzdělaný člověk by měl mít 
o kvalitě jazyka a základech harmonizace 
všeobecné povědomí. druhý důvod spo-
číval v tom, že posouzení hodnoty kvali-
ty písně z umělecké stránky bude vždy do 
jisté míry záviset na subjektivním dojmu 
odborníků. vyjmenování konkrétních 
hledisek by vytvořilo dojem, že lze jazyk 
i hudbu, tedy umění, vtěsnat do běžně 
měřitelných kategorií. 

oTevŘená oTázkA
podnětná připomínka vzešla od 

pana biskupa Josefa hrdličky. v textu 
dokumentu se výslovně neobjevila, pro-
tože je zahrnuta v obecných normách. 
Je však  žádoucí se jí zaobírat. velká část 
aktuální nové tvorby jsou totiž písně, 
které vznikají v nekatolickém prostředí. 
pozitivním dopadem je skutečnost, že 
autoři pracují s biblickým textem a zpěv 
takových písní přispívá k ekumenis-
mu. na druhé straně, v zájmu budování 
katolické identity, nelze lacině přecházet 
do jiných stylů a pojetí tvorby. 

poznámka se jeví jako velice důle-

žitá. Jednak proto, že poukazuje na 
důvod, proč se nalézá v nové tvorbě tak 
málo mariánských písní a zpěvů ke sva-
tým, ale také  proto, že se v posledním 
desetiletí objevuje druh náboženského 
projevu, který nejenže nevychází z kato-
lické identity, ale je svým přístupem 
zřejmě více, než si sám přeje, propojen 
s psychologickým působením. přesto 
je svou líbivostí a manipulativním sty-
lem mladými lidmi velice oblíben. Jako 
příklad je možné uvést slovenský kato-
lický Godzonne4 a český ekumenický 
festival united5. Jedná se o projev, který 
v budoucnu prokáže svou legitimitu? či 
běží o styl, který se pohybuje na hrani-
ci tzv. nové spirituality; duchovnosti 
bez církve, propojování transpersonální 
psychologie se spiritualitou? 

v katolické spiritualitě vše směřu-
je k eucharistické úctě a z ní vychází. 
otázka, kterou je třeba se zaobírat, zní: je 
možné takový styl produkce považovat za 
směřující k eucharistii nebo z ní vycháze-
jící? nejedná se o styl, který je postaven 
především na společně a jednotně proží-
vaných emocích? v tomto ohledu je uži-
tečné zmínit slova skladatele petra ebena, 
který hudební kriterium duchovní hudby 
formuloval takto: „Jednotlivé melodie by 
neměly být poznamenány duchovností 
pouze podložením textu s náboženskou 
tématikou;     o duchovním obsahu by 
měla přesvědčit melodie samotná, i kdyby 
textu nebylo rozumět“6.

dalším katolickým atributem je 
snaha, aby vše, co církev v duchov-
ním projevu nabízí, mělo v sobě vnitř-
ní schopnost disponovat účastníky pro 
zcela svobodné, jedinečné a osobní ote-
vření se bohu a setkání s ním. Avšak 
disponovat je něco jiného než psycholo-
gicky navozovat a manipulovat.  

závěr
dokument schválený plenárním 

zasedáním čbk je třeba chápat jako 
počátek cesty a je žádoucí, aby násle-
dovala další práce odborníků. Úkolem 
liturgické komise je pokračovat v práci 
a připravit podobná schválení i pro jiné 
žánry. na sekci pro mládež čbk pak 
zůstává břemeno rozvoje kurzů pro 
mladé interprety, včlenění hudební kul-
tivace do kurzů animátorů a pokračovat 
ve schvalovacím procesu. 

P. ThDr. Jan Balík, PhD.
ředitel Sekce pro mládež ČBK

4  http://www.godzone.sk/ 
Godzonne skupina espe
https://www.youtube.com/watch?v=rzblnbgn_dy
5 http://festivalunited.cz/
https://www.youtube.com/ 
watch?v=n9loTyco_98 obě dvě produkce jsou 
z různých důvodů podporovány sekcemi pro 
mládež příslušných biskupských konferencí. 
united vznikl v čr na základě spolupráce církví 
s cílem nabídnout kvalitní celostátní festival 
křesťanské tvorby.
6 eben, petr: Úvodní slovo, hosana, portál 1993.- pokračování na další dvoustraně
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o festivalech pravoslavné hudby 
Archaion kallos, tedy o jeho minulých 
ročnících už bylo v našem časopise více-
krát referováno1. A z těch informací lze 
i vyčíst, že v minulých ročnících vystu-
povala na festivalu renomovaná těle-
sa z Řecka, rumunska, kypru, srbska 
a polska, zaměřená hlavně na autentic-
kou interpretaci řecké pravoslavné litur-
gické hudby, byť v některých případech 
(rumunsko, polsko) aplikované na texty 
v neřeckých liturgických jazycích v dané 
geografické oblasti po více století živé 
(rumunština, staroslověnština).

Festival roku 2014 byl zaměřen na 
ženy v byzantské hudbě a tak zněl i podti-
tul na pozvánce. nicméně mohli být ti, 
kdo byli v předešlých létech uvedenou 
hudbou zaujati resp. okouzlení, zvědavi 
i na příslušné interpretační umění něja-
ké další geografické oblasti. do jisté míry 
byli asi překvapeni hned na prvním kon-
certě festivalu (6. října). na něm nejprve 
pražský ženský sbor iuventus paedagogi-
ca provedl dvě světové premiéry skladeb 
od současných autorek sylvy smejkalové 
a Jany vöröšové a jednu českou premi-
éru skladby anglického autora ivana 
Moodyho, věnované památce byzant-
ské řeholnice a autorky liturgických 
zpěvů (hudby i textů), sv. kassie, žijící 
v cařihradě v 9. století. Ta je snad alespoň 
některým z čtenářů delší dobu známa 
(možná, že pod modifikovaným jménem, 
jako kasia, ikasia, ikassia, kassiané – 
v době sv. cyrila a Metoděje se v případě 
osobních jmen na detaily moc nehledělo). 
Že je však na východě ctěna jako světice, 
to asi byla pro mnohé (včetně mne, který 
se byzantskou hudbou zabývám už půl 
století) novinka. 

To hlavní překvapení přišlo po 
uvedených třech skladbách; ke sboru 
iuventus paedagogica se připojil sbor 
philokallia ensemble (známý už z minu-
lých ročníků) a obě tělesa pod dirigent-
ským gestem Maria christou (dirigenta 
philokallia ensemble) společně provedly 
troparion, který původně napsala kassia, 
ale který v „chrysanthovské2“ tradici 
zpěvu praktikovaného při řecké pravo-
slavné liturgii vystupuje s nápěvem od 
petra (v dnešních hrůzných pravidlech 
pro skloňování řeckých slov: petrose) 
peloponnesia (peloponnesiose). stala 
se tak neuvěřitelná věc: české sboristky 

1 viz roč. 4, 2010, č. 6, str. 7-8 a str. 14-16, roč. 
5, 2011, č. 6, str. 5-6, roč. 6, 2012, č. 6, str. 14-15 
a roč. 8, 2014, č. 1, str. 8
2 Metropolita chrysanthos počátkem 19. století 
reformoval a sjednotil řecký pravoslavný liturgic-
ký zpěv, do té doby rozmělněný vývojem po pádu 
cařihradu, a zjednodušil (a též sjednotil jeho 
neumatickou notaci). od té doby jsou příslušné 
bohoslužebné knihy, skladby i jejich estetika stá-
lou složkou řecké liturgické praxe.

dokázaly nacvičit skladbu plnou typic-
ky chrysanthovských motivů obsahující 
cosi, co my nazýváme přírazy, nátryly 
a okamžité směny dynamiky, co však 
provedené autenticky dle chrysanthovské 
estetiky zní tak odlišně, že se to zdá pro 
středoevropany (a v popsaném případě 
konkrétně pro středoevropanky) nedo-
sažitelné. se sborovým zpěvem této roz-
sáhlé skladby zaznívala sóla sary peno ze 
srbska a evangelie chaldaiaki z Řecka, 
pro které byla peloponnesiova (nebo snad 
i peloponnesiosova, ach jo!) hudba sice 
domácí, jeiich a zcela přirozená, avšak 
i tak musíme výkon (a hlavně dosažené 
schopnosti, slibující něco do budouc-
nosti) českých sboristek vysoce ocenit. 
Takže lze s nadsázkou říci, že geografická 
oblast, která byla charakteristicky spoje-
na s ročníkem Archaion kallos 2014, byly 
čcchy. kéž sv. kassia, v jistém smyslu 
patronka ročníku 2014 festivalu Archaion 
kallos, nad nimi (sboristkami i českou 
zemí) drží svou ochranu!

z toho, že byl právě popsán první 
koncert festivalu, neplyne, že byl ten 
den festival zahájen. de facto začal den 
před tím, a to slavnou (mešní3) liturgií 
sv. Jana zlatoústého, celebrovanou tra-
dičně v pravoslavné katedrále sv. cyrila 
a Metoděje, při které zpíval taměj-
ší ženský sbor (jehož mnohé členky 
jsou i členkami výše zmíněného sboru 
philokallia ensemble), a také výše zmí-
něné sólistky ze srbska a Řecka. 

vraťme se ke koncertům. druhý 
z nich, pořádaný v úterý 7. října, nesl 
název obraz bohorodičky v hudbě 
východního křesťanství. zahájilo ho 
ženské vokální trio chorodia hagiu 
Georgiu, zpívající v ostravské pravo-
slavné kapli sv. Jiří. Jejich zájmy jsou 
však širší a v návaznosti na ně proved-
ly několik mariánských písní řecko-
byzantské tradice. zpívaly unisono, 
totiž nejen podle unisona v notách, ale 
i ve skutečnosti, tedy bez jakýchkoliv 
odchylek mezi jednotlivými členka-
mi, což zvlášť ocení posluchač, který se 
sám věnuje jednohlasému zpěvu4, byť 
i jiné provenience (např. gregoriánské-
mu chorálu). po nich nastoupil pražský 
3 zatím co pro latinské křesťany pokrývá pojem, 
nazývaný liturgie, mešní oběť, oficium (hodinky)  
a další složky (pohřeb, kalendář,…), pro běžného 
křesťana byzantské tradice značí termín liturgie 
to, čemu „u nás“ říkáme mše svatá resp. mešní 
liturgie (další termíny jako večeře páně nechme 
stranou). Jak platí o liturgii obecné, je situace slo-
žitější (např. pro postní období znají křesťanské 
liturgie byzantského ritu „liturgii předem posvě-
cených darů“, s níž se „na západě“ setkáváme jen 
na velký pátek, ale takové detaily už k porozu-
mění článku nejsou potřebné.
4 občas říkám: když jeden ulítne v čtyřhlase, ozve 
se o 25 procent víc, než by mělo, zatím co když 
jeden ulítne v unisonu, ozve se o sto procent víc!

smíšený sbor imbus, který provedl dvě 
skladby – část Akathistu (opravdu jen 
část, celý Ahathistos by trval až do rána) 
nově prokomponovaný už zmíněným 
Moodym, a bogorodice děvo z byzant-
sko-slovanské liturgie, a to v hudební 
versi s. chvoščinského.

na tuto skladbu navazovala troji-
ce zhudebnění téhož textu bogorodice 
děvo – od rachmaninova (klasicky dle 
ruské tradice), koronthályho (moderně 
a dramaticky) a pärta (téměř klasicky 
dle ruskopobaltské tradice) v podání 
ženského sboru Foersterova komor-
ního pěveckého sdružení. Tentýž sbor 
pak ještě provedl další liturgické zpěvy, 
totiž ty v tradici východních slovanů – 
ně vydaj mně, Mati (podle zápisu ve 
„znamennom raspěvu“, tj. notaci pou-
žívané začátkem novověku) a tři zhu-
debnění (od kastalského, čajkovského 
a česnokova) oblíbeného mariánského 
chvalozpěvu zařazeného do liturgie sv. 
Jana zlatoústého ke konci anafory (meš-
ního kánonu). program byl prokládán 
řeckými liturgickými zpěvy, na nichž 
i tento ženský sbor ukázal, že si doká-
že poradit s figurací obvyklou v oblas-
ti chrysanthovské tradice (ještě ne tak 
dokonale jako spojené sbory z prvního 
koncertu, ale je na dobré cestě a to je 
v našich středoevropských poměrech 
také výkon!)

Třetí koncert byl až v dalším týdnu, 
14. října, a jeho téma bylo skladatelé 
dvou metropolí křesťanského východu 
– konstantinopol a Moskva. v oboru 
pravoslavného liturgického zpěvu lze 
obě oblasti vymezit stejně jasně jako 
na mapě. Avšak oproti teprve začínající 
schopnosti našich zpěváků pro realiza-
ci u zpěvu konstantinopolské tradice 
a teprve začínající schopnosti našeho 
publika tento zpěv chápat existuje zkuše-
nost s prováděním i s přijímáním zpěvů 
tradice moskevské už mnoho desetiletí, 
a to jak mezi pravoslavnými věřícími, 
tak mezi koncertním publikem. 

A tak není divu, že na koncertě 
zaznělo devět zpěvů moskevské a jen 
šest zpěvů konstantinopolské tradi-
ce, přesto však i tento počet je v našich 
poměrech významný. vystoupily dva 
sbory. nejprve komorní sbor chrámu 
přesvaté bogorodice (pražáky obvykle 
identifikovaný výrazem „ruský kostel na 
olšanech“) zazpíval 4 skladby moskev-
ské tradice (z toho dvě od vlastního diri-
genta Alexeje kleptsina). po něm sbor 
chrámu sv. cyrila a Metoděje (tedy pra-
voslavné katedrály, pražáky nazývané 
„kostel v reslovce“) provedl šest zpěvů 
konstantinopolské tradice (při nichž 
s ním zpíval jako sólista host z Řecka, 
pracovník Ústavu byzantské muzikolo-

Festival Archaion kallos 2014
bylo, je abude
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gie Řecké pravoslavné církve Gregorios 
Anastasiou – čti Anastasiú) a pět zpěvů 
moskevské tradice. první z uvedených 
sborů byl teprve nedávno (r. 2014) zalo-
žen, ale projevil se velmi kvalitně (zřej-
mě jeho členky už zpívaly příslušnou 
hudbu před založením), druhý soubor 
je znám od prvního ročníku festivalů 
Archaion kallos jako všestranný prů-
kopník pravoslavné hudby u nás, vede-
ný nadějným sbormistrem M. christou 
(stejně jako v minulých ročnících udr-
žovatelem a hlavní oporou festivalu) 
a nadějnou sbormistryní n. shuklinou, 
kteří snad zůstali v paměti čtenářů zpráv 
o minulých ročnících festivalu.

čtvrtý a poslední koncert festi-
valu byl cele věnován české premiéře 
slavnostní liturgie od lesji lyčko. Řečeno 
srozumitelně pro čtenáře psaltéria z řím-
skokatolických kůrů: šlo o 11 hlavních 
zpěvů toho, co bychom nazvali ordi-
náriem eucharistické liturgie sv. Jana 
zlatoústého, která je pro křesťany byzant-
ského ritu celebrována s výjimkou něko-
lika příležitostí (v postě a na 1. ledna) 
celý rok. Autorka ukrajinského původu 
se narodila r. 1939 a za svůj  život praco-
vala v celém spektru různých hudebních 
profesí v kyjevě. zažila tedy éru socialis-
tického realismu, uvolňování i postsovět-
ské otevřenosti světu a víře, což je na její 
tvorbě znát, stejně jako pradávné napětí 
mezi tradičními normami byzantské-
ho uměleckého projevu na jedné straně 
a snahou o nové umělecké vyjádření na 
straně druhé, při čemž ta první z těch 
stran je v oblasti hudby posílena praktic-
kými požadavky vyplývajícími z toho, že 
východní liturgie mají charakter dialogu 
celebrant (a jáhen) – lid (resp. sbor). když 
je takové „ordinárium“ uvedeno koncert-
ně, tj. bez první složky tohoto dialogu, 
vyžaduje jeho pochopení znalost litur-
gických souvislostí – např. některé jeho 
části jsou prokládány invokacemi, které 
si musí posluchač koncertu uvnitř sboro-
vé skladby domyslet, nebo některé části 
začínají na naše zvyklosti paradoxně slo-
vem Amin (tj. amen). Úkolu napsat celou 
„suitu“ jedenácti zpěvů tak, aby na kon-
certě nevyžadovala od liturgicky nein-
formovaného posluchače příliš mnoho 
znalostí byzantských forem, se dle mého 
názoru autorka zmocnila výborně a při 
tom do různých zpěvů vložila invenci 
moderní sborové tvorby. výsledek zněl 
„modernějí“ než např. u liturgických 
zpěvů, které napsal dodekafonista pärt. 
byla to zajímavá zkušenost.

z koncertů si posluchač mimo jiné 
odnesl i pozitivní vzpomínky na čisté 
intonování v přirozeném ladění. Źe by 
v tomto ohledu hrál důležitou roli čtyř-
hlas a capella tak zvané ruské hudební 
orthodoxní tradice? 

Jako na minulých ročnících festivalu 
Archaion kallos i v roce 2014 byly kon-
certy doplněny už výše zmíněnou zpí-
vanou eucharistickou liturgií a dalšími 

akcemi, včetně promítání filmu o rusín-
ských menšinách v rumunsku a v našem 
pohraničí, výstavy českých ikonopisek 
(ano, jen žen, na ně byl přece tento ročník 
festivalu zaměřen!) v dřevěném kostelíku 
v kinského zahradě a přednášek. první 
přednášku jsem měl já a původně jsem 
plánoval, že kvůli tomu předám vytvo-
ření celé zprávy o festivalu někomu jiné-
mu; termín pro mou přednášku však byl 
na konec přesunut právě na dobu, kdy se 
konala už dlouho před tím ohlášená kon-
ference hudba v katedrále, které dal zřej-
mě přednost každý z okruhu psalteria, 
a tak jen stručně uveďme, že přednáš-
ka nesla titul kořeny křesťanské hudby 
a byla zaměřena na melodické motivy 
předkřesťanské hudby, které se vyskytu-
jí ve zpěvu při latinských. byzantských 
a arménských liturgiích nebo které lze 
předpokládat na základě porovnání křes-
ťanských zpěvů různé geografické pro-
venience. šlo tedy o kořeny hudební, ne 
např. duchovní či liturgické. 

další přednáška měla název Úcta 
k bohorodici5 v pravoslavné liturgii a její 
autorka dr. Markéta kozinová, ph.d v ní 
uvedla a popsala několik významných 
ikon (včetně těch pocházejících z Řecka) 
a několik zpěvů, z nichž nejvíce upou-
taly – domnívám se – dva „tradiční“ 
zpěvy ruské provenience, na nahrávkách 
předvedeny evidentně ve verzi, konstitu-
ované v 17. století6. v provedení upouta-
ly až neskutečně hluboké a dunivé tóny 
vycházející z hlasivek zpěváků – slyšet 
takový „subbas“ (varhaníci pochopí, oč 
jde), to byl opravdu jedinečný zážitek. 

v programu festivalu bylo jakož-
to téma třetí přednášky oznámeno 
problematika mikrointervalů v byzant-
ské hudbě, avšak příjezd přednášejícího 
z kypru byl na poslední chvíli odložen, 
a tak za něho převzal slovo výše zmíněný 
G. Anastasiou, který si jako téma vybral 
výklad o řecko-byzantských skladbách 
určených pro psaltika (sólistu). 

Můžeme s potěšením pozorovat, jak 
v naší zemi (nebo alespoň v praze) roste 
porozumění pro řecko-byzantský zpěv, 
a to jak pro poslech se strany publika tak 
pro detaily aktivního provádění se stra-
ny zpívajících. A tak můžeme doufat, že 
za rok k takovému potěšení bude opět 
příležitost, tj. že poměry budou realizaci 
dalšího ročníku Archaion kallos přízni-
vé. vždyť už jen pokud se podaří usku-
tečnit tu přednášku o mikrointervalech, 
je na co se těšit!

Evžen Kindler

5 není to překlep, je to slovo ve tvaru blízkém 
tomu, co ze staroslověnštiny převzali a používají 
i ve své mateřštině východní slované – rusové 
říkají bogorodica, ukrajinci včetně rusínů říkají 
bohorodica. a skloňují to podle vzoru žena.
6 pro ty, kdo se pamatují na v naší zemi kdysi 
jako kuriozitu uváděný nářek nad zneuctěním 
moskevské brány, který nemohl vzniknout dříve 
než samo „zneuctění“ v roce 1624, doplňuji, že 
mu ty skladby byly svou melodií až provokativně 
podobné.

podkreslila první okamžiky našeho 
manželství. Tahle kromě vzletných 
přirovnání navíc nepostrádá vtip, 
proto jsme z několika podobných 
písní zvolili právě tuto.
Vojta: oblast těchto písní je mi blíz-
ká z hudby, kterou občas poslouchám 
mimo bohoslužby, a tudíž jsme muse-
li jen vymyslet, jak ji správně začle-
nit do celého kontextu, s čímž nám 
opět pomohl lukáš. Jedná se o živější 
píseň, která má však ve svém humo-
ru i velkou hloubku, což nám velmi 
imponovalo.

Některé z použitých zpěvů byly vzaty 
z Mešních zpěvů. Nepřipadají vám ty 
texty poněkud archaické?
Kačka: v tomhle ohledu se s vojtou 
myslím shodneme na tom, že správná 
míra archaičnosti je romantická, což 
ladilo s tématikou obřadu.
Vojta: Takhle to vyzní, že archaické 
znamená špatné. Já si však myslím, že 
to krásné z historie se má zachovávat 
a předávat dál.

Na vaší svatbě bylo spousta mladých lidí. 
Jak ti hodnotili váš výběr repertoáru?
Kačka: z reakcí veskrze vyplýval 
podobný závěr, tedy že jistá míra 
archaičnosti ladí s romantickým 
rázem svatebního obřadu.
Vojta: setkal jsem se překvapenými 
a udivenými reakcemi, ale všechny 
byly vesměs pochvalné. Mnoho lidí 
říkalo, že nic podobného ještě nezaži-
li, ale že se jim to moc líbilo.

A co vaši rodiče, a ostatní „nemladí“ 
– pozorovali jste nějaké rozdíly mezi 
nimi a vašimi vrstevníky v tom, jak 
se jim použitá hudba líbila?
Vojta: Já popravdě ani ne. reakce byla 
opět vesměs kladná a zaujatá.
Kačka: překvapivě právě rodiče čekali 
„tradičnější“ hudbu, tedy takové kusy, 
které všichni dobře znají a mohli by si 
je zazpívat i bez použití dioptrických 
brýlí.

Tou „tradičnější hudbou“ myslíte 
písně z kancionálu?
Kačka: Tím „tradičnější“ mám na 
mysli asi spíš „známější“, tedy kromě 
kancionálu také „bigbítové“ odrho-
vačky (bigbít tomu říká můj tatínek), 
teď už notoricky známé.

Při zpětném pohledu na vaši svateb-
ní liturgii: myslíte si, že pokud jde 
o volbu vhodné liturgické hudby, by 
bylo možné něco udělat lépe?
Kačka: celý obřad byl nádherný. 
Možná bych akorát zmenšila podíl 
latinských zpěvů ve prospěch českých 
nebo anglických, protože je pro mě 

pokračování na další dvoustraně
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poslední říjnový večer předal Mons. karel 
herbst sdb absolventům kurzu pro ama-
térské chrámové hudebníky arcidiecéze 
pražské certifikáty o úspěšném ukonče-
ní kurzu. slavnostní předání probíhalo 
v kapli arcibiskupství. nejprve jsme se 
společně pomodlili nešpory, kterým před-
sedal otec biskup. on sám poté předal 
certifikáty patnácti absolventům řádného 
kurzu a třem absolventům kurzu pokračo-
vacího. všem upřímně poděkoval a krátce 
nám pověděl o historii kaple, která je více 
než 400 let stará a je vlastně nejstarší částí 
arcibiskupství. Již to, že jsme kapli mohli 
vidět, byl krásný a nevšední zážitek. po 
slavnostním předání nás otec biskup 
zavedl do sálu kardinála berana, kde bylo 
připraveno pohoštění. Jelikož jsme se od 
června neviděli, pokračovala ještě oslava 
v nedaleké hospůdce, kde jsme probíra-
li novinky a především vzpomínali na 
všechno, co jsme během dvouletého kurzu 
zažili. nakonec jsme se postupně rozešli 
do svých domovů se slibem, že se určitě 
budeme nadále scházet.

před více než dvěma roky se v kos-
tele nejsvětějšího srdce páně na náměstí 
Jiřího z poděbrad sešla velice různorodá 
skupina varhaníků a zájemců o hru na 
varhany. byli tu lidé nejrůznějšího věku, 
od středoškolských studentů až po pracu-
jící důchodce, a různých profesí - studen-
ti konzervatoře, učitelka hudby, právník, 
úřednice, zdravotní sestra, aj. někteří již 
při liturgii hráli desítky let a chtěli se zdo-
konalit a dozvědět něco nového, ale byli 
tu i tací, kteří na varhany nikdy nehrá-
li, ale chtěli oslavovat boha svou hrou, 
případně k tomu byli dotlačeni potře-
bou varhaníka ve farnosti. všichni jsme 
během přijímací zkoušky předvedli své 
schopnosti ve hře na klavír a hlavně slíbi-
li, že budeme pilně cvičit a do budoucna 
hrát při liturgii, a byli jsme přijati. 

seznámili jsme se během týdenního 
prázdninového soustředění na svaté hoře 
u příbrami, kde jsme byli i se svými kole-
gy z plzeňského kurzu. postupem času se 
z nás stala skvělá parta. Já osobně jsem 
nikdy nebyla ve skupině lidí, se kterými 
bych si tolik rozuměla. všechny nás spo-
jovala víra, láska k hudbě a touha sloužit 
bohu a lidem v kostele hrou na varha-
ny. ve svých farnostech jsme se potýkali 
s obdobnými problémy a vzájemně jsme 
si sdělovali své zkušenosti. díky MgA. 
Miroslavu pšeničkovi, který kurz vede, 
se mezi námi vytvořila jedinečná atmo-
sféra přátelství, sounáležitosti a vzájemné 
podpory, takže přestože mezi námi byly 
velké rozdíly v úrovni hry, nikdo se niko-
mu nesmál, ale naopak jsme se vzájemně 
povzbuzovali, drželi si palce a těšili se 
z pokroků toho druhého.

během soustředění na svaté hoře jsme 
měli velice zajímavé přednášky z organolo-
gie, gregoriánského chorálu, liturgiky, diri-

gování, dějin liturgické hudby, které nám 
přednášeli špičkoví odborníci. rozhodně 
nechyběla ani duchovní náplň. ráno jsme 
se mohli zúčastnit mše svaté v bazilice, 
potom jsme se společně pomodlili zpíva-
né ranní chvály, modlili jsme se společně 
u jídla, v poledne Anděl páně a večer byl 
zpívaný latinský kompletář. na jeden den 
za námi přijel otec biskup herbst, který 
pro nás měl duchovní přednášku a byl nám 
celý den k dispozici k duchovnímu rozho-
voru. celý týden byl zakončen slavnostní 

mší svatou, kterou celebroval plzeňský bis-
kup Mons. František radovský a na které 
jsme zpívali. ze svaté hory jsem odjížděla 
nadšená, plná nových zážitků a vědomostí, 
fyzicky sice úplně vyčerpaná, ale duchovně 
nabitá. 

když jsem viděla, co všechno se 
budu muset naučit, byla jsem vystrašená 
a skálopevně přesvědčená, že to nikdy 
nedokážu. MgA. Miroslav pšenička se 
ovšem ukázal jako skvělý učitel, který 
umí vše krásně vysvětlit, přesně ví, kde 
je chyba a jak ji odstranit, jak efektivně 
cvičit a jak si zafixovat potřebné návyky. 
vše má pečlivě rozmyšlené a připrave-
né. A tak jsme začali krůček po krůč-
ku překonávat překážku za překážkou, 
a nakonec jsme společně zvládli věci, 
které jsem považovala za nemožné. panu 
pšeničkovi na každém žákovi záleží. 
s každým si vybudoval přátelský vztah, 
ale přesto zůstal přísným učitelem, který 
geniálně odhadne, co v každém žáku je 
a jak to z něho dostat. Je na první pohled 
vidět, že vedení kurzu pro něj není jen 
práce, ale především poslání a služba, 

a že se tomu věnuje hodně nad rámec 
svých povinností. 

individuální výuka hry na varha-
ny probíhala jednou týdně. kromě toho 
jsme měli ještě jednou za čtrnáct dní 
výuku zpěvu ve skupinkách 2 až 3 žáků. 
zpěv vyučovala skvělá pedagožka bc. 
lenka pištěcká, dis., která má se zpě-
vem a jeho výukou obrovské zkušenosti, 
a kromě jiného vede chlapecký pěvecký 
sbor bruncvík. paní pištěcká se nám 
také maximálně věnovala a před zkouš-
kami nám zcela nad rámec svých povin-
ností dávala hodiny navíc u sebe doma. 
Tvrzení, že dokáže naučit zpívat každé-
ho, je zcela jistě pravdivé. přesvědčili 
jsme se o tom u závěrečných zkoušek, 
neboť jsme všichni udělali ve zpěvu 
ohromný pokrok. 

Jednu sobotu v měsíci byla celoden-
ní skupinová výuka, během níž jsme se 
učili hudební teorii, organologii, liturgi-
ku, dějiny varhanní literatury a liturgické 
hudby, gregoriánský chorál a dirigování. 
každá sobotní výuka začínala zpívanými 
ranními chválami, které vždy připravila 
a nacvičila s ostatními skupinka žáků. 
každá druhá sobotní výuka byla zakon-
čena účinkováním při mši svaté, kde jsme 
nejprve zastávali funkci scholy a postup-
ně ve skupinkách i hráli na varhany, diri-
govali a nacvičovali repertoár s ostatní-
mi. na sobotní ranní chvály často přišel 
i otec biskup herbst. 

kromě toho jsme měli jedinečnou 
příležitost zahrát si na varhany v plzeň-
ské katedrále při přehlídce amatérských 
varhaníků, absolvovali jsme několik 
velmi zajímavých exkurzí po pražských 
varhanách, prožili si nezapomenutel-
né ranní roráty, zpívali gregoriánský 
chorál při latinské mši. pan pšenička 
nám zahrál na historické varhany ve 
smečně, což byl nezapomenutelný kon-
cert. nakonec nám pan pšenička domlu-
vil možnost hrát na mších v několika 
farnostech a pomohl nám v začátcích, 
abychom to, co jsme se naučili, mohli 
postupně uplatnit v praxi.

Jsem si jistá, že se mnou budou všich-
ni spolužáci souhlasit, když napíšu, že 
pro nás všechny byl celý kurz mimořádně 
přínosný, všichni jsme se naučili spous-
tu potřebných věcí, dokonce i dlouholetí 
varhaníci, a prožili jsme nezapomenutelné 
chvíle. panu pšeničkovi a paní pištěcké 
patří náš upřímný obdiv a za veškeré jejich 
úsilí jim ze srdce děkujeme. Také děkuje-
me otci biskupovi, že si na nás našel čas 
ve svém přeplněném programu a opako-
vaně mezi nás přišel. Je pro nás velkým 
povzbuzením, když víme, že si biskupové 
a kněží našeho úsilí cení. v neposlední 
řadě bychom chtěli poděkovat arcibiskup-
ství za to, že tento kurz zřizuje a dává tím 
varhaníkům možnost se vzdělávat tak, aby 
mohli svou hrou citlivě a vkusně podporo-
vat liturgii a pomoci ostatním věřícím, aby 
svým zpěvem mohli oslavovat boha.

Jitka Hrubá

Certifikáty pražskému varhanickému dorostu 



13ročník 8 číslo 6/2014 bylo, je a bude

důležité zcela rozumět motlitbám, 
kterých se zúčastním.
Vojta: Já bych asi těžko něco měnil. 
v průběhu tvorby plánu mi všech-
ny části přirostly k srdci a v rámci 
obřadu by mi chyběly. Jistě by bylo 
i mnoho dalších písní, které by se do 
obřadu hodily a zapadaly do celkové-
ho kontextu, avšak prostor je omezený 
a tak jsme se snažili zvolit to pro nás 
nejlepší a snad se nám to i do značné 
míry povedlo.

A co dál, do jakého hudebně-liturgic-
kého prostředí se vracíte v běžném 
životě?
Kačka: v Řeži, kde teď bydlíme, je jen 
malá kaplička a pán, který se zápalem 
hraje oblíbené kancionálové písně, 
ale také pro mě dosud neznámé písně 
s neobvyklým, až tanečním rytmem. 
Vojta: obvykle nyní chodíme do 
kapličky v Řeži, kde máme zdatného 
pana varhaníka, a to hrou na varhany 
i zpěvem. některé novější kusy nejsou 
úplně podle mého gusta, mám pro-
blémy především s texty, kdy někte-
ré verše jsou spíše „pseudoverše“ 
a i hudba bývá v těchto kusech na můj 
vkus až příliš do klasické dechovky. 
Jiné písně (často ty archaické) jsou 
však úžasné.

za rozhovor děkuje
Jiří Kub

p.s.:
Že to takhle všechno k všeobecné spo-
kojenosti dopadlo, to rozhodně není 
samo sebou. byl to (kromě potenciálu 
hudby, která byla pro svatební liturgii 
použita) i výsledek pečlivé přípravy, 
výběru, nácviku, sazby a tisku not pro 
zpěváky a brožurek pro lid. Můžete 
se na přípravu a propagaci podívat na  
http://trpaslicisvatba.skaut.org/liturgie/, 
což všem doporučuji. prosadit krás-
nou dramaturgii, ale odfláknout pří-
pravu, tím bychom repertoáru, který 
nám leží na srdci, prokázali jedině 
medvědí službu, a to s odměnou, kte-
rou známe z podobenství o pannách 
prozíravých a pošetilých.
kdo na to nemá, ať se raději spokojí 
s dvořákovými biblickými písně-
mi, kancionálovkami, hosanovkami, 
nebo árií „věrné milování“ z prodané 
nevěsty. 

je dle mého názoru k vidění ve valdštejn-
ské jízdárně na Malé straně. strávil jsem 
na ní přes tři hodiny... a jistě se vrátím. 

Jde o nesmírně poučnou expozici, 
která nám jasně demonstruje, jak křesťan-
ství - u nás latinského ritu - přineslo mezi 
pohanské bůžky nejen nové monoteistické 
náboženství, ale i kulturu a vzdělání. 

kláštery naše předky povznesly smě-
rem k pasovu, salzburku, regensbur-
ku, Magdeburku, Římu..., a to v důležité 
době, kdy se z evropy kmenů stávala 

evropa národů, jak velmi přesně připo-
míná hlavní kurátor výstavy vít vlnas.

unikátní výstava raně středověké-
ho umění má název "otevři zahradu 
rajskou" a představuje umění tehdejší 
evropy na exponátech svezených z celé 
čr a zapůjčených z dalších šesti zemí. 
vedle špičkových děl umělecké plastiky 
či knižní kultury ukazuje mnohé příkla-
dy řemeslných výrobků denní potřeby. 
v tak reprezentativní ukázce se podle 
prof. vlnase nepodařilo v tuzemsku 
vybraná díla dané epochy dosud nikdy 
shromáždit. „A nikomu z nás se během 
života již nepoštěstí vidět je spolu pohro-
madě,“ řekl na vernisáži kurátor.

Jak jsem uvedl, výstava se jmenuje ote-
vři zahradu rajskou, a to dle modlitby slav-
ného sugera (1081-1155), opata kláštera saint 
denis u paříže. opatství s benediktinským 
klášterem bylo založeno v 7. století a jeho 
bazilika bývá označována za první gotickou 
stavbu. pojem rajská zahrada se používá pro 
označení prostoru uprostřed klášterních 
budov, funguje jako místo odpočinku i rozjí-
mání. druhá metaforická rovina se v názvu 
pochopitelně vztahuje k hospodinu.

benediktini vůbec měli mezi svými 
zásadami jak moudré, například že „klášter 
bez knihovny je jako hrad bez výzbroje.“, 
tak moudré i vtiponé zároveň. bránici mi 
pošimralo opatovo doporučení: „zejména 
v odpoledních hodinách ať jeden ze starších 
bratrů prochází všemi místnostmi a sleduje, 
zda některý z mladších namísto čtení nevě-
nuje se lenosti či tlachání.“

benediktini byli v raném středověku 

významným společenským činitelem, 
organizovali misie a stáli u počátku stát-
ní organizace společnosti. když jsem na 
vlastní oči spatřil originál schvalovací 
listiny s pěti mocnými pečetěmi, kterou 
papež v roce 995 schválil vybudování 
1. benediktinského kláštera v praze-břev-
nově, podlamovala se mi kolena úctou. 
samozřejmě, že nejen k tomu kvalitní-
mu pergamenu z telecí kůže... rovněž mě 
potěšilo, jak to ve valdštejnské jízdárně 
minulou neděli návštěvnicky žilo.

Jedním z principů výstavy je plán kláš-
tera ze st. Gallen, slavná středověká kresba 
ideálního modelu kláštera, která vznikla na 
počátku 9. století. vzácná kresba však neo-
pouští knihovnu opatství st. Gallen a na 
výstavě je reprodukovaná. ze švýcarského 
kláštera byl ale zapůjčen první dochovaný 
zápis Řehole benediktovy z 9. století, je jed-
ním z nejcennějších exponátů.

z českých sbírek je ve výstavě napří-
klad pasionál abatyše kunhuty, jiné ruko-
pisy jsou prezentovány ve faksimilích. 
během výstavy budou některá faksimile 
nahrazována originály... jak to umožní 
jejich nároky na klima a světlo. informace 
o těchto změnách jsou na webu. národní 
knihovna čr na jediný den zpřístupní 

vyšehradský kodex; na výstavě je k vidění 
jeho mistrná kopie a v zadní části jízdárny 
se "ve smyčce" promítá televizní dokument 
o jeho historii a významu.

s výstavou "otevři zahradu rajskou" 
je pro mne spojeno kouzlo nechtěného: 
ohraničují ji nezapomenutelná data. 

Tato vrcholně duchovní událost měla 
vernisáž na výročí vŘsr, v pátek 7. lis-
topadu, a trvá do 15. března 2015, smut-
ného výročí, kdy k nám vjela okupační 
nacistická vojska.

Milan Šimáček
foto: NG Praha

Výstava roku 2014

antifonář sedlecký, 
kolem r. 1250, pergamen

berla opata Essa, detail
přelom 12. a 13. století
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zatímco u leckterého počinu se mi to 
velmi příčí, v kontextu stále existující-
ho a prosperujícího cyklu dny soudobé 
hudby, respektive chrámových koncer-
tů tohoto cyklu, zdá se mi velmi přilé-
havé označit jejich existenci za zázrak. 
organizačně nesmírně náročné vedení 
a dramaturgický plán leží na bedrech sku-
piny spolupracovníků vedených danielou 
bělohradskou a skladatelem a hudebním 
režisérem zdeňkem zahradníkem. Ti 
pro jeden z letošních koncertů, konaný 
v úterý 4. listopadu v kostele sv. klimenta 
v praze, připravili – vzhledem k termínu 
konání koncertu – velmi zajímavý a pes-
trý program kompozic současných skla-
datelů. v úvodu večera zaznělo requiem, 
komorní skladba varhaníka, carillonisty, 
hudebního režiséra a pedagoga radka 
rejška. skladba, v níž se autor vypořá-
dává s úmrtím jedné z nejbližších osob 
– otce – je komponována přísně na latin-
ský liturgický text včetně sekvence dies 
irrae s ohledem na možnost jejího pro-
vozování v současném chrámovém pro-
středí. Tomu je kompozice přizpůsobena 
náročností partů, obsazením (varhany, 
trubka, sbor) i vedením vokálních linií 
(ponejvíce v reálném „dvojhlasu“, para-
lelně tenor a soprán, alt a bas). ve skladbě 
autor využil klasické kompoziční techni-
ky a zachovává i běžnou tonalitu. Jistými 
výstřelky jsou např. Agnus dei, kde je 
text některých slov dělen po slabikách 
mezi hlasy sboru a capella, v této části až 
osmihlasého. velmi je třeba ocenit nejen 
hudební výkon sboru a sólisty – žesťa-
ře, ale především pohotové „zaskočení“ 
varhaníka drahoslava Grice, který pro-
vedení skladby zachránil v hodině dva-
nácté, když přijal za náhle vážně nemoc-
nou kolegyni úkol sólového doprovazeče 
pouhých několik hodin před provedením 
skladby aniž by to zanechalo stín na kva-
litě jeho interpretace.
z mladší generace se rekrutující skladatel 
velmi vyhraněné osobnosti Jan Fila na 
tomto koncertu představil své dva výjevy 
na texty jediné prorocké knihy nového 
zákona – Janova zjevení. v názvu sklad-
by užité latinské synonymum českého 
názvu knihy, z níž vycházela autoro-
va inspirace – Apokalypsa – dávalo již 
předem na vědomí, že kompozice bude 
pojata osudově. Autorova prvotina pro 
varhany (sám je liturgickým varhaníkem 
v malebném prostředí pražského koste-
la sv. Matěje) poněkud překvapila svým 
rozměrem, který snad jen lehce překročil 
nosnost zvoleného tematického materiá-
lu. Avšak v ostatních ohledech – výbor-
ně zvládnuté faktuře varhanního partu, 
spolupráci s interpretem na registrační 
stránce skladby, využití zvuku nástroje 
i v jistém smyslu správně vytěžené silné 
ideové kompoziční inspirace (nikoli však 

plagiátorství) u petra ebena, jemuž je 
věnována druhá věta kompozice – byla 
skladba, a to i díky výbornému provede-
ní, autorovi jistě dobrou vizitkou.
z vokálních a vokálně instrumentálních 
skladeb, které následovaly v programu 
koncertu v provedení špičkového pěvec-
kého sboru pražští pěvci, bych se rád 
zastavil u moteta Aqua e vino lukáše 
hurníka, o jehož zásluhách na kompo-
zičním, ale i hudebně osvětovém poli 
není pochyb. skladba i její provedení 
byly skutečným zážitkem. užití poněkud 
neobvyklého instrumentáře – smíšený 
sbor byl doplněn o kontrabas, cembalo 
a bicí - kterého však autor využil zvukově 
nesmírně zajímavě a ve prospěch kom-
paktnosti cyklu, podtrhlo promyšlenost 
a systematičnost celku. vyznění skladby, 
vycházející od řešení odvěkého „sporu“ 
vody a vína v části první přes passaca-
glii s interpretačně poměrně náročný-
mi skoky ve vokálních partech v části 
druhé, až po část poslední – chorál, 
bylo místy poněkud konstruktivní, i tak 
ale bylo Aqua e vino přece jen pastvou 
pro sluch i ducha. pražští pěvci v čele se 
stanislavem Mistrem pak opět ukázali, 
že jsou souborem povolaným k interpre-
taci soudobé vokální tvorby a že volba 
českého rozhlasu zaznamenat i tento 
koncert byla jistě místná.

Pavel Šmolík

proGrAM koncerTu

radek rejšek: requiem pro sbor, trubku 
a varhany
smíšený sbor sboreček (české budějovi-
ce), sbormistr pavel šmolík
Jiří pelikán - trubka, Jiřina dvořáková 
Marešová - varhany 
pražská premiéra 

Jan Fila: dva výjevy z Apokalypsy pro 
sólové varhany. hommage à petr eben
drahoslav Gric

elena kiral: chór na téma času 
 světová premiéra 
petr koronthály: salve regina 
světová premiéra

Jan vičar: To ro ron
- světová premiéra -
pražští pěvci - sbormistr stanislav Mistr

lukáš hurník: Aqua et vino. Moteto pro 
smíšený sbor, bicí nástroje, kontrabas 
a cembalo
Markéta Mazourová - bicí nástroje, 
rostislav Tvrdík - kontrabas, Filip 
dvořák – cembalo, pražští pěvci - sbor-
mistr stanislav Mistr:
pražská premiéra

Z farního Věstníku

Snažím se, jak jen mohu, sledovat 
i některé farní věstníky. Je to v situ-
aci, kdy Psalterium nemá „krajské 
a okresní dopisovatele“ jediný způ-
sob, jak informovat čtenáře o dění 
mimo Prahu, Plzeň, Brno. Můžete 
to tedy chápat i jako výzvu k tomu, 
abyste se takovými lokálnímu dopi-
sovateli našeho časopisu stali.
Tentokrát jsem narazil na zprávy ve 
věstníku farností Drahotuše, Partuto-
vice, Potštát, Jezernice, Loučka, Pod-
hoří. Kdo to nechce hledat na mapě, 
je to mezi Hranicemi a Lipníkem 
nad Bečvou. Přestože jsou to zprávy 
primárně smutné, potěšilo mě, jakou 
hezkou pozornost událostem ve far-
nostech věnují.

JiKu

poděkování zesnulýM 
vArhAníkůM 
† Josefu Šebestovi v Loučce a †Zdeň-
ku Haubeltovi v Partutovicích. 25 let 
svobody naši vlasti i včerejší patron-
ku varhaníků sv. Cecilii s námi sla-
vili již na věčnosti. Děkujeme jim za 
jejich práci pro farnost a také zvláště 
za varhanickou službu, kterou vyko-
návali i v nelehkých dobách totalit-
ního režimu. Po jejich odchodu na 
věčnost varhany v kostelích neu-
tichnou, neboť mají mladé nástup-
ce. Panu Šebestovi, s nímž jsme se 
v Loučce rozloučili 8. 11., děkujeme 
i za to, že tuto službu konal i v okol-
ních farnostech, staral se o opravy 
loučského kostela a o kapličku sv. 
Antonína a ve své víře vytrval stále 
až do konce. 
Také pan Haubelt po předání své služ-
by varhaníka se dále aktivně zapo-
joval do farního i obecního dění, na 
svém místě hájil svou víru, pravidel-
ně putoval a organizoval zájezdy na 
různá poutní místa, celkově přispíval 
k blahu celé obce, farnosti i ZD a až 
do poslední neděle († 12. 11.) pravi-
delně chodil ke svátostem. Kéž je náš 
Pán odplatí odměnou věčnou. Děkují 
a v modlitbách pamatují vděční farní-
ci i FARKA  

roráTy
V Drahotuších v pondělí+úterý v 6:45; 
v Partutovicích ve čtvrtek+pátek 6:40; 
v Potštátě ve středu v 6:40 a dle domlu-
vy v Podhoří v úterý v 6:20 zveme děti 
(v Partutovicích úplně všechny) po 
mši sv. na snídani.  Zároveň prosíme 
ochotné ženy či maminky o připravení 
něčeho dobrého. Děkujeme. FARKA

Recenze
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varhanní kurz plzeňské diecéze má již 
své druhé absolventy, kteří převzali své 
závěrečné certifikáty z rukou otce bis-
kupa F. radkovského. stalo se tak „se 
vší parádou“ na závěr mše svaté v kated-
rále sv. bartoloměje v plzni, dne 14. září 
2014. slavnostnější a důstojnější hudeb-
ní stránku této mše svaté by si asi nikdo 
z nás neuměl představit: Missa cum 
populo petra ebena, ve skvělém podání 
pražského katedrálního sboru (na kůru, 
pod vedením regenschoriho plzeňské 
katedrály pavla šmolíka), scholy katedrá-
ly, scholy sv. Jana nepomuckého a sboru 
rezonance (mezi lidem, pod vedením 
petra kryla), svatovítského varhaníka 
Josefa kšici a žesťového ansámblu byla 
skutečně hodnotnou „tečkou“ za uplny-
nulým dvouletým kurzem. 

nyní pokračuje kurz dalším během, 
kterého se účastní 9 kurzistů z různých 
koutů naší diecéze (plzeň, karlovy vary, 
sokolov, Město Touškov, bor u Tachova, 
klenčí p. čerchovem).

opět se sešla skupina varhaníků růz-
ného stáří, s různou mírou varhanických 
zkušeností a technické vyspělosti, které 
ale spojuje jeden zájem: zdokonalit se ve 
hře na varhany, naučit se správně dopro-
vázet, získat poznatky z oblasti liturgiky, 
hudební teorie, nauky o varhanách, gre-
goriánském chorálu a v neposlední řadě, 
zdokonalit se ve zpěvu (a hlavně nebát 
se zpívat), pro varhaníky a varhanickou 
službu tolik potřebném. 

stejně, jako v předchozím běhu zís-
kávají kurzisté poznatky od odborníků 
z oblasti chrámové hudby: bcA. pavel 
šmolík, p.christian pšenička opraem, 
Mgr.petr strnad, ing. Jiří reindl 

a prof. Jitka chaloupková (diecézní 
organologové), MgA. Markéta schley 
reindlová a další hosté.

pro rozšíření obzoru a uvědomění si 
souvislostí mezi jednotlivými předmě-
ty, absolvují kurzisté i řadu dalších akcí. 
hlavní, a jednou z nejdůležitější dopro-
vodných akcí, je bezesporu letní týdenní 
intenzívní kurz na svaté hoře u příbrami, 
kterým i současní kurzisté zahájili letos 
v červenci své dvouleté studium. Toto 
soustředění je společné pro plzeňský kurz 
a kurz při arcibiskupství pražském. kur-
zisté tedy mají příležitost navázat přátelské 
kontakty, seznámit se se svými kolegy ze 
sousední diecéze a popovídat o rados-
tech i starostech spojené s varhanickou 
službou. díky většímu počtu účastníků 
(obvykle 25-40) se plně nabízí možnost 
vytvoření sboru, který během celého 
týdne nacvičuje repertoár na nedělní 
mši svatou. zkoušky sboru probíhají 2x 
denně, před dopolední výukou a po veče-
ři. kromě skladeb pro nedělní bohoslužbu 
se sbor zdokonaluje ve zpívání ranních 
chval a latinského kompletáře, což jsou 
další pevné a neměnné pilíře průběhu dne. 
přes den přednášejí pozvaní hosté na při-
pravená témata z oboru chrámové hudby. 
Již tradičně se setkáváme s p. christianem 
pšeničkou (liturgika), Markem vorlíč-
kem (sbormistrovství), Jiřím reindlem 
(organologie), stanislavem předotou (gre-
goriánský chorál) a v neposlední řadě 
i s otcem biskupem F. radkovským, který 
již tradičně slouží nedělní mši svatou, za 
hudební účasti sboru, sestaveného z účast-
níků intenzívního týdne. 

důležitým bodem letošního sou-
středění byla i návštěva pražského otce 

biskupa karla herbsta, který pohovořil 
s kurzisty a nabídl svátost smíření.

věříme, že náš varhanní kurz může 
do budoucna obohatit hudební život ve 
farnostech a přispět ke kráse a zušlechtě-
ní liturgie, a děkujeme tímto kurzistům 
za jejich vytrvalost, jejich čas a nasazení.

Markéta Schley Reindlová

Již třetí běh kurzu pro amatérské chrámové hudebníky 
plzeňské diecéze v plném proudu

rybova takzvaná česká mše vánoční je 
v blízkosti vánoc často skloňovaným 
i hraným titulem. v tomto kontextu 
bych ráda zmínila jednu z „rybovek“, 
jejíž historie je opravdu uvedeníhodná. 
rybovky, kterou po více jak padesát let 
v plzeňském „pekle“ (koncertním sálu 
dřívějšího posádkového domu armády 
v centru města) dával soubor řízený 
dr. otou šmolíkem.
padesát let v dějinách neznamená 
prakticky nic, v měřítku lidského 
života je to ale doba velmi dlouhá. půl 
století už stojí za zmínku. začátek byl 
velmi skromný: vystoupení sboru 
s doprovodem varhan na aktivu pra-
covníků školského odboru. z balkonu 
auly gymnázia se nesly sbory J. Maláta, 
steckerových koled... na tyto začát-
ky vzpomíná i houslista orchestru k. 
bicek. „na začátku 60. let přichází na 
plzeňské gymnázium nový profesor 
matematiky a fyziky ota šmolík. spolu 
s jeho věkovými vrstevníky přišli na 
myšlenku navázat na dřívější tradice 
aktivního muzicírování na gymná-
ziu a sestavili na škole pěvecký sbor 
a několik instrumentalistů z řad stu-
dentů a přátel školy. ke spoluúčasti 
přizval členy tehdy v plzni působícího 
pěveckého a orchestrálního sdružení – 
jak členy sboru, tak orchestru. na kon-
certech byla prováděna díla s vánoční 
tématikou a rybova česká mše vánoč-
ní. uskutečňování těchto koncertů 
vyžadovalo velké odvahy všech účin-
kujících s ohledem na stávající politic-
kou situaci. Tento „propagátorský čin“ 
byl plzeňskou veřejností nadšeně při-
jat. sólové party převzali sólisté opery 
dJkT v plzni. k přerušení činnosti 
došlo na dva roky v době „normalizač-
ního období“. po nucené přestávce však 
pokračovala i nadále, a tak plzeňskou 
hudební veřejností přeplněný sál byl 
více jak padesátkrát odměněn předvá-

ryboVka V pEklE

pokračování na další straně
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vážení a milí čtenáři,
máme tu konec dalšího ročníku 

dvouletého kurzu pro chrámové var-
haníky plzeňské diecéze, který začal ve 
školním roce 2012/2013. Ještě předtím 
byl pro nás kurzisty připraven intenziv-
ní kurz na svaté hoře, o kterém již bylo 
napsáno v předchozích článcích tohoto 
hudebního občasníku plzeňské diecéze.

popisovat zde celý kurz den po dni 
je takřka nemožné, protože toho co jsme 
každý z nás zažili a čemu všemu jsme 
se zde naučili, je mnoho a určitě pro 
každého z nás velice přínosné. většina 
z nás, kteří jsme se přihlásili do toho-
to kurzu, jsme byli amatérsky hrající 
a zpívající lidé, kteří hráli ve svých far-
nostech na varhany. Měli jsme zájem 
a především chuť se naučit nové písně, 
techniky. Troufám si říct, že málokdo 
z nás zúčastněných věděl, co ho zde 
čeká. velmi zjednodušeně bych tento 
kurz přirovnal k dálkovému studiu. co 
dva týdny měl každý z nás individuální 
hodinu varhan s naší vyučující Markétou 
schley reindlovou a hodina zpěvu byla 
většinou s dvěma a více kolegy u pana 
petra strnada. na konci každého měsíce 
v sobotu od 9:00 do 17:00 jsme absolvo-
vali hromadnou výuku, která byla vždy 
příjemně stráveným časem. dozvěděli 
jsme se zde plno nových a poučných 
informací o varhanách, hudební teo-
rii, historii hudby apod., které nám 
vysvětlovali a přednášeli lidé, kteří se 
daným tématem zabývali dlouhou dobu. 
Absolvovali jsme také exkurzi varhan po 
západočeské metropoli, kam bychom se 
za normálních okolností vůbec nedosta-
li. Tak jako na konci každého školního 
roku se prověřují žáci zkouškami, aby 
dostali vyhodnocení formou vysvědče-
ní, tak i my jsme po každém roce v červ-
nu měli zkoušky písemné i ústní, aby-
chom my i naši vyučující zjistili kolik 
nám toho utkvělo v paměti při společně 
stráveném čase celého roku, při kterých 
byli přítomni prof. Jitka chaloupková, 
petr strnad a samozřejmě naše vyu-
čující Markéta schley reindlová. naše 
vzájemné snažení nám přineslo i sladké 
ovoce v podobě přehlídky amatérských 
varhaníků. na konci května jsme se 
setkali s kolegy z kurzu v pražské diecé-
zi, kteří přijeli za námi do plzně a každý 
z nás zahrál po jedné z písní a skladbě, 
které jsme se naučili v průběhu celého 
roku. na úplném konci naší dvouleté 
cesty nám všem absolventům tohoto 
kurzu byl předán v plzeňské katedrále 
certifikát z rukou plzeňského biskupa 
Mons. Františka radkovského. stalo se 
tak na konci mše svaté v neděli 14. září 
2014 o svátku sv. kříže, při němž zněla 
ebenova Missa cum populo.

bylo nás celkem 12 statečných růz-
ného věku, jmenovitě: Marie balíková, 
vladimíra Falkenauerová, eva haufová, 
rita Masný, Martin Matuška, Tereza 
Moravcová, Martina nováčková, pavel 
samek, libuše schödlbauerová, stani-
slava vitoňová, Jan Wustinger a bar-
bora šurinová. Ještě doplňuji, že stáňa 
vitoňová a pavel samek k nám přišli po 
absolvování tohoto kurzu při pražské 
diecézi.

proč statečných? nemusíte se bát, že 
to bylo něco nepříjemného ba dokonce 
nemožného, absolvovat tento kurz. píši to 
proto, že mezi zúčastněnými byli studen-
ti, pracující, i lidé, kteří se ve svém pokro-
čilém věku chtěli zdokonalit a dozvědět 
se něco nového. Já osobně před těmito 
lidmi smekám pomyslný klobouk, proto-
že to každého z nás určitě stálo plno úsilí, 
leckdy i přemlouvání se a také plno času 
stráveného dojížděním, protože většina 
z nás nebyla z plzně, kam jsme museli 
dojíždět na již zmíněnou výuku.

důvod, proč se do tohoto dvouleté-
ho kurzu nejen o varhanách každý z nás 
přihlásil, nebo kde se o něm dozvěděl, je 
u každého specifický a odlišný od ostat-
ních. vybral jsem jeden ze všech příběh 
mé kolegyně evy haufové z habartova, 
který s jejím svolením uveřejňuji. Jen 
doplňuji, že je to přesně tak, jak to cítila 
a napsala ona sama: 

„Ve svých 52 letech (nevěřící) jsem si 
sedla poprvé za varhany, v domnění, že 
nic není problém, když hraji na klavír. 
Však on mi někdo poradí co a jak mám 
hrát. Po pár měsících tápání a hledání 
jsem se přihlásila na varhanický kurz do 
Plzně. Velmi oceňuji individuální přístup 
k jednotlivým  kurzistům, vždyť každý 
jsme na jiné úrovni znalostí. Všichni lek-
toři po svých přednáškách se nám věnova-
li a dávali rady na naše konkrétní dotazy. 
Pro mě osobně to bylo velkým přínosem, 
naslouchat co a jak chodí jinde. Exkurze 
po varhanách? Krásné, veselé a poučné 
výlety do míst, kam bych se jinak nedo-
stala. Dnes jsem pokřtěný praktikující 
katolík a děkuji Pánu Bohu, všem vyuču-
jícím a spolužákům, že jsem mohla býti 
v tomto kolektivu. Věřím, že se zase sejde-
me, navštívíme společnou výuku dalšího 
kurzu, setkání varhaníků...“ 

Také bych rád ještě jednou poděkoval 
za veškerou práci a snahu nás naučit co 
nejvíce z chrámové hudby, nauky o varha-
nách, hudební teorie, zpěvu, organologie, 
liturgiky, gregoriánského chorálu a dalších 
neméně zajímavých témat především paní 
Markétě schley reindlové, panu petru str-
nadovi, paní prof. Jitce chaloupkové, panu 
p. christianovi pšeničkovi, panu ing. Jiří-
mu reindlovi a v neposlední řadě panu 
biskupovi Mons. Františku radkovskému 

i dalším, neméně významným lidem, kteří 
nám dávali přednášky.

na závěr mi dovolte zprostředko-
vat vám ještě jedno hezké a milé podě-
kování od mé kolegyně Marie balíkové 
z nepomuku: „Děkuji všem  vyučujícím, 
především mé hlavní vyučující MgA. 
Markétě  Schley Reindlové za trpělivost 
a snahu mne hodně naučit. Za hezká 
setkávání se spolužáky a dalšími význam-
nými lidmi, které jsem  v době  konání 
kurzu potkala. Děkuji plzeňskému bis-
kupství, že pořádá  tento  kvalitní kurz  a  
panu  biskupovi   Františku Radkovskému  
za  hezký   proslov  a předání  osvědče-
ní  k  vykonávání  varhaníka v katedrále 
sv. Bartoloměje, dne  14. září  letošního 
roku. Hraní na varhany se stalo součástí 
mého života a přináší  mí radost. Snažím 
se, abych  dobře doprovázela bohoslužby 
v naší farnosti.  Za vše srdečně děkuji.“ 

co říci na konec? dvouletý kurz pro 
chrámové varhaníky byl pro nás velkým 
přínosem i životní zkušeností. Já osob-
ně si myslím, že tím certifikátem, který 
jsme dostali, to ani pro jednoho z nás 
neskončilo a nemělo by skončit. Martin 
Matuška a Tereza Moravcová se přihlási-
li do pokračovacího ročníku a já věřím, 
že se i my ostatní budeme dál v hraní 
a zpěvu i nadále zdokonalovat, k tomu 
ať nám dopomáhá bůh. Amen.

Jan Wustinger, Nýrsko

Ukončení dalšího běhu kurzu pro varhaníky

nočním dárkem v podobě pastorální 
hudby zejména českých autorů.
ve snaze zkvalitnit obsah programů jak 
po stránce výtvarné, tak i po stránce lite-
rární nás osud „zavál“ k takovým osob-
nostem, jako byli cyril bouda, Jaroslav 
seifert, František kožík, ladislav steh-
lík, František nepil nebo Miroslav hor-
níček. do programu přispívali i plzeňští 
výtvarníci - dřevoryty Josef hodek, Josef 
Jícha, grafikou Marie lacigová. slovem 
provázeli například radovan lukavský, 
ladislav chudík a další.
nikdo z nás však nemládne, a tak se 
zdá, že letošní rybovka v plzeňském 
pekle bude již ve znamení už pouze 
symbolické dirigentské účasti více jak 
osmdesátiletého iniciátora této bohulibé 
a v komunistické éře duchovně neob-
vykle oblažující kulturní události. Řeče-
no slovy jednoho z přispěvatelů progra-
mových brožur plzeňských rybovek:
„Bílým šátkem mává,
kdo se loučí,
každého dne se něco končí,
něco překrásného se končí.“
bohu díky.

-jša-

dokončení z předchozí strany


