
r o č n í k  1 1  č í s l o  1 / 2 0 1 7  

r e v u e
p r o 
d u c h o v n í 
h u d b u

Kristus v Getsemanech
Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsv. Salvátora

před rokem jsme psali o umělec-
kých intervencích do sakrálního prosto-
ru v akademickém kostele nejsvětějšího 
salvátora v praze. Mezi nimi mají důle-
žité místo instalace v době postu. snaha 
překvapit a zaujmout nutně vede ke 
snaze realizovat stále zají-
mavější a lepší (větší) projek-
ty. v minulých letech např. 
zakrývalo hlavní oltář obrov-
ské plátno (6 x 12 m) zavěšené 
od stropu přes celý presbytář. 
v boční lodi se stavěly kuli-
sy božího hrobu vysoké přes 
sedm metrů, v hlavní lodi 
pod kopulí létala dálkově 
řízená vzducholoď a největ-
ším projektem byl v roce 2016 
„létající koberec“ (projekt ch. 
helwinga s názvem Free visit). 
červený koberec zavěšený pod 
kůrem vycházel od vchodu 
do kostela, vedl nahoru vyso-
ko do kopule, odtud na zem 
k hlavnímu oltáři a od oltáře 
po zemi celým presbytářem 
a hlavní lodí zpět až ke vcho-
du. Jednoduše impozantní. 
slovy pastoračního referen-
ta Martina staňka: „červený 
koberec přes celý kostel, je 
těžké čímkoli překonat. letos 
to bude něco docela malého.“

na popeleční středu, kdy 
se v kostele nejsv. salvátora 
tradičně koná popelec uměl-
ců, proběhla vernisáž výsta-
vy fragmentu postavy krista. 
výstava artefaktu drobných rozměrů 
měla rovněž velký duchovní rozměr, 
který se pokusíme čtenářům přiblížit 
prostřednictvím úryvků z obsáhlého 
katalogu výstavy.
Historii původního dominikánského 

kláštera popisuje Jan Havrda:
[…]Zlomek gotického reliéfu nale-

zený v roce 2016 v raně novověké zděné 
konstrukci, v nepoužívaném sakráriu 
kostela nejsv. salvátora, patří k unikát-
ním nálezům, které by neměly zůstat 

bez povšimnutí. Jezuitský kostel nejsv. 
salvátora byl postaven na ruinách stře-
dověkého chrámu sv. klimenta, kon-
ventního kostela dominikánského kláš-
tera. pražský klášter bratří kazatelů, náš 
nejstarší mendikantský konvent, patřil 

k jedné z nejvýznamnějších církevních 
institucí v čechách. byl centrem vzdě-
lanosti, mistři vyučující na řádové škole 
byli současně řádnými profesory na 
teologické fakultě pražské univerzity. 
(konec citace)

Popisem a zařazením frag-
mentu se zabývá Jan Royt:

[…]reliéf nalezený patr-
ně v sakráriu kostela nejsv. 
salvátora je bezpochyby jed-
ním z nejvýznamnějších obje-
vů doposud neznámé památ-
ky středověkého sochařství 
v posledních deseti letech.[…] 
nejbližší výtvarné analogie 
k této památce můžeme nalézt 
na tzv. Týnském tympanonu, 
a to ve fragmentárně docho-
vaných postavách Zvěstování 
a v postavách na konzolách. 
s přihlédnutím k výtvarné-
mu charakteru reliéfu, jenž se 
vyznačuje zdrobněním forem 
a měkkým, téměř malířským 
podáním drapérie, lze tuto 
památku datovat do let 1370 
až 1380, tedy na samý konec 
krásného stylu.

klášter dominikánů byl 
ve 14. stol. jedním z intelektu-
álních center prahy. v letech 
1311-1342 zde bylo sídlo 
inkvizičního úřadu a také 
řádové teologické učiliště, 
přivtělené po roce 1348 ke 
karlově univerzitě.[…] Řádoví 
teologové, jako například petr 

z uničova, ostře polemizovali s reformá-
tory konrádem Waldhauserem, Matějem 
z Janova či s Mistrem Janem husem. To 
byl zřejmě hlavní důvod, proč byl klášter 
8. srpna 1420 poničen pražskou lůzou. 
podle svědectví pramenů i archeolo-

Ps1_01_benesov.indd   1 25.10.2017   15:57:48



2 ročník 11 číslo 1/2017bylo, je a bude

gických průzkumů patřil klášter svojí 
výstavností k nejvýznamnějším středo-
věkým stavbám na starém Městě. (konec 
citace)

vZkaZ Z GeTseMan
příspěvek Tomáše halíka je aktuální 
výzvou k zamyšlení; vybíráme některé 
myšlenky:  

Téměř šest století po barbarském zni-
čení v zásadě prvního dominikánského 
kláštera v českých zemích se náhle ve 
zpovědní místnosti našeho kostela obje-
vil patrně jediný dochovaný sochařský 
fragment z někdejší krásné gotické stavby. 
husitští „boží bojovníci“, šířící své chápá-
ní evangelia ohněm a krví, klášter vyvraž-
dili, vypálili a takřka do základu rozbo-
řili. poslední kámen pocházející snad 
ze vznosného portálu chrámu se objevil 
právě v roce, kdy jiní vášniví bojovníci ve 
jménu božím vraždili věřící své i jiné víry, 
bořili prastaré posvátné stavby a vyháněli 
lidi z jejich domovů. Znamená to, že se zlo 
fanatismu a násilí, zabíjení a vyhánění po 
staletích vrací - anebo že vlastně nikdy ze 
světa nezmizelo?

na troskách dominikánského kláš-
tera si v 16. století postavili první rezi-
denci a kostel v českých zemích jezuité. 
v roce 1618 odtud byli vyhnáni a vrátili 
se po bílé hoře; jezuitské klementinum 
se stalo kvetoucí zahradou barokní 
vzdělanosti, ale zároveň jedním z center 
militantní rekatolizace. ke konci 18. sto-
letí byl řád zakázán a jezuité museli toto 
místo znovu opustit.

po řadě dějinných zvratů se kostel 
nejsv. salvátora stal chrámem pražských 
němců. německý kněz, který zde půso-
bil, dr. anton Gebert, byl pro své proti-
nacistické postoje zatčen a zemřel v kon-
centračním táboře v dachau. pražští 
němci byli z čech vyhnáni po skončení 
druhé světové války; právě karlův most 
a jeho okolí se staly dějištěm násilností 
v květnu 1945: na kampě dav zlynčo-
val a zaživa upálil několik němců. Ještě 
dnes, kdy se děsíme násilností islám-
ských fanatiků, žijí mezi námi očití 
svědkové tehdejších událostí.[…]

Generace, k níž patří nálezce zlomku 
z původního kostela bratří dominiká-
nů, mladý jezuita petr, zažila jen jeden 
dějinný převrat - pád komunistického 
režimu v listopadu 1989. Tato „revoluce 
svaté anežky“, jak jsme ji tenkrát nazý-
vali, se obešla bez násilí, byla to radost-
ná lidová slavnost plná zpěvu a humoru. 
I během následujícího čtvrtstoletí se naší 
zemi násilí vyhýbalo. stále jsme slyšeli 
o válkách, ale ty byly daleko. ruská oku-
pace krymu a části svobodné ukrajiny 
od roku 2014 u nás mnoho lidí nezají-
mala, teroristické útoky v sousedním 
německu však pomalu nahánějí strach 
i zde. Mnozí začínají mluvit o válce.

a právě v tomto roce strachu se na 
místě tolika dějinných jizev objevil šest 
set let starý kus kamene. Je na něm zob-

razen kristus v Getsemanech. nemohu 
se ubránit myšlence, že tento nález má 
charakter znamení. na jaká znamení 
ještě čekáme? není obraz krista zápasí-
cího s úzkostí v předvečer smrti jakým-
si naléhavým vzkazem z dávné minu-
losti? co by nám asi chtěli vzkázat ti, 
kteří umírali v plamenech vypleněného 
a pobořeného kostela? Gotický chrám 
sv. klimenta byl jistě na průčelí, oltá-
řích, stěnách i barevných vitrážích plný 
zobrazení biblických scén - zachovalo se 
však pouze jediné. 

v evangeliích nalézáme krista 
v mnoha podobách a životních situacích, 
kázajícího i uzdravujícího, laskavého 
i rozhněvaného, umírajícího i vzkříše-
ného, ale pouze v jedné jediné scéně je 
Ježíš sklíčený a potící se hrůzou. „Ježíš 
v úzkostech zápasil a modlil se ještě usi-
lovněji; jeho pot kanul na zem jako krů-
pěje krve,“ píše evangelista lukáš (22,44) 
o temné noční hodině, kterou vlastně 
začíná pašijový příběh, o noci, v níž se 
naplnila nejsmutnější slova nového 
zákona: „a tu ho všichni učedníci opus-
tili a utekli.“ (Mt 26,56)

co všechno obsahoval kalich bolesti, 
o němž říká Ježíš v Getsemanech: „otče 
můj, není-li možné, aby mne ten kalich 
minul, a musím-li jej pít, staň se tvá 
vůle.''(Mt 26,42) 

hleděl snad Ježíš v té noci do 
budoucnosti, a to nejen do pekla utrpe-
ní, které ho čekalo v příštích hodinách, 
ale i do budoucnosti lidstva, za které měl 
přinést nejvyšší smírnou oběť? viděl 
snad dopředu truchlivé dějiny násilí, 
včetně násilí, které budou páchat křes-
ťané v jeho jménu, a to i na sobě navzá-
jem? „podle toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci, budete-li mít lásku jedni 
k druhým,“ řekl Ježíš svým následov-
níkům před odchodem z večeřadla do 
Getsemanské zahrady (Jan 13,35).[…] 

ale ještě jedno slovo zaznívá 
z Getseman: Ježíšův radikální zákaz 
násilí. „schovej ten meč do pochvy,“ říká 
petrovi (Jan 18,11) a s ním všem, kdo by 
na obranu jeho věci a jeho učení chtěli 
použít násilí. odmítnutí násilí je oním 
rozlišujícím znamením mezi pozemský-
mi mocnostmi a Ježíšovým královstvím 
pravdy, jak vyplývá z kristových slov 
před pilátem: „kdyby mé království bylo 
z tohoto světa, moji služebníci by bojo-
vali, abych nebyl vydán Židům; mé krá-
lovství však není odtud.“ (Jan 18,36)

v čase, na který padá temný 
stín násilí, tak jako padl na Ježíše 
v Getsemanech stín blížícího se utrpení, 
se v našich rukou nečekaně ocitá reli-
éf s tváří opuštěného krista zápasícího 
v temnotách o věrnost, o sílu vložit svou 
úzkost a celou svou vůli do vůle toho, 
který se zdá mlčící a vzdálený. Jak zní 
vzkaz z Getseman? „bděte a modlete 
se, abyste neupadli do pokušení.“ (Mk 
14,38) bojujte modlitbou o sílu sjednotit 
svou vůli s vůlí otce všech lidí. a v kaž-

dém boji odmítněte pokušení používat 
násilí, pokušení odpovídat na zlo zlem, 
požadovat oko za oko a zub za zub. „ale 
vzchopte se, já jsem přemohl svět!“ (Jan 
16,33)

věřím, že kámen s tímto vzkazem 
se k nám z hluku náboženských válek 
dávné minulosti zakutálel právě včas. 
(konec citace)

očekávané pŘekvapení
příspěvek samotného nálezce p. petra 
vacíka sJ

Malé torzo krista na olivetské hoře 
jsem našel na místě, kde jsem v podstatě 
něco takového očekával. nyní nám bylo 
řečeno, že se jedná o sakrárium, nicmé-
ně já jsem si několik let myslel, že sedím 
vedle komína zaplněného sutí a odpadky. 
u salvátora trpíme nedostatkem prosto-
rů, kde se můžeme setkávat s lidmi. asi 
před šesti lety proto kostelníci vyklidili 
kout pod schodištěm jižní věže koste-
la, abych tam mohl mít své místo, spíše 
však zákoutí se dvěma křesílky, kde bych 
mohl s lidmi sedět při zpovědi nebo 
duchovních rozhovorech. Místo nálezu je 
v podstatě díra velikosti komínu v malém 
výklenku ve zdi. přes tuto díru dali kos-
telníci prkénko a přikryli ho kusem látky, 
čímž se z výklenku stal malý stoleček, 
kde mám lampičku, svíčku a termosku 
s čajem. prostor jsem pochopitelně něko-
likrát prozkoumal a došel jsem k závěru, 
že by bylo dobré pavučiny i suť z komína 
vyluxovat a dát si tam větší a lepší prkén-
ko. Říkal jsem si, že až někdy budu mít 
třeba hodinku volno, celé to tam pěkně 
uklidím, a že se v té suti určitě najdou 
nějaké zajímavé střepy. a možná tam 
čeká i nějaké větší překvapení. Jenomže 
o rozhovory a zpovědi není nikdy nouze, 
a tak jsem si našel na tento úklid čas až 
po pěti letech.

v sobotu 20. února 2016 jsem si do 
věže přinesl velký vysavač, nasadil nový 
pytlík a suť pěkně odluxoval. střepů tam 
bylo dost, základ ale tvořil popel. Menší 
střípky jsem později vysítoval z obsahu 
pytlíku, větší jsem prostě vybral rukou. 
pro největší kámen už jsem musel sáh-
nout asi do půlmetrové hloubky, proto-
že se mi sice přisál k trubici vysavače, 
ale byl moc těžký na to, aby ho podtlak 
udržel. shora kámen vypadal úplně oby-
čejně. byla to ovšem zadní strana relié-
fu. když jsem kámen vyzvedl a otočil 
ho, spatřil jsem překrásnou jemnou tvář. 
hned mě napadlo, že je to anděl nebo 
kristus a že to bude zbytek středově-
ké výzdoby kostela. rozum mi velel ke 
střídmosti, ale mé nadšení odpovídalo 
očekávanému překvapení.

v porovnání s ostatními střepy se 
pro mě stalo torzo kristovy postavy 
okamžitě srdcovou záležitostí a očeká-
val jsem i nadšené reakce svých kolegů. 
všichni ale byli velmi zaneprázdněni, 

pokračování na straně 6
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Milí čtenáři,
V tomto čísle přinášíme první skladby z Benešovského kan-
cionálu (1574c-1596c ), které, doufáme, najdou bohaté vyu-
žití ve vašem liturgickém i koncertním provozu. Spartace 
vycházejí z hotové edice Jana Bati; ovšem při přípravě prak-
tického vydání, při podkládání dalších slok, úpravách textu 
a opětovné revizi pramene se zjistila velká časová nároč-
nost prací. Nyní jsou stanoveny ediční zásady a věřím, že se 
můžeme těšit vzápětí na další písně.
Vzpomínkou se vracíme k osobě zesnulého otce kardinála 
Miloslava Vlka a představujeme zajímavého moravského 
sbormistra a varhaníka Miroslava Svobodu.
Laskavě přijměte pozvání na festival Svatováclavské slav-
nosti, který od letošního roku probíhá na delším časovém 
půdorysu od srpna do prosince a v nové dramaturgii, 
proto informace o probíhajících akcích jsou nanejvýš 
aktuální. Nové stránky festivalu se přesunuly (zpět) na 
adresu SVS.sdh.cz.
Z festivalových akcí najdete v čísle pozvání na vyhlášení 
a koncertní provedení nejlepších děl skladatelské soutěže 
SDH 2017. Současně vyhlašujeme soutěž pro příští rok. 
Uzávěrka odevzdání soutěžních skladeb je stanovena 
na 1. 3. 2018. Vedle kategorie „moteto“, jako v minulých 
letech vyhlašujeme druhou kategorii „mše, ordinárium“. 
Podrobné podmínky otiskneme v příštím čísle.
Festival přináší mnoho pěkného a hodnotného programu, 
několik vět o dramaturgii se dočtete na str. 8. Kromě pre-
miér a výjimečných hudebních programů stojí za pozornost 
i literárně-hudební pásma Popelka nazaretská (11. 11.), 
nebo básně a úvahy o svatých, P. Marii a adventu dokresle-
né Písněmi Adama Michny (3. 12.). K adventnímu zamyš-
lení přispěje další nový formát, úvahy ekonoma Tomáše 
Sedláčka na téma Job doplněné částmi stejnojmenné var-
hanní skladby Petra Ebena. Ze zdánlivě odpočinkových 
žánrů festival nově nabízí promítání uměleckých filmů 
s diskusí s významnými hosty. 
Convivium 2018 se bude konat poprvé v benediktinském 
klášteře Broumov v termínu 11.-19. 8. 2018.
Budeme rádi za vaše autorské příspěvky, protože „dělníků 
je málo a ani žeň článků není hojná“.
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v prosinci 2016 oslavil devadesáti-
ny varhaník, učitel hudby a sbormistr 
Miroslav svoboda (*12. prosince 1926, 
brno) z lovčiček u otnic. Jeho rodi-
če – otec Melichar (1901-1972) pracoval 
jako drenážník, matka Františka, roz. 
Jedličková (1899-1990) byla zemědělská 
dělnice – měli kladný vztah k hudbě, 
proto nechali Miroslava od sedmi let 
učit hře na housle1  u místních kantorů 
suchomela2 a ladislava kutlacha3. 

po absolvování povinné školní 
docházky na hlavní škole s českým jazy-
kem vyučovacím v Šaraticích se rozhodl 
věnovat hudbě cele. housle ho bavily, 
přesto se překvapivě přihlásil na oddě-
lení dechových nástrojů Státní hudeb-
ní a dramatické konservatoře v Brně, 
kde od roku 1942 studoval hru na fagot 
u Jana Fürsta a václava součka4. na 
podzim roku 1944 byla konzervatoř uza-
vřena a její posluchači totálně nasazeni 
– Miroslav svoboda pracoval do konce 
války v žatčanských naftových dolech. 
po osvobození nastoupil do třetího roč-
níku k Josefu Jakubcovi; z důvodu zdra-
votní indispozice však nemohl ve hře na 
fagot či jakékoli další dechové nástroje 
pokračovat. přesto nepochyboval o svém 
poslání být hudebníkem.  

od dětství obdivoval majestát-
ní zvuk královského nástroje, proto si 
podal přihlášku do Dvouletého kursu 
pro vzdělání venkovských varhaníků při 
Státní hudební a dramatické konser-
vatoři v Brně. vznik kurzu v roce 1929 
iniciovala Jednota pro zvelebení církev-
ní hudby na Moravě, jelikož po té, co 
„pokrokoví“ učitelé přestali hrát na var-
hany, mnohé kůry osiřely.5 stejně jako 
všechny obory konzervatoře6 i dvoule-
1 učil se dle Praktické školy hry na housle 
bedřicha kozánka (1864-1913).
2 učitel hudby pan suchomel žil v domě rodiny 
svobodů jako nájemník.
3  ladislav kutlach (* 30. července 1908, 
Ivanovice na hané) – vystudoval učitelský 
ústav v kroměříži, kde 20. června 1928 vyko-
nal zkoušku učitelské dospělosti. působil 
v drnovicích, ruprechtově, otnicích a od roku 
1933 v lovčičkách u otnic.
4 Z tohoto období je doloženo účinkování 
na koncertu konzervatoře v sále besedního 
domu 26. dubna 1944, kde spolu s Františkem 
Janovským hrál koncert pro 2 fagoty étienne 
oziho (1754-1813).
5 po vzniku československé republiky odmíta-
li „pokrokoví“ učitelé hrát na varhany. na tuto 
situaci zareagovala pražská Obecná jednota cyril-
ská zorganizováním půlročních kurzů pro varha-
níky již v roce 1919. To však nestačilo, proto oJc 
roku 1920 zřídila kurzy dvouleté, jež trvaly až do 
roku 1932.
6 brněnská konzervatoř obsahovala: 1. oddělení 
pro skladbu a dirigování; 2. oddělení instru-
mentální: a) obor smyčcových nástrojů, b) obor 
dechových nástrojů; 3. oddělení klavírní; 4. 
oddělení varhanní a ředitelů kůru; 6. oddělení 
dramatické; kromě toho dvouletý varhanní kurs. 

tý varhanní kurs byl primárně řádným 
studiem.7 Jeho posluchači měli povin-
nost cca 5 - 6 hodin denně cvičit na kla-
vír a v průběhu jednoho týdne odehrát 
nejméně šest cvičných hodin na varhany 
v budově konzervatoře.8 součástí for-
mace pro budoucí praxi byly obligátní 
hospitace na kůru katedrály i jiných 
brněnských kostelů, zpěv nešpor, chorál-
ních i figurálních mší9; podílel se např. 
na provedení kantáty Otčenáš leoše 
Janáčka na starém brně. 

Miroslava svobodu učil hru na var-
hany Miroslav příhoda10, jenž byl pro 
své žáky ideálním vzorem – vystudoval 
dvouletý kurs pro vzdělání venkov-
ských varhaníků (1930-1932), hru na 
varhany a zpěv na konzervatoři, sou-
kromě též kompozici; zastával post ředi-
tele kůru starobrněnské baziliky, kde 
vedl 100členný chrámový sbor proslulý 
prováděním vrcholných děl chrámové 
hudby. Základní instruktivní literaturou 
byla Theoreticko-praktická škola na var-
hany, op. 15 (praha: Mojmír urbánek, 
1922) Josefa Trumpuse, Theoreticko-
praktická škola na varhany (praha: 
em. Wetzler, 1884) Františka Zdeňka 
skuherského a Tägliche Uebungen im 
Pedalspiel für Orgel, op. 78 samuela de 

7 Řádné studium – prezenční, denní. Mimořádné 
studium – kombinované, dálkové.
8 aby ušetřil čas za dojíždění, bydlel v brně-
Židenicích na ul. vaškova 12.
9 rád vzpomíná na latinské mše řízené karlem 
hradilem a Josefem černockým u varhan.
10 Miroslav příhoda (1912-1988) – hudební peda-
gog, regenschori, varhaník, dirigent a skladatel. 
pracoval mj. ve státním divadle v brně (1938-
1942), německém divadle v brně (1942-1945) 
a hudební škole Jaroslava kvapila. působil jako 
varhaník kostela sv. augustina v brně (1935-
1945).

langeho. k repertoáru patřila Snadná 
preludia, op. 20 (praha: vyšehrad, 1947) 
Josefa blatného, Acht kleine Präludien 
und Fugen BWV 553-560 Johanna 
sebastiana bacha, 50 předeher a mezi-
her pro varhany, op. 20 (praha: kotrba, 
1905), 100 preludií pro varhany (praha: 
urbánek, 1922) a 64 krátkých přede-
her a meziher pro varhany ve všech dur 
a moll tóninách, op. 10 (praha: Mojmír 
urbánek) eduarda Treglera. příhoda 
často doporučoval: „studuj Treglera!“ 
akcentoval ale i dílo antonína dvořáka 
a Jaroslava křičky.11 

dále jej učili: olga nováková (obli-
gátní klavír), karel hradil (chorální 
zpěv a sborový zpěv církevní), Josef 
černocký (zařízení varhan), Gracian 
černušák (dějiny hudby), dp. František 
pokorný (liturgika) aj.12 

v souvislosti s nástupem nové poli-
tické diktatury v roce 1948 dvouletý kurs 
pro výchovu venkovských varhaníků při 
státní hudební a dramatické konservato-
ři – přestože jeho potřeba byla všeobecně 
uznávána – zanikl. Miroslav svoboda tak 
patřil k jeho posledním posluchačům-ab-
solventům (1946-1948). 

další vědomosti a dovednosti zís-
kal studiem třetího ročníku Tříletého 
varhanního kursu Jednoty pro zvele-
bení církevní hudby na Moravě (1948-
1954). Mezi touto novou školskou cír-
kevní institucí, dvouletým kursem 
pro výchovu venkovských varhaní-
ků a Janáčkovou Varhanickou školou 
(1881-1919) je zřejmá historická kon-
tinuita. Tříletý varhanní kurs sídlil 
v Janáčkově varhanické škole (brno, 
smetanova 14) a pedagogický sbor 
sestával z emeritních profesorů brněn-
ské konzervatoře, jimž komunistic-
ký režim nedovolil působit na státní 
škole. Miroslava svobodu tedy opět učil 
Miroslav příhoda (hra na varhany, obli-
gátní klavír) a ředitel Tříletého kursu 
karel hradil13 (harmonie, kontrapunkt, 
hudební formy a rozbor, sborový zpěv 
11 Jaroslav křička (1882-1969) byl soukromým 
učitelem Miroslava příhody v kompozici (spolu 
s Jaroslavem kvapilem).
12 další pedagogy nelze doložit – katalog z let 
1947/48 není kompletní.
13 karel hradil (1910-1979) – regenschori, var-
haník, dirigent, hudební pedagog, skladatel. 
na brněnské konzervatoři vystudoval hru na 
varhany (1928-1932), kompozici a dirigování 
(1934-1936). učil na odborné škole pro ženská 
povolání v brně (1938-1941), brněnské konzerva-
toři (1942-1948), hudební škole Jaroslava kvapila 
a řídil Tříletý varhanní kurs Jednoty pro zvelebe-
ní církevní hudby na Moravě. Zaměstnán byl též 
jako ředitel kůru chrámu sv. cyrila a Metoděje 
v brně-Židenicích (1936-1945) a chrámu sv. 
Jakuba v brně (1945-1952). vedl řadu sborů, mj. 
opus (1947-1950), brněnské pěvecké sdružení 
Foerster, Ženské pěvecké sdružení krásnohorská 
či rastislav (1971-1979).

K devadesátinám Miroslava Svobody
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církevní, doprovázení chorálu, přípra-
va a řízení partitur, hra partitur vokál-
ních). kromě každodenního studia se 
účastnil též mimoškolních akcí, které 
souvisely s přípravou na varhanickou 
službu a pomáhaly mu získat potřebné 
zkušenosti. pod vedením karla hradila 
např. zpíval ve 120členném sboru, který 

v kostele sv. Jakuba v brně za doprovo-
du 60členného symfonického orchestru 
československého rozhlasu interpreto-
val Stabat Mater antonína dvořáka. 

svou odbornou úrovní a kvalitou 
byly oba zmíněné kurzy vhodnou pří-
pravou pro další studium na konzerva-
toři, kde své vzdělání Miroslav svoboda 
završil. pětiletý program hry na varhany 
na Státní hudební a dramatické konser-
vatoři v Brně (1949 – 1953) tak vzhledem 
k předchozímu studiu zvládl za čtyři 
roky (kontrahoval druhý a třetí ročník).14 
Zde byl žákem Josefa blatného15 (hra na 
varhany, improvizace, vyučovací praxe), 
Theodora schaefera (všeobecná hudeb-
ní nauka, harmonie), Františka suchého 
(hudební formy), vladimíra hawlíka 
(obřadový zpěv, sborový zpěv církev-
ní, historie a literatura varhan), Josefa 
černockého (zařízení varhan), Josefa 
pukla (doprovod), vilibalda scheibera 
(hra partitur) aj.

Ze všech pedagogů jubilant nejradě-
ji vzpomíná na „zlatého člověka“ Josefa 
blatného. nejvíce obdivoval virtuozitu 
a zvukomalebnou představivost varha-
níka Josefa pukla. 

ve dnech 16. – 20. května 1949 se 

14 kontrakce II. a III. ročníku povolena výnosem 
MŠ č. 170/97/50-v/5.
15 Josef blatný (1891-1980) – hudební peda-
gog, varhaník, hudební skladatel. v kompozici 
byl žákem leoše Janáčka na varhanické škole. 
pedagogicky působil na varhanické škole (1912-
1914, 1918-1919), brněnské konzervatoři (1928-
1956) a JaMu (1947-1955). byl prvním českým 
ředitelem kůru a varhaníkem u sv. Jakuba v brně 
(1934-1941), kde si získal jméno jako vynikající  
varhanní improvizátor.

podrobil zkoušce učitelské způsobilosti 
ze sborového zpěvu16 před státní zku-
šební komisí pro učitele hudby pohybo-
vého umění v brně.17 Tuto kvalifikaci 
zúročil v rámci povinné vojenské služby 
v bratislavě (1953-1955), kde dirigoval 
vojenský dechový soubor a vedl pěvec-
ký soubor, se kterým získal na soutěži 
v olomouci 1. cenu. 

v roce 1955 pracovně zakotvil 
v Újezdu u brna jako varhaník18 a učitel 
osvětové besedy. v následujícím roce 
se oženil v chrámu sv. Jakuba v brně 
s účetní Marii pospíšilovou z roštění 
u holešova (1926-2005). Z manželství 
vzešly dvě děti:  Marie (* 1957)19 a Jan (* 
1959). relativně idylické životní obdo-
bí však narušovaly výtky úřadů na jeho 
hudební aktivity v kostele. „Tu a tam se 
objevily i sabotáže, např. při provedení 
Rybovy mše Hej Mistře v Žatčanech roku 
1959 nám soudruzi vypli proud“, vzpo-
míná. protože se „nevyrovnal s nábo-
ženskou otázkou“, byl v roce 1959 pro 
varhanickou činnost ze školství vylou-
čen.20 později měl dovoleno vyučovat 
v místě bydliště – v lovčičkách u otnic 
– při svazu drobných řemesel a osvětové 
besedě, avšak s měsíčním výdělkem do 
300,- kčs. během této trpěné pedagogic-
ké činnosti mohl učit (po bytech) také 
děti v okolních obcích na klavír a har-
moniku. upravoval pro ně různé sklad-
bičky a národní písně dle jejich postupné 
vyspělosti. Z některých jeho elévů jsou 
dnes úspěšní profesionální hudebníci, 
např. František Školař (housle) – kon-
certní mistr orchestru Městského diva-
dla brno. spolupůsobil rovněž při pří-
ležitostných kulturně-hudebních akcích 
v místě svého bydliště. I přesto mohl 
16  Zkouška:  
I. hlavní předmět: sborový zpěv
1. výkon v řízení sboru; 
2. ve hře a zpěvu z listu; 
3. v doprovodu a transpozici; 
4. v metodice vyučování; 
5. v theorii, dějinách a literatuře; 
6. a) v technice taktování, 

b) ve čtení partitur; 
7. v umělém zpěvu.
II. předměty pomocné: 
1. ve společenské nauce; 
2. v psychologii a pedagogice; 
3. ve vyučovacím pokusu.
coby absolvent dvouletého kursu pro vzdělá-
ní venkovských varhaníků při státní hudební 
a dramatické konservatoři v brně byl osvobozen 
ze sluchových a rytmických cvičení, intonace, 
hudebního diktátu, harmonie, teorie kontra-
punktu, nauky o hudebních formách a dějin 
hudby.
17 dle ministerského výnosu ze dne 11. března 
1919, č. 10.662/925 n. o., mohl na základě toho-
to vysvědčení žádat o povolení zřídit a vést sou-
kromou hudební školu pro vyučování sborového 
zpěvu. v komisi zasedali antonín hromádka, 
František Michálek, Jan Šoupal, bohumil 
soběský aj.
18 stal se nástupcem Františka bílka.
19 Marie Jedličková, profesí učitelka, je dnes 1. 
místostarostkou města slavkov u brna.
20 I jeho učitel Miroslav příhoda opustil školství 
během pronásledování církve komunistickým 
režimem a zůstal věrný varhanické službě.

svoji rodinu uživit jen díky solidnímu 
honoráři vyplývající z funkce regens-
choriho v Újezdu u brna. 

povzbuzení k další práci na poli cír-
kevní hudby v nelehké době totalitní mu 
dodávaly Instruktáže pro varhaníky21, 
jichž se pravidelně účastnil, dále četba 
hudební literatury a časopisů Praporec: 

časopis pro lidovou hudbu duchovní 
(praha: spolek pro studium staré vokál-
ní hudby)22, Opus musicum (brno: státní 
filharmonie brno a svaz českých sklada-
telů).

významná je sbormistrovská činnost 
jubilanta. Z funkce regenschoriho koste-
la sv. petra a pavla v Újezdu u brna vedl 
místní chrámový smíšený pěvecký sbor, 
jenž měl na místní poměry vysokou úro-
veň. členskou základnu tvořilo 25 sbo-
ristů. Těleso pravidelně vystupovalo při 
významných církevních slavnostech za 
doprovodu malého orchestru. 

Těžiště repertoáru tvořily především 
mše:
1) latinské: Missa brevis in B Josepha 
haydna, Krönung Messe Wolfganga 
amadea Mozarta, Missa brevis in c 
Františka picky, Missa brevis in G Franze 
schuberta, Missa brevis in D eduarda 
Treglera; 
2) české: antonína láníka, Zdeňka 
pololáníka, vojtěcha Říhovského, 
vojtěcha slouka; 
3) vánoční: Venkovská vánoční mše 
vojtěcha hebelky, Vánoční mše koledová 

21 v roce 1966 byla jmenována komise vedená 
šaratickým farářem dp. antonínem láníkem, 
jež realizovala v brně na petrově č. 2 Instruktáže 
pro varhaníky (1967-1974). další cyklus 
Instruktáží pro varhaníky se konal v kostele 
neposkvrněného početí panny Marie v brně na 
křenové (1983-1992) opět pod záštitou neohrože-
ného preláta ludvíka horkého. k lektorům pat-
řili kněží antonín láník a karel cikrle, zpěvák 
a varhaník František chmelík, hudební historik 
a organolog Jiří sehnal, dále varhaníci Zdeněk 
hatina a Josef veselý.
22 časopis Praporec vycházel v letech 1939-1950.
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Štěpána hlíny23, Česká mše vánoční karla 
hradila, Vánoční mše „Bože, lásko…“ 
Jaroslava křičky, Vánoční mše Miroslava 
příhody, Česká mše vánoční Hej Mistře 
a II. vánoční mše půlnoční Jakuba Jana 
ryby, Vianočná omša F-dur Juraja Zrunka, 
Žarošická mše pastýřská Josefa Martínka24; 
dále Polské koledy karla Ševely, Chvála 
Boží v přírodě ludwiga van beethovena 
a Pašije Josefa nešvery.

Z vnitřní potřeby a pro slávu boží složil 
několik skladeb, jež byly uváděny v Újezdě 
u brna: Ordinárium in Es25 pro smíšený 
sbor a varhany, Ave Maria pro sólový hlas 
a varhany, Fanfáry. nejraději prováděl kom-
pozice J. haydna a W. a. Mozarta. s obli-
bou a nostalgií uváděl též skladby svého 
učitele Josefa blatného;  vážil si skladatel-
ského díla a přátelství Zdeňka pololáníka. 
Jako varhaník rád improvizoval – vzorem 
mu byl eduard Tregler. ačkoli roku 1988 
odešel do penze, přijal v roce 1996 služ-
bu varhaníka v lovčičkách u otnic26, kde 
dodnes – ve svých devadesáti letech – pra-
videlně hraje při mších.

Jubilant vychoval v Újezdu generace 
hudebníků, které i dnes pokračují v jeho 
stopách. popřejme mu do dalších let 
boží požehnaní, hodně zdraví, optimis-
mu a hudebního elánu.

Život Miroslava svobody lze uvést 
v tomto historickém kontextu: na pozved-
nutí hudební úrovně Moravy měli velkou 
zásluhu žáci Janáčkovy varhanické školy 
(1881-1919) – jejich vzdělání bylo velmi 
ceněno (např. Josef blatný po absolvová-
ní tříletého studia pedagogicky působil na 
varhanické škole, brněnské konzervatoři 
a JaMu). prestiž chrámového varhaníka 
však po vzniku republiky československé 
citelně upadla – „pokrokoví“ učitelé odmí-
tali hrát na varhany a hromadně opouštěli 
kůry. proto Obecná jednota cyrilská zor-
ganizovala varhanní kurzy a Jednota pro 
zvelebení církevní hudby na Moravě inici-
ovala vznik Dvouletého kursu pro vzdělání 
venkovských varhaníků při Státní hudební 
a dramatické konservatoři v Brně (1929-
1948) a Tříletého varhanního kursu „Musica 
sacra“ (1948-1954). další úbytek varhaní-
ků nastal za pronásledování církve komu-
nistickým režimem (1948-1989), protože 
všichni chrámoví hudebníci se vystavova-
li politické perzekuci. Miroslav svoboda 
absolvoval dvouletý i tříletý kurs, hru na 

23 Štěpán hlína – pseudonym rudolfa dalibora 
Wünsche (1880-1955).
24 pravidelně jezdil na pouť ke staré Matce boží 
Žarošské a velmi se zajímal o Žarošickou mši 
pastýřskou. uvádí, že se v ní objevují motivy 
z Kouzelné f létny W. a. Mozarta. soukromým 
pátráním na faře ve Zdounkách, domech 
v Žarošicích a z informací získaných z okolí skla-
datele dp. Josefa Martínka (1888-1962) z neda-
leké práce, dospěl k názoru, že tato mše pochá-
zí z vídně, odkud ji před dávnými lety přinesl 
hudebník Mrazík do Zdounek a odkud se šířila 
do blízkého okolí i Žarošic.
25 Ordinárium in Es autor dedikoval dp. 
Františku bílkovi. skladba měla premiéru 
v újezdském kostele r. 1976.
26 stal se nástupcem Josefa hrozka.

a tak jsem vzal reliéf s hlavou domů 
a položil ho na poličku, kde čekal ještě 
víc jak tři měsíce. po tu dobu jsem 
škádlil kolegu Martina staňka, který 
zná u salvátora snad každý kamínek, že 
až mu konečně přinesu, co jsem našel, 
bude nadšený a bude mi závidět, proto-
že to překoná všechny jeho dosavadní 
objevy. když jsem mu konečně hlavu 
krista ukázal, řekl se svou pověstnou 
ironií něco jako: „no jo. To bude nějaká 
pseudogotika, to přece nemůže bejt tak 
starý, jak se to tváří. vždyť je to úplně 
nepoškozený. nebo tito tam někdo 
nastrčil, protože věděl, jakej jsi sběrač, 
a chtěl tě napnout jako kšandy.“

když ovšem Martin zařídil odbor-
né posouzení nálezu, potvrdilo se to, 
v co jsem ve skrytu doufal. dokonalá 
a krásná hlava krista salvátora ležela 
roky mlčenlivě pod termoskou s čajem 
mezi mnou a mými hosty při duchov-
ních rozhovorech a zpovědích jako 
skrytý doklad Ježíšových vlastních slov: 
,,neboť kde jsou dva nebo tři shromáž-
děni ve jménu mém, tam jsem já upro-
střed nich." (Mt 18,20) kostel nejsv. 
salvátora teď našel svou další skrytou 
tvář. Tvář toho, který je neustále pří-
tomen, naslouchá a dává se poznat. 
(konec citace)

katalog výstavy i nová kniha 
norberta schmidta Přímluva za součas-
nost aneb umění v sakrálním prostoru 
(vydavatelství Triáda, 2016) pojednáva-
jící o všech realizovaných uměleckých 
intervencích jsou stále k dostání v sak-
ristii kostela. 

Ondřej Šmíd

dokončení ze strany 2varhany na brněnské konzervatoři a půso-
bil v Újezdu u brna. Toto malé – dnes tří-
tisícové – městečko tak mělo varhaníka-
profesionála i v době, kdy v jihomoravské 
metropoli působil pouze jediný absolvent 
konzervatoře jako liturgický varhaník.27 

Karol Frydrych
Prameny:
archiv města brna
fond M 277 státní hudební a dramatická 
konservatoř v brně, sign. 277/256, katalog 
1946/47 varhanní a abiturientský kurs
fond M 277 státní hudební a dramatic-
ká konservatoř v brně, sign. 277/267, 
katalog 1947/48 varhanní kurs
fond M 278 Tříletý varhanní kurs v brně, 
sign.  278/1, katalog 1948/49 roč. 1., 3.
archiv Základní školy a Mateřské školy 
otnice, okr. vyškov
kronika obecné školy v otnicích, 1925-
1948.
osobní archiv Miroslava svobody.
Literatura:
-el-. koncert brněnské konservatoře. 
Moravské slovo, 26. dubna 1944, s. 2.
FrYdrYch, karol. dvouletý kurs pro 
vzdělání venkovských varhaníků při státní 
hudební a dramatické konservatoři v brně 
(1929-1948). Zpravodaj Musica sacra, brno, 
2017, roč. 25, č. 1, s. 5-7. Issn 2336-5374.
FrYdrYch, karol. příspěvek k výchově 
varhaníků. slavkovský zpravodaj, slavkov 
u brna, 2012, č. 9., s. 13. 
koZáková, Marie. Téměř neznámým 
varhaníkům… Zpravodaj Musica sacra, 
brno, 2016, roč. 24, č. 5, s. 14-15. Issn 
2336-5374.

27 Jediným profesionálním chrámovým varha-
níkem v brně v době náboženské nesvobody byl 
Zdeněk hatina – přivydělával si hrou v krematoriu.

slavnostní vyhlášení a provedení vítězných děl skladatelské soutěže sdh 2017 
proběhne na koncertě pořádaném v rámci festivalu svatováclavské slavnosti dne 
8. listopadu 2017 od 18 hod. v kostele p. Marie pod řetězem. 

Program: 
chaloupský, petr   benedicite dominum
Šmíd, Martin   Zdrávas, hvězdo skvoucí.
bernátek, Jan    ave Maria
koronthaly, petr   svatý václave
kučera, Jan    Jeremjášův pláč
horyna, Martin   aleluja. vstal jsem z mrtvých.
korejs, bohuslav   Milosrdenství  velebme

nastudování a řídí: Marek valášek, varhany pavel salák.
vítězné skladby otiskneme v příštím čísle psalteria společně s profily autorů

skladaTelská souTěŽ sdh 2018, uZáVěRKA: 1. 3. 2018
kategorie a: Moteto sólové nebo sborové (maxinálně 8 minut) 
kategorie b: Mše, ordinárium (maximálně 30 minut, účast lidu není podmínkou)

doprovod varhan, případně běžných nástrojů, nebo bez doprovodu; text latinský 
či český.
doručení: e-mailem na smid@ondrej.info nebo poštou do sídla sdh. odborná 
porota hodnotí skladby jako anonymní.

Ondřej Šmíd

Přehlídka skladatelské soutěže sdh
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benešovský kancionál patří mezi nej-
známější prameny hudby renesanč-
ních čech. Je tomu mimo jiné i proto, 
že ukázky z jeho obsahu stojí na samém 
počátku novodobých snah o ediční zpří-
stupňování památek starší české hudby 
v čele s antologií Hudební památky české 
Josefa leopolda Zvonaře z let 1862-1864. 
Zvonařova antologie a články věnované 
Turnovskému podnítily zájem sborových 
těles o interpretaci starší české hudby 
a repertoár benešovského kancionálu se 
tak stal součástí koncertního života.

vedle mnoha edic jednotlivých skla-
deb zmiňme alespoň vydání všech skla-
deb Jana Trojana Turnovského Mar-
tinem horynou a kompletní kritické 
vydání benešovského kancionálu připra-
vené Janem baťou v roce 2009. edice, kri-
tické poznámky a doprovodná studie Jana 
bati jsou dostupné online1 a s laskavým 
souhlasem se staly podkladem tohoto 
článku a notové přílohy. původní pra-
men benešovského kancionálu uložený 
v archivu hl. m. prahy pod sign. 8429 je 
dostupný také online.2

popIs noTové pŘílohY, 
edIční ZásadY
stalo se zvykem koncipovat kritic-
ké (vědecké) edice tak, že je podložena 
pouze první sloka textu. ostatní sloky 
se uvádějí za notovým zápisem nebo na 
zcela jiném místě. naším cílem je publi-
kování praktických edic k okamžitému 
provádění bez přepisování nebo učení 
zpaměti. Text podkládáme pod notovým 
zápisem každého hlasu a pro přehlednost 
omezujeme počet slok na pět až osm. 
v případě většího počtu slok je notový 
zápis zkopírován na více (dvoj)stran.

benešovský kancionál obsahuje 
vícehlasé znění mnoha krásných písní. 
některé melodie jsou známé z našich 
současných kancionálů. do notové pří-
lohy jsme vybrali písně, které se objevují 
v Mešních zpěvech k určitým příležitos-
tem. písně publikujeme se všemi slokami, 
protože text poskytuje souvislé epické 
vyprávění a písně je vhodné zpívat celé. 
cílem je totiž meditace textu (obecně pře-
dání sdělení a pohnutí emocí). naopak 
cíl „přehrání líbivé melodie“ s textem 
sloužícím jen jako zvukomalba, je třeba 
odmítat. pokud by bylo v konkrétní situ-
aci přezpívání celé písně neúnosně dlou-
hé, je důležité vybrat sloky přesně k dané 
příležitosti.

některé písně jsme připravili ve více 
1 dostupné po vyhledání „benešovský kancionál“ nebo 
zde: www.acecs.cz/media/bata_ben_kanc_sec.pdf
2 praha, archiv hlavního města prahy, sbírka 
rukopisů, sign. 8429 (benešovský kancionál), 
online: http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/ zde 
zvolte rubriku „sbírka rukopisů“ a nechte vyhle-
dat „benešovský“ nebo „kancionál“.

variantách, z nichž jednu otiskujeme, 
a další najde čtenář online. Jedná se o pří-
pady, kdy původní text obsahuje mnoho 
archaických nesrozumitelných výrazů, 
jejichž význam se změnil a smysl textu 
je zavádějící. Zde jsme ponechali jednu 
verzi původní a vytvořili jsme moderní 
verzi s upraveným textem zpravidla podle 
znění vžitého z Mešních zpěvů. Záměrem 
bylo nezavádět další nová znění. protože 
se jedná o praktickou edici a prameny 
jsou přístupné, jeví se toto řešení lepší 
než nepřehledné poznámkování všech 
změn a různočtení do spartace. Melodie 
i texty se navíc objevují ve starších pra-
menech a v čase se proměňují. 

na příkladu textu písně 61. Vstalť 
jest této chvíle ctný Vykupitel ukážeme, 
že smysl slov starodávné písně se změnil 
tak zásadně, že textu nerozuměl již pisa-
tel benešovského kancionálu v 16. stol.

Vstalť jest této chvíle ctný Vykupitel,
Ježíš Kristus mile, světa Spasitel,
jenž pro hříchy naše rád vstaše,
rozpat na kříži nevinný,
náš Pán jedinný.

spojení „rád vstaše“ se jeví jakože „rád 
vstal“, ale s následujícím textem „rozpat 
na kříži“ nedává posluchači smysl. starší 
znění „rád vstáše“ lze chápat ve smyslu 
„rád vystoupil, stál nebo stoje rozpjat na 
kříži“, což chápeme a podle smyslu pře-
pisujeme: „jenž pro hříchy naše vydal se“.
Třetí sloka zní ještě méně srozumitelně:

Když jeho plakaly smrti ženy ctné,
Marie tu stály u hrobu truchlé.
Anjel jenž sedíše tím spíše
kázal bratřím zvěstovati,
že vstal Pán z mrtvých. 

Zde starý zápis zněl „anjel jenž sedieše 
jim spieše kázal zvěstovati“ a tento smysl: 
„anděl, jenž (tam) seděl, jim kázal spěšně 
zvěstovat“ je pro nás zcela srozumitelný, na 
rozdíl od textu v benešovském kancionálu.

v případech, kdy na stejnou melodii 
existuje více textů, vytvořili jsme něko-
lik písní s výběrem slok podle MZ právě 
pro různé příležitosti.

edice Jana bati byly znovu kon-
frontovány a na několika místech, kde 
je původní pramen poničen a špatně 
čitelný, byly provedeny změny. Značně 
komplikované bylo rozhodování o pod-
ložení textu, které není nikde v prame-
ni zřejmé. 

noTový ZápIs
písně v sudém taktu jsou notovány 
v taktu E alla breve, což znamenalo velký 
takt alla brevis (měřený notou brevis ); 
dnes bychom řekli dvoucelý. dlouhé 
notové hodnoty přesně odpovídají dobo-
vé teorii taktování, na první semibrevis w 
(celou notu) jde ruka dolů na druhou 

semibrevis nahoru.3 v přepisu jsme pou-
žili poloviční notové hodnoty, proto tak-
tování (počítání) má být po půlkách „na 
dvě“ ne po čtvrtkách.

pozn. Toto je důležitým potvrzením 
teorie. v sedmnáctém století se stále 
používal symbol E alla breve, ale s kratší-
mi hodnotami (takt měl délku semibrevis 
a často chyběly taktové čáry), čímž neby-
lo jasné, jaké taktování zvolit a zda (jak) 
teorie skutečně platila. (podrobně o taktu 
a proporci psalterium 2015, č.3 a 4.)

podloŽení TexTu
v benešovském kancionálu, v originálním 
prameni je první sloka zapsána pod dis-
kantem (resp. horním hlasem), druhá pod 
altem (resp. druhým hlasem), třetí sloka 
vychází pod cantem firmem cf (u čtyř-
hlasu) atd. (viz obr. 1). v pramenech 
někdy sloka zapsaná pod hlasem ukazu-
je, jak mají být slabiky v hlasu rozloženy. 
v benešovském kancionálu tomu tak není; 
slabiky se s notami volně rozcházejí, chybí 
značky opakování textových úseků a pod-
ložení textu je třeba rekonstruovat podle 
smyslu. v případě cf je podložení textu 
zpravidla sylabické a tím jednoznačné. 
u ostatních zdobících hlasů s melismaty je 
not více než slabik, nemáme žádnou indi-
cii, jak byly slabiky rozmístěny a možných 
3 sudý neboli stejný takt, tactus æqualis má dvě 
stejné části (thesis a arsis), nikoliv čtyři části, 
čtyři doby, jak jsme zvyklí dnes. v případě běž-
ného taktu alla semibrevis trvá thesis minimu 
(na první část taktu, půlovou notu jde ruka dolů) 
a arsis trvá stejně (na druhou část taktu, druhou 
minimu jde ruka nahoru). v případě dvojnásob-
ného taktu alla brevis má thesis trvání semibrevis 
(na celou notu jde ruka dolů) a arsis trvá rovněž 
semibrevis (na druhou část taktu, na celou notu 
jde ruka nahoru). symbol  alla breve běžně 
vyjadřoval pouze, že se jedná o duchovní hudbu. 
Madrigaly a instrumentální koncerty se zapiso-
valy v kratších hodnotách se symbolem  (běžný 
takt = tactus ordinarius = tempo ordinario).

Benešovský kancionál

obr. 1 ukázka části strany rukopisu 
Benešovského kancionálu. Všimněme si 

notových hodnot a podložení textu.

Ps1_01_benesov.indd   7 25.10.2017   15:57:51



8 ročník 11 číslo 1/2017edice

řešení existuje více. rozhodování bylo 
v některých případech velice zdlouhavé. 

kritériem byla dobrá srozumitel-
nost a pěvecky logické rozložení textu. 
Tedy v homofonních úsecích bylo roz-
hodující, aby vyslovovaly hlasy společně 
s cf nebo po dvojicích nebo tři a jeden. 
hlasy se stejným rytmem aby vyslovo-
valy stejně, aby byly v imitacích hlasy 
posunuté o stejný úsek a aby se text hlasů 
sjednotil v závěrech frází (v kadencích). 
renesanční, barokní kadence má na 
konci fráze přinášet uklidnění, spočinutí.

61. Vstalť jest této chvíle
Tato píseň je v kancionálu uvedena 

ve dvou zpracováních za sebou (č. 61 
a 62, vzhledem k pohodlnému obracení 
stran jsou skladby v příloze v obráceném 
pořadí). uvádíme obě verze;  první je 
psána pro ženské hlasy, druhá má nao-
pak rozsah pro smíšený sbor. obě písně 
mají shodný text, proto budeme totožné 
úpravy popisovat jen zde.

Zatímco píseň 62 je veskrze homofon-
ní, doprovodné hlasy zdobí cf jen melis-
maty a synkopami, píseň 61 začíná káno-
nem (imitací tématu). doprovodné hlasy 
nastupují s tématem postupně a uvádějí 
cf. plocha o rozloze prvního verše zaví-
rá kadencí. následující dva verše jsou 
zpracovány homofonně s výše popsa-
ným zdobením. Mezi předposledním 
a posledním veršem je vytvořeno zdů-
raznění homofonním sjednocením hlasů 
noema (v první sloce na slově „nevinný“). 
posunutí textu mezi hlasy v opakování 
posledního verše navozuje dojem poly-
fonního závěru nad zadrženým cf.

v notovém zápisu nebyly provedeny 
změny; pouze na několika místech jsou 
nad notou doplněny pravděpodobné 
posuvky. na většině míst, v kadencích 
jsou opodstatněné (je třeba rozhodovat 
podle dobové teorie závěrů, ne podle 
moderní harmonie). v prvním diskantu 
v t. 18 si lze představit h', v taktu 19 zní 
c'' tradičněji než cis''. v samotném závě-
ru je navrženo cis s ohledem na radost-
ný charakter velikonoční písně, jinak by 
závěr mohl zůstat zcela bez posuvek.

62. Vstalť jest této chvíle
v této skladbě jsme provedli opra-

vy, protože papír originálu je na několi-
ka místech poškozen a notový zápis byl 
špatně čitelný. Jedná se o alt t. 4, 10 a 13. 
ve všech případech postupoval soprán 
sám proti třem hlasům, po opravě se alt 
logicky připojil k sopránu a spolu zesilují 
synkopický rytmus proti cf a basu. v altu 
t. 4, g' půlová byla zkrácena a nahrazena 
čtvrťovými g', e''. Takt 10-11, půlové h', g', 
f ' má být správně: čtvrťová h' (navrženo 
hes' k odstranění tritonu), g', g', půlová g' 
a čtvrťová f '. Tím vznikne shodný rytmus 
se sopránem. v t. 13, 2. doba má být d'' 
půlová a c'', h' osminy.

soprán t. 8 u poslední noty byla 
doplněna tečka, neboli t. 9 první doba 

má být e', d' osminy, čímž logicky vznik-
ne stejný rytmický motiv jako o dva 
takty dále. podložení opakovaného textu 
v posledních třech taktech bylo provede-
no podle pravidel popsaných výše. slovo 
„sstoupil“ v šesté sloce bylo nahrazeno 
tříslabičným „sestoupil“. 

78. Otče náš, milý pane, dej nám Ducha 
Svatého.

píseň má podobně rafinovanou stav-
bu jako č. 61. v první části zazní začátek 
melodie postupně ve všech hlasech posu-
nutý o takt, cf nastupuje poslední. první 
část se opakuje. po repetici začnou tři 
hlasy homofonně, melodie se objeví v altu 
a po jednom taktu nastoupí cf s tématem 
ve stejné poloze. v tomto místě se obje-
vil nejtěžší problém s textem, neboť díky 
melismatům docházely hlasy do kadence 
každý jinak a ve skutečnosti se v kadenci 
nesešly. posléze se objevilo logické a ele-
gantní řešení, díky němuž je skladba jasně 
strukturovaná. Tři hlasy, které začínaly, 
vyslovují stále spolu proti posunutému cf. 
až dokončí text fráze, zopakují poslední 
čtyřslabičné slovo s cf, který začal o takt 
později. Tím se všechny hlasy opět sjed-
notí a vytvoří ideální kadenci a navíc réto-
rické potvrzení. následující frázi (oproti 
baťově edici 2009) začnou všechny hlasy 
homofonně až na 3. době, čímž se docílí 
zdůraznění a vrcholu před závěrem. 

sloky 4 až 6 jsou odděleny nadpi-
sem: „po slyšení slova buožího“. Jasně 
svatodušní píseň tak nabízí velmi frek-
ventované použití.

80. Dnešního dne splnilo se
Je píseň přímo na svátek seslání 

ducha svatého. v prvních deseti slokách 
popisuje události podle znění evangelia. 
od jedenácté sloky pokračuje vzýváním 
a vypočítáváním sedmi darů ducha 
svatého. píseň tak lze rovněž použít 
k různým příležitostem.

80. Třetího dne vstal stvořitel
předešlou harmonizaci Jana Trojana 

Turnovského populární melodie jsme 
podložili ještě velikonočním textem 
Třetího dne vstal stvořitel, tím se rozší-
ří použití předešlé skladby o velikonoční 
dobu. píseň s tímto textem a melodií v jiné 
úpravě najdeme v bek pod číslem 35.

85. Ráčil paměť zůstaviti
další krásná známá melodie, 

zde opět ve zpracování Jana Trojana 
Turnovského. čtyři sloky na první stra-
ně jsou eucharistické o poslední večeři 
páně (o ustavení nejsv. svátosti) a hodí 
se přesně na Zelený čtvrtek nebo kdyko-
liv na ofertorium nebo communio.
pátá sloka je dokladem nedůslednosti revize 
heretických textů po bílé hoře. sloky v závě-
ru lze použít záměnou textu na různé příle-
žitosti „pro Tvé narození, umučení, atd“.     

Ondřej Šmíd

Festival byl původně založen s cílem 
přiblížit osobu hlavního českého pat-
rona veřejnosti v době, kdy o sv. václa-
vu mluvil k národu jen václav Malý na 
shromážděních proti totalitě. časové 
těžiště festivalových akcí dosud leže-
lo v září mezi svátky sv. ludmily a sv. 
václava. dnes svatováclavské oslavy 
probíhají všude od oficiální celostátní 
úrovně po jarmarky a pouti v nejmen-
ších vesničkách. 
kulturní nabídka po prázdninách je 
přehuštěná. probíhá současně několik 
nově vzniklých festivalů a některé z nich 
dokonce nesou jméno sv. václava. svs 
nemá za cíl konkurovat celonárodní 
pouti do staré boleslavi, nově vzniklým 
festivalům ani komerčním projektům. 
společnost pro duchovní hudbu chce 
využít tradici festivalu a zacílit na nová 
témata, na prezentaci dalších českých 
světců, patronů a osobností.
Festival se rozprostře do delšího obdo-
bí, aby mohl připomínkou pokrýt další 
tradiční církevní svátky a aby akce 
nebyly koncentrovány v jednom expo-
novaném týdnu. Festival nabídne nové 
formáty; filmy s diskusí, přednášky, 
prezentace nové tvorby. 
Dramaturgie 26. ročníku připomene 
10 let výročí úmrtí Zdeňka Lukáše 
a Petra Ebena koncertem 27. 11. sklad-
by petra ebena navíc zazní na koncer-
tě 11. 9. a zejména 18. 12. jako součást 
nového formátu. v komponovaném 
pořadu doprovodí úvahy ekonoma 
Tomáše Sedláčka na téma biblického 
příběhu Job části stejnojmenné sklad-
by petra ebena pro varhany. 
Z dalších autorů přiblížíme veřejnos-
ti velký talent, skladatele Roberta 
Jana Nepomuka Führera, varhaníka 
v praze na strahově a později kapelní-
ka v katedrále sv. víta. výročí 210 let od 
autorova narození připomeneme hned 
dvakrát; nejprve Missou solemnis in c 
při mši sv. ke svátku sv. ludmily, v  pro-
vedení pražského katedrálního sboru. 
Závěrečný koncert pak nabídne vel-
kou Führerovu Missu in d a Te deum 
v nastudování souboru Musica Florea 
a sboru collegium Floreum.
Muzikologicky zajímavé budou: raně 
barokní koncert věnovaný Lodovicu 
Grossi da Viadana (390 let od úmrtí), 
jeho duchovním koncertům a osmihla-
sým sinfoniím (15. 11.); koncert věno-
vaný Janu J. I. Brentnerovi s muzi-
kologem václavem kapsou, autorem 
nové edice Harmonica duodecatomeria 
ecclesiastica. nevšední zážitek nabídne 
Koncert pravoslavných zpěvů v podá-
ní sboru oktoich (12.11.) a cisterciác-
ké hudby barokního mistra Alberika 
Mazáka.

sVatoVÁClaVské slaVNostI 
NoVě od srPNa do VÁNoC

pokračování na další straně
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socha svaté anežky přemyslovny 
(české) byla v sobotu 10. září slavnost-
ně dovezena do vatikánu, kde ji papež 
František posvětil při slavnostní audienci 
na náměstí svatého petra za přítomnos-
ti české vládní delegace a za doprovodu 
čtyř hudebních souborů, mezi nimiž byl 
také vysokoškolský umělecký soubor 
pardubice. svatopetrské náměstí bylo 
zaplněno několika tisíci poutníky, z nichž 

velkou část tvořili čeští občané, doprová-
zející dovezení sochy svaté anežky, která 
vznikla v kamenické škole v hořicích. 
vus pardubice, doplněný o chlapecký 
sbor bonifantes, doprovázel úvodní část 
audience. představil zde především sklad-
by českých autorů, jimiž byla například 
i nejstarší česká duchovní píseň svatý 
václave z 10. století, v úpravě otto alberta 
Tichého. na závěr audience, která byla 
přenášena živě televizí noe, papež věno-
val svou přítomnost každému z hudeb-
ních souborů a po přátelském pozdravu 
se s každým ansámblem vyfotografoval. 
vus pardubice, v čele s šéfdirigentem 
Tomášem Židkem, následně předal papeži 
Františkovi symbolický dar. 

v odpolední části programu byl sbor 
pozván na slavnostní recepci, které se 
účastnila také senátorka Miluše horská, 
která celou akci zaštítila. dále ministr 

kultury daniel herman a delegace cír-
kevních hodnostářů v čele s kardinálem 
Miloslavem vlkem a královehradeckým 
biskupem Janem vokálem.

vyvrcholením celého dne byla mše 
svatá, konaná především pro české poutníky, 
v chrámu sv. Jana Florenťanů, kterou celeb-
roval kardinál Miloslav vlk ve spolupráci 
všech přítomných biskupů. hudební dopro-
vod bohoslužby zajišťoval vysokoškolský 

umělecký soubor pardubice a sbor 
bonifantes. po úvodním brucknerově ecce 
sacerdos znělo mj. ordinárium petra ebena. 
sbory dále uvedly aleluja z händlova orato-
ria Mesiáš. sbor si na závěr vysloužil upřím-
né poděkování kardinála vlka a pochvalu 
vládní delegace v čele s Miluší horskou 
a danielem hermanem.

nezapomenutelný sobotní den byl 
zakončen procesím do baziliky sv. petra. 

Zde celá výprava navštívila kryptu 
vatikánské baziliky a především kapli 
evropských patronů, kam byla socha sv. 
anežky umístěna. pouť zakončil vus 
pardubice v pravém transeptu vatikánské 
baziliky, kde všem přítomným a přede-
vším pro oslavu tohoto slavnostního pro-
vedl benedictus ze Mše es dur skladatele 
aloise hniličky. provedení hniličkova 
benedictus bylo zahraniční premiérou.

Jana Mimrová

Papež František posvětil sochu sv. Anežky za doprovodu 
Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice

Z nových formátů upozorněme na literár-
ně-hudební pásmo Popelka nazaretská 
(11. 11.) a adventní recitaci děl českých 
básníků p. Jakubem berkou s písněmi a. 
Michny na první adventní neděli (3. 12.). 
nové jsou zejména umělecké filmy, které 
nabízejí příležitost k zamyšlení, disku-
si a konfrontaci názorů s významnými 

hosty. Cesta času (4. 11.), film o počátku 
vesmíru, světa a smyslu života doprovo-
dí člověk nejpovolanější, Marek Orco 
Vácha, biolog a katolický kněz. divácky 
atraktivní film Cukrář (8. 12.), získal cenu 
ekumenické poroty na 52. MFF v karlo-
vých varech. snímek ukazuje vedle neo-
dolatelných záběrů na sladkosti (v době 

vánočního pečení) kontroverzní téma 
genderů. pod viditelnou linií romantické-
ho příběhu vyvstávají otázky o rozměrech 
lásky, věrnosti a tradice. hosté, zástupce 
židovských obcí a katolický kněz slibují 
zajímavou diskusi.

Ondřej Šmíd

vysokoškolský umělecký soubor 
pardubice vede Tomáš Židek od roku 
2010. každý rok repertoárově zaměřu-
je podle aktuálního kulturního výročí. 
Tak se např. rok 2013 nesl ve zname-
ní patronů cyrila a Metoděje a rok 
2016 v duchu výročí narození karla 
Iv. v rámci vlastního projektu „ve 
znamení výročí otce vlasti“ zpěváci 
uskutečnili mnoho koncertů v např. 
v pardubicích, lázních bohdaneč, 
v obcích Josefův důl a bozkov 
v severních čechách, kde byla zvláš-
tě vysoká návštěva a výborné ohla-
sy. oslavy výročí karla Iv, sbor uctil 
i na poli mezinárodním - v projektu 
„píseň zemí koruny české“. ve spo-
lupráci se sborem Medici cantantes 
Wroclaw koncertoval nejen v čr, ale 
i v dolnoslezské metropoli a progra-
mem tohoto projektu oba sbory zahá-
jily Mezinárodní festival rybnická 
Jesieň choralna v horním slezsku. 
program všech těchto koncertů vrcho-
lil vždy společným uvedením kantáty 
leoše Janáčka otče náš.

Již druhým rokem v létě se vus 
pardubice zúčastnil také mezinárodní-
ho projektu Wroclawské filharmonie 
„singing europe“ k poctě evropského 
hlavního města kultury 2016. pro 
tuto příležitost a společně s dalšími 
polskými a českými sbory bylo nastu-
dováno klíčové biblické oratorium 
19. století eliáš, vrcholný opus Felixe 
Mendelsohna bartholdyho. 

Jednou z nejprestižnějších příle-
žitostí v celé historii vus pardubice 
bylo pozvání do vatikánu (září 2016) 
u příležitosti předání sochy sv. anežky 
přemyslovny sv. otci Františkovi.

soubor trvale spolupracuje s uni-
verzitou pardubice, s konzervatoří 
pardubice (např. nastudování Mše b 
dur J. v. h. voříška) a také s dalšími 
pěveckými sbory, zejména v rámci 
unie českých pěveckých sborů. více 
o sboru na http://vus.upce.cz/ 

Tomáš Židek

Vus ParduBICe
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psát o kardinálovi vlkovi článek do 
psalteria je téměř neřešitelný úkol. od 
roku 1991 jsme byli v neustálém kontaktu 
a ať už výsledkem byl souhlas nebo pravý 
opak, není tak podstatné, ale vždy to bylo 
projevem zájmu kardinála vlka o duchov-
ní hudbu a potažmo i o společnost pro 
duchovní hudbu (sdh). abych si situaci 
ulehčil, zmíním se o třech pro mne důle-
žitých momentech našeho setkávání za 
více než třicet pět let. 

první bude asi překvapením, ale 
vzhledem k tomu, že jsem mimo var-
haničení v Týnském chrámu též léka-
řem, tak když se na mne obrátili 
organizátoři 8. evropského kongresu 
Federace evropských asociací katolic-
kých lékařů (Federation europeenne des 
associations de Medecins catholiques) 
poprvé konaného v praze ve dnech 5.-9. 
června 1996, nemohl jsem jinak, než 
se též zapojit. odborné stránky se ujali 
prof. Marek (chairman committee), 
prof. kment a další. Mým úkolem 
byl styk s arcibiskupstvím a příprava 
pěti mší sv. (vyšehrad, strahov, p. M. 
vítězná, nejsv. salvátor a závěrečná 
v katedrále za účasti kardinála vlka). 
Mimo tyto bohoslužby začínalo odbor-
né jednání přímo v kongresovém sále 
vždy ranními chválami v latině rovněž 
za účasti kardinála vlka. sdh si vzala 
za úkol připravit a vytisknout příslušné 
texty (včetně Missa de angelis). radost 
nad zdárným provedením díla projevuje 
kardinál vlk na výše uvedeném snímku.

druhým důležitým momentem bylo 
(z rozhodnutí výboru sdh) založe-
ní hospodářského zařízení psalterium 
s.r.o. za účelem kultivování duchovních 
koncertů v kostelích, především chrámu 
sv. Mikuláše, spravovaného tehdy přímo 
pražským arcibiskupstvím a výno-
sem z této činnosti nahradit chybějící 
liturgicko-hudební položku v rozpočtu 

Kardinál Miloslav Vlk byl podporova-
telem Společnosti pro duchovní hudbu, 
naslouchal jejím názorům a chápal ji jako 
profesního partnera. Umožnil společnosti 
vytvářet zdroje k financování oprav a stav-
by varhan ve farnostech a projektů k roz-
voji duchovní hudby. Bez toho by nevznik-
la většina projektů: časopis Psalterium , 
kurzy Convivium, festivaly SVS a Musica 
figurata ani jiné hudební a publikační 
aktivity. 

na začátek bohoslužby zahrála trub-
ka tklivou melodii Omra mai fu, árie 
z handelovy opery serse (jde v ní o opě-
vování stínu starého platanu). bylo to 
krásné. přesto si dovolím otázku, jestli 
by nebylo vhodnější, než smutnou operní 
árii, zahrát melodii duchovní písně, jejíž 
nevyslovený text se přítomným vybaví 
a mohou jej meditovat. v tom ohledu 
byl další kus pro trubku, schubertovo 
Ave Maria, zvolen vhodně. nejde o to, 
že by nemohla znít světská instrumen-
tální hudba při bohoslužbě, ale hudba 
má v liturgii pohnout (k úvaze o textu, 
meditaci) ne pouze dojmout. křesťanský 
pohřeb, navíc v případě duchovního, 

jistě dokážeme udělat jinak než civilní 
pohřeb v krematoriu.

dále zazněla první část Mše za 
zemřelé petra ebena z roku 1965, jejíž 
vydání pro čtenáře psalteria plánujeme 
na podzim, kdy uběhne 10 let od úmrtí 
skladatele. k této mši je připojena cho-
rální sequence s českým textem, kterou 
provedla (před evangeliem) chorál-
ní schola. díky tomu jsme měli mož-
nost přesvědčit se, že zpívaná pohřební 
sequence s českým textem se pro zádušní 
mše i dnes dobře hodí. předpokládám, 
že sequence bude součástí plánovaného 
vydání.

při závěrečných obřadech při přená-
šení rakve k uložení do krypty katedrály 
znělo známé Libera me Domine z requi-
em Gabriela Faure pro baryton a sbor. 
Tuto část mám rád, když setmělou 
katedrálou pomalu kráčí dlouhý průvod 
kněží.1 Zejména když na tuto část naváže 
andělská sopránová část In Paradisum, 
která spíše než naději evokuje jistotu ráje 
a věčnosti.

1 např. na svátek všech věrných zemřelých.

Zemřel kardinál Miloslav Vlk
arcibiskupství. před sdh stál zásadní 
problém, jak prezentovat a prosadit pro-
jekt na arcibiskupství. Zde je zapotře-
bí vyzdvihnout roli kardinála vlka, že 
pochopil potřebnost pozdvižení liturgic-
ké hudby, že věděl, že bez peněz to pros-
tě nejde a náš projekt podpořil vahou své 
autority. Způsobil si tím jistě řadu pro-
blémů i na osobní úrovni, ale bez jeho 
podpory by projekt nevznikl. Jistě hod-
notil desetileté působení psalteria u sv. 
Mikuláše jako positivní a při poslední 
bohoslužbě na svátek sv. Mikuláše si 
přál, abych před závěrečným požehná-
ním uvedl všechny projekty, které byly 
z činnosti psalteria podpořeny včetně 
finančních částek. Tím přecházím ply-
nule k třetímu momentu v setkávání 
s kardinálem vlkem.

na začátku září 2010 vyhlásili bis-
kupové českých a moravských diecézí 
jako poděkování za návštěvu svatého 
otce benedikta xvI. v naší zemi 9.-11. 
listopadu národní pouť Řím 2010. sdh 
nabídla pomoc se zajištěním hudební 
složky liturgie. nabídka spočívala jak 
ve výrobě poutní brožury, tak v jejím 
financování (což vyvolalo u většiny 

účastníků koordinačního týmu nemalé 
překvapení a obdiv) a zvláště se sestave-
ním sboru pro tuto pouť schola romana 
ze všech diecézí čech a Moravy. pro 
krátkost času byli všichni potencionální 
zpěváci osloveni e-mailem, že je zapo-
třebí 24 členů (také vzhledem k finanč-
ním možnostem). přesně takový počet 
se zpěváků přihlásil (6 do každé hlasové 
skupiny) a dr. kub (hlavní organizátor 
všeho) to jednoznačně připisuje zásahu 
ducha svatého. a kardinál vlk? v době 
pouti již vedl přes půl roku pražskou 
arcidiecézi arcibiskup dominik duka, 
zakončení pouti bylo určeno v titulár-
ní basilice kardinála Miloslava vlka sv. 
kříže Jeruzalemského, kde mimo mod-
litbu anděl páně on sám vedl slavnostní 
zakončení celé pouti. Tento závěr na mě 
udělal nezapomenutelný dojem, nejen 
po hudební stránce, ale i krásným pro-
pojením se slovem při bohoslužbě.

nelze než na kardinála Miloslava 
vlka vděčně vzpomínat a děkovat pánu 
bohu za to, že nám jej dal za pastýře. 
requiescat in pace.

Jaroslav Eliáš (předseda SDH)

Zpráva z pohřbu Miloslava Vlka
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na Závěr proJev boŽí proZŘe-
TelnosTI aneb To nevYMYslíŠ

po zprávě o úmrtí se bohužel se uká-
zalo, že se nemohu pohřbu zúčastnit. 
před časem jsem přislíbil účast na kon-
certním projektu a termín pohřbu pana 
kardinála připadl právě na den generální 
zkoušky. Jako zpěvák pražské katedrály, 
který s panem kardinálem strávil bez-
počet bohoslužeb, žehnání hospiců atd. 
jsem cítil, že právě já bych neměl chybět.

Začal jsem vyjednávat s dirigentem, 
jestli by mne mohl uvolnit. on se vyjá-
dřil, jako každý dirigent, že problém 
chápe, ale… a pustil by mě, ale byl by 
moc nerad.

nechtěl jsem dělat zlou krev a snažil 
jsem se, aby dirigent sám přehodnotil 
důležitost obou akcí a uvolnil mě o své 
vůli. napsal jsem dirigentovi znovu:

„Rozhodnutí je na Vás. 
Nejde o zpívání ani, jestli tam budu. 

Kardinálu Vlkovi je to jedno. Zeman 
Vlkovi na pohřeb nepůjde, protože Vlk 
Zemanovi přece taky ne.2  To platí pro 
nás všechny :-)

Pokud by ovšem existovala nějaká 
věčnost, je toto to jediné, co můžeme pro 
něj a pro sebe udělat. Podle mojí teorie 
funguje v nebi normální známost a pro-
tekce. V tom ohledu to s našimi křestními 
jmény (apoštolů) máme oba dost dobré. 
Prostě je dobře, když vás tam hodně lidí 
„zná“. V tom ohledu: „kardinál se hodí“.

dirigent odpověděl dlouhým výčtem 
důvodů, proč bych na generálce neměl 
chybět a zakončil: 

„…Nicméně mám pochopení pro situ-
aci a věřím Vaší profesionalitě natolik, 
že Vás nebudu nutit do Plzně za každou 
cenu. Budete-li tak hodně stát o "rozlou-
čení s přímluvcem", Vaši účast na zkouš-
ce (byť nerad) nakonec oželím.

Osobně přeci jen trochu doufám, že 
Vaše teorie ohledně "protekce" nefunguje 
stoprocentně. Asi jsem v tomto idealista…“

nebyl jsem si jist, jak přesně to 
dirigent mínil, jestli přijal mé argu-
menty nebo bude nakonec naštvaný, 
když nepřijedu. po dlouhém uvažování 
jsem potvrdil, že na generálku pojedu. 
protože jsem ale věděl, že se večer před-
tím vrátím domů až pozdě po půlnoci, 
rozhodl jsem se přispat, nejet do plzně 
s ostatními autobusem, ale sám později 
autem.

v den pohřbu, jsem krásně vstal, 
probral se ledovou vodou, uvařil kávu 
a snídani do auta. když tu náhle přesně 
v 8:30, právě když jsem se chystal nased-
nout a vyjet na zkoušku, volá dirigent. 
autobusy v 8 h na sraz nepřijely a zkouš-
ka je správně až večer. Jednoduše došlo 
k chybě, nedorozumění mezi produkcí 
a dirigentem. do termínů odsouhlase-
ných před rokem a několikrát potvrze-

2 citace vtipu, který jako reakce na omluvu pre-
zidenta z pohřbu kardinála vlka, v té době kolo-
val na sociálních sítích.

ných „se dostala chyba“. 
převlékl jsem barevné kalho-

ty a košili za černé, sedl jsem do auta 
a vyrazil do katedrály. přijel jsem přesně 
v 9 h, kdy začínala zkouška na bohosluž-
bu. Ten den jsem elegantně stihl pohřeb 
i generálku.

a poučení? Kardinál je celebrita 
a ti nahoře si to umí zařídit a nic s tím 
nenaděláš. dirigent dostal znamení, 
že s „protekcí“ je moudré počítat. Jen 
škoda, že k tomu znamení, muselo 60 
lidí ráno zbytečně vstát a přijít k autobu-
su, který nejel.

Jistě někdo může namítnout, že jde 
o náhodu, prostě chyba. pokud ale uvá-
žíme možné varianty, je právě tato málo 
uvěřitelná. na chybu se mohlo přijít 
kdykoliv dříve a lidé by nevstávali zby-
tečně.  Mohl jsem jet s ostatními, ale já 
jediný jsem zbytečně nevstával, nejel 
k autobusu a neztratil ani minutu. na 
chybu se mohlo přijít také později. buď 
bych jel do plzně zbytečně jen já, nebo 
celý autobus. nic z toho ale se nestalo.

a jsem přesvědčen, že kdybych nic 
neřešil, omluvil se a šel na pohřeb, omlu-
vil se z pohřbu a jel na zkoušku, nebo 
kdyby mne dirigent uvolnil ze zkouš-
ky, ten den by se nic zvláštního nestalo.  
autobus by normálně přijel a zkouška 
by byla. stává se vám to také?

Ondřej Šmíd

Tři významné 
události v Praze

na podzim se děje v kultuře ledacos, což 
platilo i pro ten podzim loňský. Z nej-
různějších akcí, které se děly v praze, 
stojí za připomenutí pro čtenáře časopi-
su psalterium tři, a to výstava Arménské 
knižní umění v průběhu staletí, konferen-
ce Mezinárodní společnosti pro ortodox-
ní chrámovou hudbu a den latiny.

výsTava knIh ale I o hudbě
Její celý název byl Arménské kniž-

ní umění v průběhu staletí, umístě-
ní v klementinu 12. až 25. října 2016. 
výstava bohatě vyčnívala z mezí hudeb-
ní kultury už svým názvem, svou náplní 
však mohla mnohým návštěvníkům při-
nést překvapivě hluboký i široký vhled do 
– zejména liturgické – arménské hudeb-
ní tvorby: naší veřejnosti poskytla nejen 
konkrétní ukázky notovaných hudebních 
liturgických knih – hymnářů, knih ód, 
po našem řečeno kyriálů (zpěvníků ordi-
nárií eucharistické liturgie arménské-
ho ritu), ale také teoreticky zaměřených 
publikací, určených pro chrámové zpě-
váky dřívějších staletí, jejichž faksimile 
reprezentovaly i pro naše návštěvníky 
jistou malou avšak přesto významnou 
informaci o tom, jaké grafické útvary 
nesly hudební informaci, podle níž se 
v arménských chrámech zpívalo (a dosud 
ještě zpívá – kurátor výstavy a editor 
katalogu h. utidjian nedávno obhá-
jil disertaci právě na jedno z klíčových 
témat). Za zmínku stojí i to, že jedna 
z důležitých složek výstavy byla věnová-
na tvorbě sv. Řehoře z nareku, který byl 
nedávno jmenován církevním učitelem 
katolické církve (viz psalterium 9, 2015, 
č. 2). nechyběla ani sekce zaměřená na 
genocidu arménů a ostatních křesťan-
ských národů blízkého východu. a pro 
ilustraci neformálně uvažujících čtenářů 
lze ještě dodat, že vedle náboženských 
publikací se nabízel českému návštěvní-
kovi i arménský překlad knížky Jak pejsek 
a kočička dělali dort (nikoliv s ladovými 
ilustracemi). kurátor výstavy dokázal 
pro české návštěvníky zajistit exponáty ze 
zahraničí, mimo jiné z benátek (z armén-
ského kláštera na ostrově san lazzaro), 
z vídně (z kláštera M’chitaristů) a hlavně 
z pověstného jerevanského centra ruko-
pisů Matanadaran.

k výstavě byl vydán katalog s barev-
nými reprodukcemi vystavených strá-
nek a výklady v angličtině, arménštině 
a češtině (editor h. utidjian, nakladatel 
p. Mervart, červený kostelec v edici pro 
oriente).

konFerence o hudbě
v časovém sousedství výstavy 

se v praze uskutečnila mezinárod-
ní konference společnosti Isocs, tedy 
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Mezinárodní společnosti pro ortodox-
ní chrámovou hudbu. pro kulturní svět 
se čechy, stále ještě známé jako země 
hudebníků, v roce 2016 nabízely tématem 
zaměřeným na výročí císaře karla Iv., 
a tak konference dostala titul „ars nova 
east and West“. Téma konference, bylo 
možné interpretovat různým způsobem, 
např. Analogie západní Ars Nova ve sféře 
liturgií východních křesťanů, nebo Sdílení 
hudebně-liturgických technik v epoše Ars 
Nova, nebo Průměty technických a estetic-
kých hudebních jevů 14. století do dnešní 
doby, nebo Inspirace středověkým vícehla-
sem ve světě orthodoxní církve, atd. 

slovo ortodoxní se u nás chápe ve 
čtyřech navzájem odlišných významech 
– jako (1) pravověrný obecně (viz např. 
slavné chestertonovo dílo orthodoxy 
nebo dokonce daleko od křesťanství 
orientovaný název „orthodoxní marxis-
mus“), jako (2) pravoslavný (interpreta-
ce u nás nejčastější), totiž pro křesťana, 
který z ekumenických koncilů, které 
uznávají katolíci, uznává prvních sedm 
a ne víc, (3) jako křesťan, který z těchto 
koncilů uznává první čtyři, a (4) jako 
křesťan, který z těchto koncilů uznává 
jen první tři. uvádíme zde tuto podrob-
nou (byť i tak ne zcela přesnou) klasifi-
kaci, abychom vyvedli čtenáře zasvě-
ceného do dějin křesťanství prvního 
tisíciletí z případných představ, že kon-
ference byla nějak zmateně organizová-
na. ne, zmatená je ustálená a tudíž sotva 
měnitelná terminologie, ale na konferen-
ci ani ona neškodila, jak poznáme poz-
ději. nejprve k obvyklejším informacím, 
které očekáváme o konferencích.

konference proběhla ve dnech 14. 
až 16. října 2016 v budově pedagogické 
fakulty karlovy university. Zaznělo na 
ní 28 odborných příspěvků. k progra-
mu patřila návštěva výstavy arménské 
knižní umění (viz výše), eucharistická 
liturgie byzantského obřadu celebro-
vaná v pravoslavné katedrále sv. cyrila 
a Metoděje v resslově ulici a koncert 
tamtéž. celebrantem liturgie byl pro-
topresbyter dr. Ivan Moody, předseda 
IsocM, specialista teologické fakulty 
nové university v lisabonu.

Mezi příspěvky konference, zamě-
řenými jinak na celou oblast „od aše až 
(ne po košice ale) po egypt“, vzbudily 
pozornost komplexy příspěvků a před-
nášejících, jeden zaměřený na srbskou 
a druhý na gruzínskou tradici: bezpochy-
by zajímavá konferenční technika, jakési 
embryonální stadium možných pozděj-
ších škol, jejíž analogii jsem zažil už před 
léty, když ji u nás vyzkoušel se svými 
žáky tuším dr. Tesař na tématu středo-
věké hudby čech, v té době postupně 
odhazujícímu okovy tehdejší ideologické 
nepřípustnosti. Jen jako doplněk: gruzín-
ský kolektiv prezentoval své příspěvky 
tak těsně, že občas jeden jeho člen předal 
slovo kolegovi, aby se po chvíli k řečnic-
kému pultu vrátil.

nelze předpokládat, že mezi čtenáři 
psalteria je tolik specialistů na ortodoxní 
hudbu, aby bylo efektivní popisovat jed-
notlivá témata všech příspěvků, které na 
konferenci zazněly. a tak jen naťukneme 
ty, které by mohly zaujmout více čtenářů. 

Marios christou, na němž mimocho-
dem záležela organizační tíže celé kon-
ference, seznámil účastníky s rukopisem 
bohuslava Martinů o byzantském oktoe-
chu. v souvislosti se vznikem a uvedením 
opery Řecké pašije u nás vznikly různé 
domněnky o vztahu bohuslava Martinů 
k česko-pravoslavné liturgické hudbě, 
nyní však tento vztah dostal solidní 
obsah sdělitelný na odborné úrovni.

konečně se dostáváme k tomu, že 
na konferenci zazněly i příspěvky těch 
orthodoxních autorů, které by se mohly 
zařadit do té kategorie „orthodoxní dle 
(3)“, neboť šlo o představitele arménské 
a koptské hudební tradice. s arménským 
odborníkem haigem utidjianem, který 
měl na konferenci závěrečný příspěvek, 
se čtenáři psalteria setkali na conviviu 
2012, znají ho z psalteria (viz č. 3/2014, 
str. 8-9, č. 4/2014, str. 11-12 a mnohé 
jiné) a mají možnost ho slyšet „živě“, 
totiž jako jáhna zpívajícího při liturgii 
v pražském chrámu sv. ducha při eucha-
ristické liturgii arménského obřadu. 
ve svém příspěvku seznámil účastníky 
s dvěma konkrétními příklady vztahů 
mezi arménskou a řeckobyzantskou tra-
diční liturgickou hudbou. o hudbě obřa-
du koptského měli možnost účastníci 
konference slyšet, když motivy jejího 
zpěvu analyzoval a zasvěceně předváděl 
Mena Mark hanno.

domnívám se, že pro účastníky kon-
ference přineslo její zaměření vyjádřené 
v názvu a vztahu ke karlovskému výro-
čí to, že buď vůbec poznali nebo si nyní 
alespoň hlouběji uvědomují, že byzantská 
oblast má svou, zcela svébytnou analogii 
ars nova, a to tzv. kalofonický styl, totiž 
monodický styl s pro „zápaďáka“ překva-
pivě melodicky ozdobný a při tom mno-
hem úžeji svázaný s rytmem neseného 
textu, než jak známe z „našich“ koloratur, 
styl, který vyústil až do formy zvané kra-
téma, kde smysluplný text je zcela vytla-
čen melodií nesenou pro nás nezvyklými 
slabikami jako ti, ra, cha apod. Z konfe-
rence by měl vyjít do roka sborník. 

den JaZYka ale Také o hudbě 
I vloni se konal na Filosofické fakul-

tě uk den latiny. o prvních třech jsme 
v psalteriu informovali (viz např. č. 
9/2015, str. 10). v pátém dnu latiny 
vyústil vývoj tématu „hudba a latina“ 
do cíle, který by mohl čtenáře psalteria 
intensivně zajímat. 

připomeňme, že dny latiny jsou 
v první řadě určeny studentům gym-
názií, takže i dny latiny se koncentru-
jí na latinu starověku. na prvním dni 
latiny se o hudbě nemluvilo. na druhý 
den latiny byl zařazen příspěvek Hudba 

starověkého Řecka a Říma, na kterém se 
účastníci mj. dozvěděli, že texty všech 
relevantních zpěvních památek jsou 
v řečtině, což je pro den latiny poněkud 
tragikomický jev. Jelikož se vztahům 
mezi nejstaršími zpěvy v latině a v řečti-
ně věnuji, nabídl jsem příspěvek na toto 
téma pro další den latiny, což bylo k mé 
radosti přijato. Tím navázaly dny latiny 
i hudbou na latinu a odtud bylo už logic-
ké nechat na toto téma promluvit nej-
známější naši autoritu na gregoriánský 
chorál a příbuzná témata, davida ebena. 
Ten letos promluvil na téma karel veliký 
a zrození gregoriánského chorálu.

po úvodní plenární přednášce pro-
bíhá den latiny v sedmi paralelních 
sekcích. Tradičně si vybírám přednášku 
pořadatelky l. pultrové, která doká-
že vysvětlit vznik výsledků i složitých 
procesů vývoje jazyka pomocí jasných 
kroků, jejichž návaznost je logicky 
vysvětlena (např. jak vznikla písmena 
reprezentující římské číslice, proč má 
latina tři symboly pro vyslovené k, jak 
se došlo k různým výslovnostem lati-
ny, atd). Tentokrát jsem s chutí vysle-
chl výklad o paralelním vývoji výuky 
„mateřského jazyka latiny“ ve staro-
věku, kdy se učila latina jako literární 
jazyk (v té době starý už staletí) a mlu-
vilo se zcela jiným hovorovým jazykem, 
což mělo podstatný vliv na vývoj latiny 
(starší čtenáři si vzpomenou na výtky 
svého profesora latiny starým křesťa-
nům, že se má říkat „miserére nostri“ 
a ne „miserére nobis“).   

ve zbylém termínu jsem navštívil 
přednášku Jana kalivody „antický člo-
věk a jeho čas“ v naději, že uslyším něco 
o vztahu mezi „chronos“ a „kairos“, 
o němž už léta vím, ale jemuž stále dost 
nerozumím; místo toho jsem s ostatní-
mi sedícími ve škamnech dostal pečlivé 
vysvětlení průmětu koperníkovy sou-
stavy do soustavy ptolemaiovy, tj. látku, 
kterou jsme před 70 lety dostali na obec-
né škole. no nic, když na harvardu děla-
li před víc než dvaceti roky průzkum, 
zjistili, že jen dvacet procent studentů 
univerzity ví, proč se střídají čtyři roční 
období, takže se bavím představami, jak 
by tamější světově slavný pedagogic-
ký materiál mohl čubrnět při sledování 
ptolemaiových epicyklů valících se po 
sluneční dráze prostorem.

v jubilejním roce karla Iv., proslo-
vila plenární přednášku doc. l. bobková 
na téma učednická léta karla Iv. Mimo 
jiné jsme se dozvěděli, že v jeho době byl 
14-letý hoch považován za dospělého 
a podle toho měl i zodpovědnost. 

přednášející na dnech latiny mají 
možnost uveřejnit presentace svých děl 
na stránkách Filosofické fakulty http://
www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravi-
delne-akce/den-latiny/den-latiny-2016/. 
podobně najdeme i referáty starších roč-
níků.

Evžen Kindler
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