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Posvátná hudba 50 let po koncilu

průzkum u biskupských konferencí, vyš-
ších řeholních institutů a teologických 
fakult

preambule

50 let od II. vatikánského koncilu zaháji-
la kongregace pro bohoslužbu a svátosti 
a papežská rada pro kulturu v pastorační 

perspektivě průzkum o stavu posvátné 
hudby ve všech jejích aspektech (liturgie, 
formace, pastorační aktivity, koncerty) 
s cílem reflektovat rozvoj v oblasti hudby 
a s přáním přispět ke službě hudebníků 
k boží slávě a posvěcování věřících.

Formace hudebníků1 ke služeb-
nému charakteru
„Služebná“ identita těch, kdo se anga-
žují ve službě posvátné hudby má původ 
v jediném poslání svěřeném těm, kdo jsou 
pokřtěni v Kristu. Každá seriózní formace 
si musí klást za prvotní cíl ukazovat spo-
lupracovníkům církve univerzální poslá-
ní, jemuž je zasvěcena, aby tak v každém 
z nich vyrostla touha poznat ji, milovat ji 
a podílet s ní na něm s inteligencí a kre-
ativitou, skrze pokorné nabídnutí vlast-
ního talentu, aby tak mohli hlásat skrze 
své malé či velké dílo, že Ježíš z Nazareta, 
ukřižovaný a vzkříšený, je Pán a Kristus, 
Vládce a času a dějin. 
1 cultori della musica

Po vzoru podzimního vatikánského dotazníku věnovanému aktuál-
ním otázkám rodiny, který vzbudil v naší i světové veřejnosti širo-
kou pozornost, rozhodla se i Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 
spolu s Papežskou radou pro kulturu rozeslat po celém světe dotaz-
ník týkající se úlohy hudby při liturgii. Dotazník sice pochopitel-
ně nevzbudil takový zájem ve veřejnosti široké, ale měl by vzbudit 
pozornost alespoň ve veřejnosti odborné = naší.
Centrální odpověď za ČR vypracovává Liturgická komise ČBK, 
která se na nás obrátila s prosbou o dílčí názory.
Přinášíme tedy znění dotazníku v překladu Johanky Bronkové 
(které tímto upřímně děkujeme) a odpovědi redaktorů Psalteria 
(Pavla Šmolíka a Jiřího Kuba). 
Dotazník je zveřejněn na webu www.cultura.va a i když je primárně 
určen pro „centrální orgány“, můžete na něj do konce dubna odpo-
vídat v italštině na adresu vyhlašovatelů i vy.  

kardinál Antonio Cañizares 
Llovera

kardinál Gianfranco Ravasi Pavel Šmolík Jiří Kub
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1. Jaké instituce zabývající se posvátnou 
hudbou u vás existují? (biskupské, die-
cézní, státní komise etc.)?

Jiku: katedrální vzdělávací středis-
ko liturgické hudby a zpěvu (arcibiskup-
ství olomoucké, diecézní), středisko pro 
liturgickou hudbu (diecéze brněnská), 
lokálně i personálně propojeno s jedno-
tou musica sacra, která má celostátní 
přesah s těžištěm na moravě (občan-
ské sdružení), společnost pro duchov-
ní hudbu (občanské sdružení, působ-
nost celostátní, sdružuje jak hudebníky 
působící v oblasti hudby liturgické, tak 
i zájemce o hudbu duchovní (koncert-
ní, neliturgickou), liturgické komise 
jednotlivých diecézí (spolehlivě vím 
o společné pro pražskou arcidiecézi 
a plzeňskou diecézi, o hradecké a česko-
budějovické), centrum teologie a umění 
– pracoviště při katolické teologické 
fakultě uk (praha).

existují dva časopisy, a sice Varhaník 
(časopis pro varhanickou praxi) se samo-
statnou redakční skupinou a Psalterium 
(revue pro duchovní hudbu s širším kul-
turním záběrem v gesci společnosti pro 
duchovní hudbu). Jednota musica sacra 
vydává svůj zpravodaj.

mezi těmito institucemi (pokud 
nejsou vyloženě lokálního zaměření) 
existuje sice jistá soutěživost, ale nikoli 
nevraživost. mnozí chrámoví hudební-
ci jsou členy několika z vyjmenovaných 
institucí (odebírají zároveň více časo-
pisů). Instituce spolu na jednotlivých 
akcích vzájemně ad hoc spolupracují, 
většinou na základě dlouholetých osob-
ních vztahů svých nečetných aktivních 
protagonistů.

2. Jaké aktivity vyvíjí biskupská komise 
pro liturgii v oblasti hudby? Zahrnuje 
odborníky na posvátnou hudbu?

Jiku: členy společné komise praž-
sko-plzeňské je reprezentativní výběr 
odborníků na posvátnou hudbu, kteří 
v ní tvoří dokonce mírnou většinu. 
projednává ad hoc vyskytnuvší se pro-
blémy a podněty, s kterými jednotliví 
členové přicházejí, seznamuje hudeb-
níky s pohledy a prioritami biskupa, je 
grantem skladatelských soutěží, vydává 
metodické materiály, posuzuje projekty 
kostelů a jejich úprav z hlediska potřeb 
pro uplatnění liturgické hudby.

3. Existují na diecézní, regionální  či 
národní úrovni struktury pro hudeb-
ní, liturgickou a duchovní formaci pro 
různé animační role (animátor shromáž-
dění, žalmista, varhaník, skladatel etc.)?

Jiku. v jednotlivých diecézích exis-
tují zpravidla diecézní kursy pro ama-
térské varhaníky, kteří zajišťují hudební 
provoz v drtivé většině kostelů. v těchto 
kursech místo od místa je věnován pro-
stor i práci dramaturgické, základům 
dirigování, správnému způsobu zpěvu 
a liturgické formaci. existuje církev-

ní konzervatoř v opavě, profesionální 
hudebníci s akademickým vzděláním 
nabývají svých znalostí většinou na svět-
ských hudebních školách či v zahraničí. 

žalmisty nikdo neškolí ani neusta-
vuje. v lepším případě jsou to delego-
vaní členové chrámových sborů a schol. 
s relativně malým úsilím by proto šlo 
dosáhnout jistě zlepšení jejich výkonů. 

termín „animátor shromáždění“ je 
u nás neznám mohla by to být, pokud 
se hudby týče, funkce kantora popsa-
ná v instrukci ms 212? pokud ano, také 
neškolí. I když z vlastní zkušenosti vím 
(již dva roky působím jako kantor v malé 
vesnické farnosti), že je velmi důležitá.

skladatelé pak rostou jako dříví 
v lese.

4. Jaké struktury podporují pastoraci 
umělců v jejich hudebních aktivitách 
(divadlech, koncertních síních, na kon-
zervatořích etc.)?

Jiku: žádné. ono to na světě někde 
existuje? pokud se někdo zajímá o tyto 
umělce, jsou to osamocené aktivity 
některých nemnoha farářů.

5. Jak se připravují lidé s akademickým 
hudebním vzděláním na integraci do 
liturgie?

paŠ: vysoké školy, které jsou zamě-
řeny na interpretaci hudby (hudební 
fakulty akademie múzických umění 
v praze a brně) nenabízejí obory studia 
chrámové hudby pro varhaníky, sklada-
tele ani sbormisty. tyto obory je možné 
paradoxně studovat na některých peda-
gogických fakultách nebo středních ško-
lách.

Jiku: nijak. pokud jsou natolik ote-
vřené mysli, aby poznali svou nedosta-
tečnou průpravu v oblasti liturgie, vzdě-
lávají se samostudiem nebo zkušeností 
od svých starších kolegů.

6. Jak se zabezpečuje formace těch, kdo 
mají za úkol usnadňovat vnitřní přilnu-
tí a vnější účast věřících na liturgii pro-
střednictvím postojů, gest etc.?

Jiku: téhle otázce teda lautr nerozu-
mím. vždy jsem myslel, že je to úkolem 
duchovních správců, tedy kněží – viz 
sc 193. nebo že by nějaké předcvičování 
(obdoba předzpívání)?

7. Je součástí řádné formace kléru a řehol-
níků (řeholnic) také hudební formace?

2 hlavně tam, kde není možno zřídit ani malou 
scholu, ať je postaráno, aby tam byl nejméně 
jeden zpěvák nebo dva, řádně vycvičený, který 
by lidu předzpěvoval aspoň jednodušší nápěvy 
částí, kterých se má lid účastnit, a vhodně věřící 
vedl a byl jim oporou.
3 duchovní správcové ať horlivě a trpělivě usilují 
o liturgickou výchovu a vnitřní i vnější aktivní 
účast věřících, a to úměrně jejich věku, okolnos-
tem a způsobu života a stupni náboženské vyspě-
losti. tím splní jeden z hlavních úkolů věrných 
správců božích tajemství. svěřený lid mají vést 
nejen slovem, ale i příkladem.

paŠ: dlouhodobě minimální až 
žádná. výuku hudby v semináři je 
možné rezervovaně označit za formál-
ní. tristní stav v této oblasti většině 
celebrantů nedovoluje přednášet zpě-
vem dialogy a aklamace s lidem, zpěv 
exsultet pak často musí být svěřen lai-
kovi, jelikož jáhni ho povětšině nejsou 
schopni. výjimkou jsou ti kněží, kteří 
absolvovali hudební vzdělání před stu-
diem bohosloví nebo jsou natolik silné 
osobnosti, že tento svůj nedostatek 
sami odkrývají a řeší individuálně. 

Jiku: to je bolavé místo české 
provincie, tedy vzdělávání kněží na 
ktF univerzity karlovy. na moravě 
v olomouci to zvládají poněkud lépe. 
od přelomu století poukazovali hudební 
odborníci ve společné liturgické komisi 
pražské arcidiecéze a plzeňské diecé-
ze na skutečnost, že hudební vzdělání 
(praktické i teoretické) studentů boho-
sloví v praze je nedostatečné. a že ve 
farnosti, jejíž správce hudbě nerozumí 
(a navíc, pokud si to neuvědomuje) není 
možno správně uplatnit hudbu při litur-
gii. a byli odkazováni na přípravu nové-
ho národního rámcového programu 
kněžské formace (ratio nationalis insti-
tutionis sacerdotalis). dokud prý není, 
nelze s tím ještě nic dělat. a jakmile byl 
a byl schválen kongregací pro katolickou 
výchovu, nedalo se už nic dělat. dotace 
na vzdělání v oblasti liturgické hudby 
je jeden z pěti volitelných předmětů 
(spolu se vztahem k přírodním vědám, 
zapojení humanitních věd, křesťanským 
uměním a historií diecéze). který ze stu-
dentů o hudbě nic neví, ten si jej nevy-
bere a v rámci studia se liturgické hudbě 
úplně vyhne.

Je nutné přiznat, že situace má 
objektivní příčiny. středoškolské vzdě-
lání kandidátů kněžství je zejména 
v oblasti klasických jazyků velmi tristní 
– zpravidla nulové. proto musejí znalost 
latiny a řečtiny dohánět až na vysoké 
škole, což absorbuje značné množství 
dotace povinných přednášek. na výuku 
liturgické hudby nezbývá čas.

ti, kdo vedou seminární formaci, 
vidí preference jinde a zařazení hudby 
v rámci postgraduálního vzdělávání 
kněží se nezdařilo. 

hudební dědIctví
Univerzální dědictví  posvátné hudby 
představuje velmi bohaté teologické, litur-
gické a pastorační dědictví pro dobro celé 
církve. Různé hudební žánry (espressioni 
musicali) postavené do služby posvátné 
liturgie a svátostného života církve jasně 
hledají cesty duchovního povznesení 
a vnitřního vztahu k Bohu. Duch věrnos-
ti, jemuž nechybí ani zdravá smělost, by 
měl nabízet současné církvi živý a aktuál-
ní hudební repertoár, v němž se uplatňují 
mnohotvárné postupy křesťanského umění 

pokračování na straně 5
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Vážení čtenáři,

vítejte do tohoto čísla, které, jak to i s naším zpěvem bývá, 
vznikalo v postě, ale zaznělo až v době velikonoční.
Je to číslo poněkud výživné, na počet písmenek i na hutnost 
obsahu.
Je to dáno zejména obsáhlým článkem o dotazníku dvou 
vatikánských vrcholných úřadů věnovanému stavu posvát-
né hudby po celém světě, a tudíž i u nás. Sice si nedokážu 
vůbec představit, k čemu jim odpovědi na něj budou, ale 
poskytlo nám to minimálně příležitost k jakési reflexi 
stavu u nás, a to v celosvětovém kontextu. Formálně je tento 
text vlastně inverzním rozhovorem. Obvykle se redaktoři 
ptají a osobnosti odpovídají, tentokrát je tomu naopak.
Další dva rozsáhlé texty v tomto čísle  se věnují dosud málo 
reflektované problematice porevolučního zapojení vojen-
ských hudeb do liturgie a reakci „čtenáře“ Evžena Kindlera 
na přednášku prof. Mannekese, o které jsme informovali 
v minulém čísle. Aby nevznikly nějaké nedohody, připomí-
nám, co jsem v něm napsal: Není to referát o přednášce, na 
ten jsem se opravdu necítil. Je to referát o mých dojmech, 
kterých jsem na přednášce nabyl. Proto i některé kritické 
připomínky doktora Kindlera je nutno chápat primárně 
jako reakce na mé dojmy, nikoli na přednášku samotnou.
Dále v čísle najdete krátký medailon Ludvíka Kuby, před-
vánoční rest – ukázku z Kyptova deníku a duchovně-bás-
nickou vzpomínku na Karla Kryla, které připravila bývalá 
šéfredaktorka Jarmila Štogrová a z čehož je vidět, že na nás 
nezanevřela.
Ostatní jsou kratší i rozsáhlejší informace o tom, co bude, 
jaké hudební akce nás v této sezóně čekají. Mezi nimi na 
čelném místě Convivium MMXIV. Tentokrát bez osobní 
účasti JiKu, což ovšem neznamená, že se neúčastním na 
přípravných pracích technického charakteru. Jeden ročník 
jako finanční manažer a pak osm ročníků v roli „convivia-
tora maxima in materialibus“ v řadě vyžaduje minimálně 
přestávku a oddech.
V minulých týdnech proběhla i valná hromada Společnosti 
pro duchovní hudbu. Popovídali jsme, pojedli koláče, zvo-
lili novým výkonným místopředsedou SDH Ondřeje Šmída 
a doplnili výbor o Pavla Šmolíka, bývalého regenschoriho 
na Svaté Hoře, nynějšího dómského regenschoriho a var-
haníka v Plzni a redaktora Psalteria. Oběma přeji v jejich 
práci pro SDH mnoho úspěchů.
Píšu tento editorial ve Svatém týdnu, proto mi dovolte kra-
tičké zamyšlení. O Květné neděli jsme slyšeli každoroční 
úvodní text: „Po čtyřicet dní jsme se s celou církví připra-
vovali ...“ Je obtížné se čtyřicet dní připravovat a postit. Ale 
ještě daleko obtížnější je čtyřicet dní se radovat velikonoční 
radostí. Přesto vám přeji, aby se vám to alespoň občas daři-
lo, neboť Kristus vstal z mrtvých. Svou smrtí zvítězil nad 
smrtí a těm, kdo odpočívali v hrobě, daroval život. 
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návrat do želIva

podvečery srpnového léta pod 
santiniho klenbami nebo křik rorý-
sů nad věží v záklonu nebeské klenby? 
klášterní pivovar má nového sládka. 
ambity prodělaly rozsáhlou rekonstruk-
ci (ano, nám se také stýská po starých 
oprýskaných okenicích…). obrazové 
i sochařské sbírky z klášterního depo-
zitáře jsou od loňského léta po desít-
kách let zpřístupněny v nové expozi-
ci. na podzim 2013 byl opatem zvolen 
otec Jáchym Jaroslav Šimek. po třech 
letech se convivium vrací opět k pre-
monstrátům do želiva… ti se letos na 
jeho organizaci podílejí. budeme zpívat 
v sedmi sborových seminářích, ve dvou 
třídách sólového zpěvu a hrát v seminá-
ři generálbasu. budeme dirigovat, bude-
me hovořit o tempu a proporci, o taktu 
a dirigování, když dirigenti ještě neexis-
tovali. o akcentech a dobách, o poetice 
a stopách, o mluvení a znění. budeme se 
učit zpívat od ambonu…

FrantIŠek IGnác tůma neZnámý
rok 2014 byl vyhlášen rokem české hudby 
a convivium 2014 se českým autorům 
věnuje velmi poctivě. kdo z vás nezpíval 
stabat mater od Františka Ignáce tůmy? 

edice otto schmidta (tůmova stabat 
mater a responsoria) z počátku 20. sto-
letí koluje mezi českými sbory řadu let. 
kdo však zpíval od tůmy jinou skladbu? 
desítky tůmových rukopisů leží v Öster-
reichische nationalbibliothek ve vídni, 
v moravském zemském muzeu a jinde. 
my budeme mít vzácnou příležitost 

zazpívat si několik novodobých premi-
ér tůmovy hudby na semináři „Franti-
šek Ignác tůma neznámý“ pod vedením 
sbormistra a houslisty Jana Hádka.

duchovní hudba pobaltí 
v 17. století
kdo byli hudební současníci dietricha 
buxtehudeho v rize? německy se žilo 
a skládalo v 17. století v celém pobaltí. 
lotyšsko-švýcarský sbormistr a bary-
tonista Raitis Grigalis (schola canto-
rum basiliensis) nám bude průvodcem 
pobaltskou duchovní hudbou raného 
baroka. I v tomto semináři se můžeme 
těšit na novodobou premiéru. provede-
me dvousborové moteto Wir danken dir 
Herr Jesu Christ od crato bütnera (1616-
1679, kantora, varhaníka a vynikajícího 
skladatele z danzigu / Gdaňsku), sklad-
by Johanna valentina medera  z rigy, 
christiana Geista, Friedricha Gottlieba 
klingenberga, ale také moteto Tristis 
est anima mea / Der Gerechte kommt 
um Johanna kuhnaua (předchůdce J. s. 
bacha u sv. tomáše v lipsku).

Foerster a martInů
Josef bohuslav Foerster byl mimo jiné 
varhaníkem u sv. vojtěcha v praze (1882-
88), ředitelem kůru v chrámu panny 

marie sněžné v praze, profesorem klaví-
ru na konzervatoři v hamburku, vyučo-
val i na vídeňské konzervatoři a v květnu 
roku 1931 byl zvolen prezidentem české 
akademie věd a umění. v roce 1945 mu 
byl jako prvnímu hudebníkovi udělen 
titul národního umělce. seminář české 
duchovní hudby 19. a 20. století povede 

dirigent a hobojista Vojtěch Jouza. pro-
gram - Čtyři písně o Marii od bohusla-
va martinů, Stabat Mater nebo Missa in 
honorem s. Francisci Assisiensis Josefa 
bohuslava Foerstera (výběr).

adam mIchna a česká duchovní 
píseň 17. století neZnámá?
nabízí se otázka, co ‚ještě‘ může být 
neznámého na prostých písničkách, když 
navíc adama michnu z otradovic, jeho 
andělské přátelství nebo chtíc, aby spal, 
každý zná. na jednoduché české písni 
si lze lépe uvědomit přednes, deklamaci 
a techniku zpěvu, což vede k pochope-
ní těžšího repertoáru. náplní semináře 
je vícehlasý i sólový zpěv. předpokládá 
se práce společně i po skupinách. mohou 
se zapisovat i větší děti. barokní a rene-
sanční píseň umožňuje libovolné obsa-
zení a dobře se hodí k liturgii, meditaci 
i na koncert. na studovaném repertoáru 
vysvětlíme některé aspekty dobové hudeb-
ní nauky. pochopení souvislostí v hudbě 
najde využití i v moderních žánrech, 
osvětluje současnou nauku a formuje naše 
hudební cítění. seminář povede tenorista 
a muzikolog Ondřej Šmíd.

meZI paříží a tournaI – semInář 
středověké polyFonIe 
GreGorIánský chorál
notre dame organum je jedním z vrcho-
lů evropské středověké kultury. ve 
druhé polovině 12. století byla v paříži 
postavena nová gotická katedrála notre 
dame. Škola při notre dame byla prů-
kopníkem nové hudební formy, paříž-
ského organa a otevřela nové obzory pro 
následující generace. styl pařížského 
organa se podobně jako architektonický 
jazyk gotické katedrály lavinovitě šířil 
po celé evropě. tato hudba se záhy obje-
vuje ve španělském toledu stejně jako ve 
vzdáleném st. andrews ve skotsku jen 
s malými místními změnami a doplň-
ky. takzvaná mše z tournai je tříhlasé 
ordinárium.  rukopis byl objeven v 19. 
století v knihovně katedrály tournai. Je 
součástí velkého pergamenu složeného 
ze čtyřiceti listů, obsahujících převážně 
mariánské mše. uměleckým vedoucím 
semináře bude Ján Janovčík (konzerva-
toř tillburg/nl). Ján se vrací na convivi-
um po 11 letech. v roce 2004 byl jedním 
z účastníků prvního ročníku convivia. 
seminář středověké polyfonie bude nava-
zovat na třídu gregoriánského chorálu, 
kterou i v letošním roce povede jeden ze 
spoluzakladatelů convivia, Jiří Hodina. 
Jiří vystudoval dirigování gregoriánské-
ho sboru na conservatoire de paris.

MMXIV



5ročník 8 číslo 2/2014 bylo, je a bude

uplatňované během dvou tisíciletí a záro-
veň se ukáže být schopný autentické obno-
vy, jež je s to  dodat nové stimuly a sloužit 
liturgii i dnes.

8. Užívá se gregoriánský chorál při zpěvu 
proprií ve sváteční dny?

Jiku: existují chrámové gregori-
ánské scholy, které si hledají a nalézají 
uplatnění ve farnostech. nicméně málo-
kde jde o farní nedělní mši svatou, často 
jde o mši feriální. Gregoriánské propri-
um, které je většinou užito s gregorián-
ským ordinariem, jehož zpěvu se účast-
ní lid podporován scholou je vnímáno 
spíše jako výraz hloubky a usebranosti 
či osobních preferencí, než jako výraz 
slavnostnosti, proto se tak děje zřídka 
o svátcích.

Ještě donedávna býval obyčej, že 
chrámové sbory při provádění figurál-
ních ordinárií o velkých svátcích je dopl-
ňovaly chorálním propriem, avšak tento 
zvyk pomalu zaniká. Jednak duchov-
ní správci neradi přijímají zpěv sboru 
v ordinariu i propriu zároveň, jednak 
erudice potřebná ke zpěvu chorálu pře-
stává patřit do vybavení zpěváků klasic-
kých sborů a stává se spíše specializací.

paŠ: pokud je mi známo, v diecéz-
ních kostelích plzeňské diecéze je pra-
videlné provozování chorálních pro-
priálních zpěvů reprezentováno pouze 
aktivitou jediné chorální scholy v kated-
rále, a to přibližně 6 krát ročně.

9. Jak diecéze zaručuje uchovávání 
a rozvoj hudebního dědictví? Existují 
(hudební) fondy v knihovně, podporuje 
se muzikologický výzkum?

Jiku: diecéze nijak. o hudební 
dědictví je dostatečně pečováno na svět-
ských akademických pracovištích. stále 
častěji se starší i novější dějiny posvátné 
hudby stávají předmětem diplomových 
prací na světských vysokých školách. 

10. Provádí se skladby předkoncilního 
(hudebního) dědictví?

paŠ: částečně ano. Jejich přijetí klé-
rem je značně nejednotné, často pak 
jsou označovány jako nepříliš vhodné 
pro pokoncilní liturgii nebo jako hudba, 
která zdržuje liturgii a nedovoluje věří-
cím plně a aktivně se jí účastnit.

Jiku: ano. naštěstí. velká většina 
chrámových hudebníků jsou amatéři. 
a poměr mezi předkoncilní a pokoncil-
ní tvorbou, která má přijatelnou umělec-
kou hodnotu a přitom je přístupná ama-
térské interpretaci, je drtivý. chrámové 
sbory, které nemohou uplatnit dosta-
tečný podíl předkoncilního dědictví při 
liturgii v jedné farnosti si hledají mož-
nosti jinde nebo přecházejí mezi světské 
sbory.

pokračování ze strany 2duchovní hudba pravoslavné 
církve

seminář duchovní hudby pravoslavné 
církve povede otec Grzegorz cebulski. 
Grzegorz Cebulski je školeným duchov-
ním a zároveň hudebníkem a má za sebou 

rozsáhlou praxi v oboru vokální duchov-
ní hudby. vystudoval teologické fakulty 
ve varšavě a v moskvě. od osmdesátých 
let působí jako dirigent a žalmista růz-
ných varšavských pravoslavných kostelů 
i jako sólista souborů zabývajících se sta-
rou hudbou.

semInáře sólového Zpěvu 
a hlasové poradenství
ani v letošním roce nebudou chybět 
želivské semináře sólového zpěvu. výuku 
povedou Nicki Kennedy (uk) a Barba 
Kusa (Francie/argentina). třídy budou 
zaměřeny především na starší duchovní 
hudbu (doprovodným nástrojem bude 
cembalo). konzultace budou možné 
i s barytonistou raitisekm Grigalisem. 
hlasovému poradenství se letos budou 
věnovat Magdalena Pospíšilová, Daniela 
Slawińska a Ondej Šmíd.

dIrIGentI a sbormIstřI
sbormistrovský seminář v letošním roce 
povede Jan Hádek a o sbormistrovských 
konzultacích jednáme i s dalšími dirigen-
ty – vedoucími seminářů.

varhanícI, InstrumentalIsté
varhanní třídy na conviviu byly po řadu 
let zaměřeny na liturgickou improvizaci 
a repertoár. na četné prosby letos zařa-
zujeme praktický seminář generálbasu. 
Je určen pro všechny hráče na harmonic-
ké nástroje na kůrech, kteří čas od času 
přijdou do styku s edicemi not, kde není 
vypracovaný instrumentální doprovod, 
ale v zápisu je číslovaná basová linka. 
vyučovat se bude u klávesového nástro-

je (varhany, cembalo, klavír) a seminář 
povede Alena Hönigová, která vystu-
dovala sólovou hru na cembalo a další 
historické klávesové nástroje a generál-
bas na schole cantorum ve Švýcarské 
basileji. předpokladem práce v semináři 
jsou základní znalosti harmonie a čtení 

not i v basovém klíči. doporučujeme 
prostudovat předem alespoň kvintakord 
a septakord a jejich obraty.

FestIval musIca FIGurata 2014
convivium se i v letošním roce v želiv-
ském klášteře prolíná s festivalem 
musica Figurata a úvodní koncert 
convivia (collegium 419, 16. srpna od 
20:00) i závěrečné koncerty convivia 
jsou doprovodným programem festiva-
lu. v letošním roce se v želivě potkáme 
se soubory capella mariana, musica 
Florea & collegium Floreaum, motus 
harmonicus, ritornello, oktoich (pl), 
a dalšími. v roce 2014 navazujeme spo-
lupráci s Festivalem korespondance 
žďár 2014 (zámek žďár nad sázavou). 
v rámci musica Figurata bude mj. uve-
dena novodobá premiéra postní kantáty 
musica in luctu od želivského premon-
strátského skladatele 18. století, ansel-
ma Fridricha (musica Florea, umělec-
ký vedoucí marek Štryncl, 2. srpna od 
20:00) a cyklus kantát o utrpení kris-
ta od česko-německého skladatele 17. 
století, samuela capricorna (motus 
harmonicus, umělecký vedoucí Jakub 
michl, 9. srpna od 20:00).

letošní léto v želivském klášteře bude velmi 
pestré a convivium 2014 spolu s Festivalem 
musica Figurata budou jeho vrcholy. více 
informací na www.convivium.cz a www.
musicafigurata.cz. těšíme se s vámi na 
shledanou v želivě.

Marika Pečená
Kanonie premonstrátů Želiv

Společnost pro duchovní hudbu
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11. Jakým způsobem dochází k setkání 
hudebních tradic vycházejících z růz-
ných kultur? Zachovává se rovnováha 
mezi inkulturací, přijetím a dozráváním 
vlastní kulturní identity v dnešní době 
globalizace a nových církevních hnutí?

Jiku: v české republice je ve srov-
nání s jinými evropskými zeměmi velmi 
malé procento obyvatel jiných kultur-
ních tradic, tak malé, že se střetávání 
s nimi v oblasti posvátné hudby prak-
ticky neuplatňuje. mezi věřícími je malé 
procento rodilých čechů, kteří se zají-
mají o oblast spirituálů a gosplů, které 
jsou ostatními vnímány jako nezpo-
chybnitelný, leč v našich podmínkách 
výjimečný výraz duchovnosti. 

Jediná významná hudební subkul-
tura, s kterou se v kostelích setkáváme, 
je tzv. rytmická hudba mladých v círk-
vi, která je poměrně obtížně žánrově 
zařaditelná mezi světské hudební žánry. 
nejblíže má asi k folku. ta má mezi 
mladými v církvi značnou, i když ne 
výhradní popularitu. 

problém s touto hudební subkultu-
rou je ten, že nikdo neřeší, jak pomo-
ci člověku, který je v mládí výhradně 
odkojen touto církevní hudební sub-
kulturou, ale je bezradný, když dospěje. 
část lidí to řeší, že je hudebně mladým 
až do smrti, jiná část odchází s deziluzí. 
Jen zřídka je takový dospívající scho-
pen sám a bez pomoci se přeorientovat 
a přijmout jinou hudební kulturu ( např. 
zpěvník + varhany).

Podobně jako každá jiná kulturní akce, 
mají případné koncerty respektovat 
jasné směrnice poskytnuté magisteriem 
(pokud jde o koncerty v kostelech zejmé-
na Kongregací pro bohoslužbu) a mají 
mít duchovní charakter, který je nezamě-
nitelně situuje do posvátného kontextu. 
Jakkoli podobné akce představují dobrý 
nástroj k uchovávání dědictví tradiční 
sakrální hudby, mohou stimulovat plodné 
kontakty s občanským životem a přispívat 
k duchovnímu povznesení věřících i nevě-
řících, neznamená to, že by proto mělo 
dojít všeobecnému otevření [sakrálních 
prostorů] pro kulturní účely; takové ote-
vření má být (dobře) motivované.

12. Existují dokumenty biskupských 
konferencí, pastorační instrukce nebo 
směrnice, které regulují provádění kon-
certů v kostelích?

paŠ: ano. pořadatel koncertu pak je 
povinen předložit v dostatečném odstu-
pu před konáním koncertu žádost s uve-
dením repertoáru, který hodlá při kon-
certu provozovat. posuzování vhodnosti 
a nevhodnosti skladeb je však velmi sub-
jektivní a měřítka v různých diecézích 
zcela odlišná.

Jiku: ano, existuje instrukce o kon-
certech v kostelích a na jednotlivých 
biskupstvích jsou pracovníci, kteří podle 
ní povolují či nepovolují ony koncer-

ty. kritéria kdy a co povolit a co ne se 
ovšem od biskupství k biskupství liší. 
existuje ovšem rovněž nešvar, že kdo se 
moc ptá, moc se dozví, a tedy v někte-
rých místech jsou někdy a někde i sys-
tematicky pořádány koncerty v koste-
le, které tímto schvalovacím procesem 
neprošly. otázkou samou o sobě je rov-
něž vybírání komerčního vstupného na 
některých takových akcích.

současná hudební kultura
Rozvoj hudebních stylů4 předložil – zejmé-
na pod vlivem globalizace – vnímavosti 
nových generací nová kritéria poslouchá-
ní hudby, jejího provádění a interpretace. 
Církev, vždy pozorná k radostem a boles-
tem člověka, je povolána poznávat nově 
se objevující a stále se proměňující styly5, 
s cílem předávat poselství spásy v místech 
a v modech souznějících s novým kul-
turním areopágem (srov. Benedikt XVI., 
Promluva k umělcům).

13. Jaké církevní akce nejlépe usnadni-
ly setkání církve se současnou hudební 
kulturou, jak ve fázi propagace, tak při-
jetí těchto nových hudebních rejstříků?

Jiku: problém současné hudební kul-
tury je její roztříštěnost. v oblasti hudby 
artificiální od autentické interpretace 
staré hudby (mezi mladými oblíbená) 
až po hudbu experimentální. v oblasti 
populárních žánrů od mainstreamu po 
nepřeberné styly menšinové. obecně 
se dá říct, že problém soudobé hudby 
je problém finanční. co je kvalitní, je 
interpretačně náročné a tudíž realizo-
vatelné prakticky jen pomocí hudebních 
profesionálů, a tedy drahé a neufinan-
covatelné. ojedinělé akce jsou iniciová-
ny zpravidla dobrovolnicky samotnými 
hudebníky.

14. Existuje v jiných hudebních žánrech 
(rock ´n´roll, pop, muzikál, ambientní 
hudba, experimentální hudba, elektro-
nická hudba apod...) místo pro dialog, 
který by mohl vyústit v novou definici 
posvátné hudby? A zejména v liturgic-
kou hudbu?

paŠ: v současné době sice paralelně 
zaznívá při liturgii hudba artificiální 
historická i soudobá a skladby s liturgic-
kými texty podloženými hudbě stylově 
populární (folk, rock). Interpreti a pří-
znivci jednotlivých hudebních žánrů 
většinou nejsou ochotni vést dialog. 
důvodem je zejména fakt, že – zejména 
folková duchovní hudba – je artificiální-
mi umělci chápána jako příliš triviální 
a nevhodná. Jsou mi známy mnohé pří-
pady, kdy mnozí po konverzi v dospělém 
věku opustili původní styl jimi provo-
zované hudby (křesťanský folk) jako 
nedostatečný a obrátili se jako k převlá-
dajícímu stylu k hudbě z předkoncilního 
dědictví. Z nonartificiálního repertoáru 
4 linguaggi – jazyky
5 linguaggi – jazyky

duchovní hudby je též velmi rozšířen 
repertoár zpěvů z taize.

Jiku: dialog mezi hudebními výra-
zy je nesmysl. dialog mohou vést jedině 
lidé. 

prostor pro dialog snad je, nicméně 
dialog se nevede. ale otázka o přede-
finování posvátné hudby leží na stole 
a dialog se o ní vede, u nás ovšem nej-
častěji mezi zastánci klasiky (varhany, 
lidový zpěv, chrámové sbory) a příznivci 
rytmické hudby mládeže. vzrušený dia-
log vzplál například po návštěvě pape-
že benedikta XvI. a otevřeném dopise 
mladých, který kritizoval hudební slož-
ku liturgie ve staré boleslavi a který byl 
později kultivován na studijním dnu, 
který vyhlásila Ilk.

tato diskuse má čtyři vrstvy. nej-
hlubší – teologická – je shrnuta ve vyme-
zení smyslu a cíle musica sacra, kterými 
je oslava boha a posvěcení a vzdělání 
věřících. na této úrovni panuje shoda.

druhá vrstva – zdali stále platí tři 
podmínky sv. pia X. - posvátnost, umě-
leckost a všeobecnost, a to přesto, že jak 
koncil (sc 112) tak JpII ve svém chiro-
grafu se na ně jako na platné odvolávají.

třetí vrstva je úroveň speciálních 
věd (sémiotika, estetika, sociologie), 
které zkoumají, co tyto tři podmínky 
vlastně v současné kulturní a společen-
ské situaci znamenají a diskuse o tom, 
zda vůbec existuje hudba, která je splňo-
vat může. na této třetí úrovni je diskuse 
nejpolemičtější, ale může přinést i nejví-
ce poznání, tedy nejvíce dobra a správ-
ných přístupů do budoucnosti.

čtvrtá úroveň je pak aplikace těch-
to obecných požadavků na konkrétní 
hudební výrazy.

bližší rozvedení hledisek sémio-
tických, estetických a sociologických 
z daleka přesahuje možnosti odpovědí 
v dotazníku. Zmíním jen jednu zásadní 
dílčí otázku při posuzování posvátnos-
ti: Je hudba sama o sobě, tj. bez textu 
schopná znakovosti (exprese a deno-
tace), to jest může při absenci textu či 
odhlédnutí od něj sama něco vyjadřovat 
a znamenat, nebo je významově neut-
rální a veškerý význam jí dodává až její 
text a její užití? v odpovědi na tuto otáz-
ku se odpovídající ztotožňuje s názorem 
nejvýznamnějšího českého skladatele 
pokoncilní posvátné hudby petra ebena: 
„pokud jde však o hudební posouze-
ní, viděl bych jedno zásadní kritéri-
um: jednotlivé melodie by neměly být 
poznamenány duchovností pouze pod-
ložením textu s náboženskou tématikou; 
o duchovním obsahu by měla přesvědčit 
melodie samotná, i kdyby textu nebylo 
rozumět.6“

tedy zpět k vlastní otázce po pře-
definování. Je zřejmé, že předefino-
vání výčtu žánrů či výrazů je možné 
a v měnící se kulturní situaci dokon-
6 předmluva, hosanna, portál, praha 
1995
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ce žádoucí. avšak s neměnným cílem 
a dobře definovanými obecnými pod-
mínkami (pius X), které jsou upřesňo-
vány a vykládány pomocí věd o člověku, 
nikoli pastoračními taktikami.

15. Když se setkáváte při pastoraci 
s lidmi pěstujícími současnou hudeb-
ní kulturu (máte dojem, že) nabídka 
posvátné hudby vyhovuje v jejich touze 
po duchovnímu růstu a křesťanské  for-
maci a naplňuje je? Nebo zde dochází 
k naprosté separaci, jež vyžaduje radi-
kální přepracování tvarosloví posvátné 
hudby?

Jiku: nic tak dramatického, co by 
vyžadovalo radikální přepracování gra-
matiky duchovní hudby pro liturgii se 
u nás neděje.

slavení eucharIstIe, dalŠích 
svátostí a lIturGIe hodIn

Bylo by vhodné přistoupit ke glo-
bálnímu znovuobjevení smyslu hudby 
a docenit posvátnou hudbu v liturgic-
kém kontextu. Plná účast liturgického 
shromáždění si žádá animátory celého 
shromáždění, aby bylo možné dospět k co 
nejlepšímu vyjádření slavnostnosti.

Společné slavení svátostí a svátostin 
počítá se zpěvem. Zpěv a hudba nabýva-
jí v kontextu obřadu svátostný charak-
ter, neboť jsou významným příspěvkem 
v komunikaci oné božské skutečnosti, 
jejíž přítomnost se uskutečňuje při litur-
gickém konání.

Liturgická hudba musí dostávat 
svým specifickým požadavků: plně sou-
znít s texty, které prezentuje, být v soula-
du s liturgickým obdobím a okamžikem, 
k němuž je určena, odpovídajícím způ-
sobem má korespondovat s gesty obřa-
du (Jan Pavel II., Chirograf ke stému 
výročí Motu Proprio Tra le sollecitudini, 
o posvátné hudbě7, 5). Umělecká hodno-
ta hudebního skladby tedy představuje 
nezbytný, ale nikoli dostačující, před-
poklad, a kontext obřadu vyžaduje, aby 
umělecké dílo bylo utvářeno konkrétně 
s ohledem na požadavky liturgického 
konání.

16. Dbá se na výběr a provádění melodií, 
které vhodně zdůrazňují krásu a pasto-
rační účinek jednotlivých obřadů?

Jiku: ano, snaha o dbaní by tu byla. 
Je to ovšem otázka kritérií a kompetence 
posuzování. vyjádření krásy a pastorač-
ní účinnost jsou dvě nesrovnatelná kri-
téria. krása je dost subjektivní pojem – 
má ji posoudit hudebník, kontemplativní 
mystik nebo průměrný posluchač?

takže ano, je dbáno. ale pro stejnou 
hudbu místo od místa se zcela odlišnými 
výsledky.

paŠ: hudební složka liturgie, která 
by působila při velkých slavnostech 
monumentálně nebo velmi slavnostně 
7 tento poměrně neznámý text jsme zveřejnili 
v psalteriu č. 5/2009

bývá nezřídka označována za nabub-
řelou a nadbytečnou. I přesto jsou zde 
zřejmé snahy zejména profesionálních 
varhaníků o takovou volbu (i lidového) 
zpěvu a varhanní improvizace, aby byla 
zdůrazněna odlišnost jednotlivých stup-
ňů slavnostnosti (všední den – svátek – 
slavnost) i charakteru liturgických dob.

17. Máte zkušenost s liturgickým zpěvem 
při slavení svátostí křtu a manželství, 
který vyjadřuje úsilí křesťanské komuni-
ty, jež doprovází tyto obřady?

paŠ: obřad křtu nezřídka není hud-
bou vůbec doprovázen (křest malých 
dětí) a v ojedinělých případech hudeb-
ního doprovodu je nejčastěji užito písní 
z okruhu křesťanského folku s přísluš-
ným instrumentálním doprovodem. 
svátost manželství je obvykle doprová-
zena instrumentální hudbou (varhany) 
s velmi omezeným repertoárem oblíbe-
ných a známých skladeb hudební klasi-
ky (bach, handel, mendelssohn) s tím, 
že vzhledem k obvyklé skladbě svátost 
přijímajících párů (malý počet skuteč-
ně aktivních katolíků) neustále rostou 
problémy s dohodou ohledně repertoá-
ru v chrámě chápaného jako přípustný 
nebo vhodný pro tento obřad a reperto-
árem, který by si snoubenci přáli slyšet.

Jiku: díky bohu máme v našem 
národním pokladu chrámové písně 
michnovy nebeské kavaléry s alternativ-
ním renčovým křestním textem, která 
je oblíbená a často užívaná. text se však 
spíše obrací k bohu a svatým s prosbou 
o pomoc, než že by se spoléhal na úsilí 
komunity, což je vnímáno jako správné. 

18. Máte vhodně rozplánovaný program 
exponující skutečný význam liturgické-
ho roku? Reflektuje volba hudby střídání 
liturgických období?

paŠ: ano je, zejména varhan-
ní improvizací i volbou vhodné-
ho repertoáru sboru nebo scholy. 
nejfrekventovanější zpěvník českých 
diecézí (Jk) neumožňuje pokrýt tuto 
potřebu dostatečně, zejména první 
fáze doby postní a adventní. vzhledem 
k průměrnému věku věřících ve far-
nostech mimo centra diecéze a faktu, 
že jsou postaveni do pozice hlavních 
zpěváků liturgických zpěvů propria 
a nemožnosti systematicky (od školní-
ho věku) zavést nový repertoár je však 
tato situace v těchto farnostech jen těžko 
řešitelná. v centrálnějších oblastech je 
používán pro současnou liturgii vhod-
nější český graduál (mZ), v němž je 
k dispozici dostatečné množství zpěvů 
více méně vhodně nahrazujících texty 
propria z misálu, avšak i zde není dosa-
ženo optimální kvality co do výběru 
zpěvů (jev obecné noty, archaičnost 
textů písní). tento zpěvník na rozdíl od 
Jk nenavazuje přímo na živou tradici 
předkoncilních zpěvníků.

Jiku: ano. existuje u nás tradice 

lidového zpěvu a jeho bohatý repertoár 
z mnohasetleté jeho historie. v něm se 
ustavily písně odlišující se svým charak-
terem od liturgického mezidobí, zejména 
pro období adventu, vánoc a velikonoc. 
tento repertoár byl přizpůsoben pokon-
cilní liturgii. rovněž v oblasti artifici-
ální hudby je to obdobné. svůj hudební 
výraz příznačný pro jednotlivá období 
liturgického roku hledá zatím rytmická 
hudba mladých.

19. Existují – alespoň ve městech – jiná 
místa, kromě řeholních společenství, na 
nichž se zpívá liturgie hodin, zejména 
ranních chval a nešpor?

paŠ: výjimečně. I recitovaná není 
častým jevem.

Jiku: nečetná, ale jsou a pomalu při-
bývají, zejména nedělní nešpory. často 
jejich repertoár tvoří gregoriánský cho-
rál. bývají většinou iniciovány zpěvá-
ky, neboť v poslední době díky četným 
vzdělávacím akcím přibývá věřících, 
kteří se zajímají o jeho zpěv a jsou 
schopni jej na přijatelné úrovni interpre-
tovat a hledají příležitost k jeho liturgic-
kému uplatnění.

20. Praktikuje se liturgie hodin na cír-
kevních setkáních a sympóziích?

Jiku: Zřídka.

skladba
Každý proces inkulturace se orien-

tuje kritériem „novosti ve věrnosti“, aby 
posvátná hudba přinášela „nový zpěv“ 
a zároveň byla nástrojem živoucí a krea-
tivní tradice. K této věci je dobré připo-
menout, že „adaptace posvátné hudby 
v oblastech s vlastní hudební tradicí, 
zejména v misijních oblastech, vyža-
duje zvláštní přípravu ze strany odbor-
níků. Jde totiž o to vhodným způsobem 
prolnout smysl pro posvátné s duchem, 
tradicemi a charakteristickým výrazem 
těchto národů. Ti, kdo se tomuto dílu 
věnují, musejí být dostatečně obeznáme-
ní jak s liturgií a hudební tradicí církve, 
tak s jazykem, lidovým zpěvem a charak-
teristickým výrazem národů, pro něž toto 
dílo vykonávají.8“ 

21. Kdo jsou hlavní skladatelé posvátné 
hudby v posledních 50 letech v oblas-
ti spadající do vaší kompetence? Jak 
jsou ve své umělecké a liturgické službě 
doprovázeni?

paŠ: obecně řečeno aktivní chrámo-
ví hudebníci, okrajově graduovaní skla-
datelé.

Jiku: petr eben (artificiální hudba 
a písně pro lid), bohuslav korejs (služeb-
ná liturgická hudba, resp. žalmy) a řada 
dalších, kteří se této tvorbě věnují příle-
žitostně. po vlně skladatelského nadšení 
těsně po koncilu a velké potřebě nových 

8 consilium a kongregace pro bohoslužbu, 
Instrukce musicam sacram, 61; srov. II. vatikán-
ský koncil, sacrosanctum concilium, 119
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skladeb se produkce ustálila. v součas-
nosti se z církevních struktur jejich pod-
poře nevěnuje nikdo.

22. Berou nové skladby v úvahu různé 
komponenty sboru, liturgické období, 
pracují s texty v jazyku vlastnímu křes-
ťanskému společenství?

paŠ: většina v uplynulých padesá-
ti letech komponované sborové litur-
gické hudby je různé škály náročnosti, 
obvykle komponovaná pro konkrétní 
místo provedení, čemuž je přizpůso-
bena i její náročnost. v současné době 
je stálý nedostatek kvalitní hudby pro 
varhaníky, zejména předehry a mezihry 
k písním pro lid. k dispozici jsou pouze 
elementární sbírky pro nepokročilé 
amatéry nebo sbírky kombinující sklad-
by velmi odlišné kvalitativní úrovně.

Jiku: ano, ale není snadné je najít, 
vyžaduje to pečlivou dramaturgickou 
práci osob odpovědných za hudbu ve 
farnostech, ale kdo hledá, ten nachází.

23. Komponují (tito skladatelé) pouze 
liturgickou hudbu nebo také další díla 
inspirovaná liturgickými texty vhodná 
ke koncertnímu provedení, k modliteb-
ním setkáním a pro katechezi?

paŠ: komponují i koncertní skladby.
Jiku: setkání a katechese se odehrá-

vají zpravidla v režii sekce pro mládež, 
tomu odpovídá i hudba z repertoáru 
rytmické hudby mladých. ale skladatelé 
artificiální hudby rádi zhudebňují inspi-
rované texty na úrovni umožňující kon-
certní provedení. většinou však v latině, 
protože po takových raději sahají i svět-
ské pěvecké sbory a je snadnější jejich 
uvedení v cizině. velká část těchto skla-
deb je však příliš interpretačně obtížná 
na to, aby se jich zhostily běžné chrámo-
vé sbory.

24. Vyznačují se existující partitury 
hudebními postupy (codici compositivi) 
vhodnými pro hudbu sloužící při litur-
gii? Jsou vhodné pro shromáždění a pro 
farní sbory?

Jiku: některá díla z oblasti artifici-
ální tvorby by byla liturgicky přijatelná, 
problémem je někdy jejich obtížnost. 
každopádně vyžadují pro nácvik mno-
hem většího úsilí, než srovnatelné sklad-
by předkoncilního dědictví. samozřejmě 
vznikají i nové skladby rytmické hudby 
mladých či charakteru muzikálově-
crossoverového, kde jsou užity hudební 
postupy diskutabilní.

25. Těží nové skladby, zakořeněné v růz-
ných kulturách, z tradičního zpěvu 
a z cítění charakteristického pro daný 
národ?

Jiku: ne. ačkoli pokud je možno 
pojímat tradiční cítění našeho národa 
natolik široce, že zahrne i svatováclavský 
chorál, utrakvistické kancionály, hudbu 
adama michny, kantorskou hudbu 18. 

století, hudbu antonína dvořáka a gre-
goriánský chorál ceciliánského hnutí, 
tak vlastně těží.

26. Existuje repertoár liturgické hudby 
schválený biskupskou konferencí? Je 
jeho užívání, šíření a propagace podpo-
rováno vhodnými iniciativami?

paŠ: ano, obecně používaný reperto-
ár lidového zpěvu a některých kompozic 
pro sbor má církevní schválení. 

Jiku: v oblasti lidového liturgické-
ho zpěvu většinou ano (jsou schválené 
zpěvníky, které obsahují jeho velkou 
většinu). v oblasti hudby sborové ne. 
v oblasti rytmického zpěvu mladých 
tento proces nyní probíhá pod gescí 
sekce pro mládež čbk.

27. Jak se postupuje při schvalování 
nových textu a hudebních skladeb? Jsou 
texty pro lidový zpěv zejména při vstu-
pu, při přípravě darů a při přijímání 
schváleny kompetentní autoritou?

paŠ: nevznikají nové skladby tohoto 
typu pro lid.

Jiku: mezi skladateli je velký hlad po 
nových textech, kterých se však nedo-
stává. texty nejsou schvalovány zvlášť. 
schvalovací proces probíhá zpravidla 
až po jejich zhudebnění spolu s melodií 
a po úspěšném experimentálním uvede-
ní do praxe v rámci zařazení do nějaké-
ho zpěvníku či jiné publikace.

28. Existují směrnice pro autory a pro ty, 
kdo provádí nové hudební skladby?

paŠ: vlastně nevím, asi ano
Jiku: pokyny pro autory neexistu-

jí. ti čerpají své vědomosti ze základ-
ních dokumentů (sc, ms …), které jsou 
mezi naší duchovně-hudební veřejností 
poměrně dobře známy a z osobních kon-
zultací s duchovními. pro interpretaci 
a dramaturgii existují metodické příruč-
ky vydané jak Jednotou musica sacra, 
tak Ilk ve spolupráci s sdh.

29. Jak se v nových kompozicích a sbír-
kách (zpěvnících) zohledňuje meziná-
rodní kontext našich shromáždění způ-
sobený migrací národů?

Jiku: nic mimořádného. prakticky 
jen písně z taize a missa de angelis.

30. Vypisují se otevřené konkurzy pro 
kompozici liturgické hudby také nejde-
li o mimořádné události (připomínky, 
sympózia)?

paŠ: kdysi v praze zásluhou shd, 
obecně velmi málo.

Jiku: Za posledních 12 let uspořáda-
la sdh 3x skladatelskou soutěž zamě-
řenou na liturgické skladby. soutěž pro 
výjimečné příležitosti se nikdy uspo-
řádat nepodařilo, i když byly zazname-
nány takové pokusy, protože je to velmi 
drahá záležitost – vyžaduje jednak 
dostatečnou odměnu pro skladatele, jed-
nak při ní vznikají skladby vyžadující 

profesionální početný (a tedy nákladný) 
interpretační aparát. 

sbor
Sbor („hudební soubor“, „Schola can-

torum“) má úkol „pečovat o patřičné pro-
vedení částí, jemu vlastních, podle růz-
ných druhů zpěvu, a podporovat činnou 
účast věřících na zpěvu.“ (MS č.19).

31. Existují sbory, které dostávají své roli 
při liturgii a v životě křesťanské komuni-
ty? Kolik jich je a jakého žánru?

Jiku: ano, ve větších diecézích je jich 
několik málo desítek. typický chrámo-
vý sbor má kolem 20 členů, věřící jádro 
a určitou část nevěřících či hledajících 
zájemců o liturgickou hudbu. protože 
sborů je daleko méně než farností, 
v daném sboru zpívají většinou lidé 
z dané farnosti nepocházejících a proto 
často nežije s farním společenství v těs-
ných vztazích. většina chrámových 
sborů kromě působení v mateřské far-
nosti hostuje občas i jinde (poutní slav-
nosti a významné lokální příležitosti). 

kromě sborů chrámových je řada 
sborů světských, které se zabývají ale-
spoň částečně repertoárem posvátné 
hudby a rády se příležitostně uplatní při 
duchovním koncertu či při liturgii.

dále existují scholy rytmické hudby 
mladých. Jejich počet je přibližně stejný 
jako počet chrámových sborů.

32. Řídí se tyto sbory pravidly schvále-
nými ordináře?

Jiku: ne. v průběhu let komunismu 
tento zvyk zanikl.

33. Usnadňuje umístění sboru jeho litur-
gickou službu, vyjadřuje, že je součástí 
shromáždění a zajišťuje účast na tajem-
ství, které se slaví?

paŠ: dle církevních dokumentů 
ano, ale při použití historických litur-
gických prostor to často není možné 
(například není k dispozici dvojí osoba 
varhaníka a dirigenta, varhaník pak při 
vedení sboru nemá v prostoru chrámo-
vé lodi nebo poblíž presbytáře k dispo-
zici nástroj. nebo není dostatek jiného 
vhodného prostoru než kůr.

Jiku: kde jsou k tomu vhodné pro-
story, tam je to vhodné. ale z akustic-
kých a hudebních důvodů (zvukový 
kontakt s varhaníkem) zpívají většinou 
na kůru.

dlouholetým problémem je svaté 
přijímání hudebníků. Jen ve výjimeč-
ných případech některý podávající zaví-
tá i na kůr ke sboru.

34. Myslí se při projektování nových kos-
telů na zvláštní místo pro sbor? Dbá se 
na akustické vlastnosti prostoru?

paŠ: ano, je to součástí i instrukcí 
lit. komise pro architekty.

Jiku: někdy ano, někdy ne. Záleží 
většinou na zadavateli – farním spole-
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čenství. kde ten požadavek zazní, archi-
tekti jej rádi splní.

35. Jaké místo je vyhrazeno pro animá-
tora (nikoli sbormistra) zpěvu liturgic-
kého shromáždění, aby se podporovala 
účast celého shromáždění?

Jiku: animátor, je-li zřízen (často 
splývá s žalmistou) funguje při litur-
giích, kterých se sbor neúčastní.9 
nejlepším způsobem animace lirurgií 
se sborem se ukázala příprava liturgické 
brožury s texty, notami pro zpěv shro-
máždění a překlady latinských textů do 
národního jazyka.

hudební nástroJe
Užívání hudebních nástrojů je dovo-

leno „k doprovodu zpěvu, na podporu 
hlasů, k usnadňování a prohlubování 
účasti“ (MS č. 64)

36. Jsou významnější kostely vybave-
ny píšťalovými varhanami? Je zajiště-
na jejich stálá údržba a restaurování? 
Pořádají se festivaly varhanní hudby?

Jiku: prakticky všechny kostely mají 
tradičně píšťalové varhany. náhradní 
elektronický nástroj je vnímán jako 
provizorium. opravy a údržbu zajišťují 
a finanční zdroje shánějí jednotlivé far-
nosti a probíhají pod dohledem diecéz-
ního organologa. v několika kostelích 
probíhají i varhanní festivaly, častěji jed-
notlivé varhanní koncerty, které organi-
zují zpravidla varhaníci spojení s tímto 
kostelem.

37. Jaké hudební nástroje se používají? 
Hrají na ně příslušně připravení lidé, 
obeznámení s duchem liturgie? Vydala 
v této věci biskupská konference přísluš-
ní instrukce?

Jiku: málokterý chrámový sbor 
má svůj stálý malý orchestr klasického 
obsazení (zpravidla smyčcový). Formace 
lidí v něm odpovídá zhruba formaci 
sborových zpěváků. pro větší akce jsou 
najímáni ad hoc spolupracovníci z řad 
věřících i nevěřících hudebníků. 

klasické obsazení rytmických sku-
pin tvoří kytary, f létny, klávesy, basa.

Jinak znalost ducha liturgie ve smys-
lu obsahu Gardiniho knihy „o duchu 
liturgie“ je poměrně malá. různí lidé si 
toho ducha liturgie představují různě.

38. Vydala biskupská konference směr-
nice pro užívání hudebních nástrojů 
typických pro určité regiony?

Jiku: ne. typických regionálních 
nástrojů (čechy – dudy, morava – cim-
bál) je málo a jejich liturgické užití není 
tak rozšířené, aby takových směrnic bylo 
zapotřebí.

39. Existuje fond zajišťující honoráře za 
hudební produkci nebo za trvalou služ-
bu animátora liturgické hudby?
9 viz rovněž odpověď na otázku č. 3.

Jiku: Fondy pro platbu jednotlivým 
hudebníkům zajišťují jednotlivé farnosti. 
pouze několik jich si může dovolit profe-
sionály s nějakým nepříliš vysokým pla-
tem. Z toho se vymyká pouze hudební 
situace v katedrále, kde je placených více 
lidí. Jinde hrají amatérští hudebníci buď 
zcela zdarma, nebo za drobný příspěvek 
na úhradu nákladů.

40. Jaké jsou vztahy mezi církví, nakla-
datelstvími a hudebními asociacemi 
s cílem usnadnit šíření a disponibilitu 
partitur s respektem k autorským prá-
vům a na podporu nových generací skla-
datelů a hudebníků v liturgické oblasti?

Jiku: mezi církví, nakladatelství-
mi a profesními sdruženími hudební-
ků a skladatelů nepanují žádné vztahy. 
u autorských práv panuje úzus, že pro 
liturgické provedení se autorské odměny 
neplatí. pro koncertní uvedení ano pro-
střednictvím příslušné organizace, která 
na tuto povinnost bděle dozírá.

podpora kvalitně připravených 
profesionálů pro liturgické pole vázne 
i na školách, neboť ty nerady připravu-
jí hudebníky se zaměřením na litur-
gii, pokud pro ně církev není schopna 
vytvořit placená místa.

doprovodný teXt
1. tento text má podpořit dotazník – 
anketu „musica sacra, 50 let po konci-
lu“ a zakládá se zejména na instrukci 
musicam sacram z 5. března 1967, vyhlá-
šené kongregací pro ritus právě s cílem 
představit úkoly liturgické hudby.

2. posvátná hudba je integrální součás-
tí ars celebrandi. má zcela specifický 
vztah ke slavení liturgie a jejím úko-
lem je usnadňovat plnou účast věřících, 
v modlitbě a s respektem k posvátnému 
tichu. slavnostní styl liturgické hudby 
má odrážet boží primát a jeho dílo spásy 
pro nás, dosvědčovat centrálnost krista, 
zemřelého a zmrtvýchvstalého, který 
právě v eucharistii obnovuje svou oběť. 
hudební řeč, jež je sto překročit geogra-
ficko-kulturní hranice a stát se srozumi-
telnou v každé době a na každém místě, je 
privilegovaným nástrojem, jímž lze osla-
vovat univerzálnost církve, jejíž tajemství 
jednoty se zpřítomňuje v každé komuni-
tě shromážděné kolem eucharistického 
stolu. stejně tak jako liturgie musí také 
posvátná hudba aspirovat na vznešenou 
krásu a spojovat poklady minulosti s pra-
vým uměním naší doby. 

3. „krása proto není ozdobným prvkem 
liturgického úkonu, ale spíše jeho kon-
stitutivním prvkem, neboť je vlastností 
samého boha a jeho Zjevení. Z toho všeho 
bychom si měli uvědomit, s jakou péčí 
se musí dbát o to, aby liturgické úkony 
zářily podle své vlastní přirozenosti.“ 
(benedikt XvI. sacramentum caritatis, 
35) Jestliže je tedy slavení kristova tajem-

ství také schola et via pulchritudinis 
(školou a cestou krás), posvátná hudba 
může významně přispět k tomu, aby celé 
společenství dokázalo vnímat, poznávat 
a milovat toho, který je ve výkladu žalmů 
od církevních otců nazýván „nejkrásněj-
ším z lidských synů“ (ž 44, 3). tak jako je 
každé autentické dílo hudebního umění 
s to očišťovat, pozvedávat a dát zakoušet 
velikost a krásu boží, tak posvátná hudba, 
která vyvolává údiv, podporuje kontem-
placi a probouzí vnitřní touhu setkat se 
se vzkříšeným pánem, otevírá věřící spa-
sitelnému působení boží milosti a vybízí 
je, aby na ni odpověděli svou láskou.

4. správný formační postup může napo-
moci k tomu, abychom vybírali, kon-
cipovali a prováděli hudbu, která bude 
autenticky liturgická. krása a nábožen-
ská inspirace totiž ještě nezaručují, že 
bude plně odpovídat požadavkům obřa-
du. liturgické dění vyžaduje, aby hudba, 
jež ji doprovází, měla předpoklad zjevné 
sakrálnosti. ponecháme-li stranou skla-
datelovu tvůrčí svobodu a nejrůznější 
možnosti volby výrazových prostředků, 
inspirace, text a formy liturgické hudby 
tedy musí být zakořeněny v kristově 
mystériu, k němu orientovat myšlenky 
a city, ba činit z liturgického shromáždění 
nástroj vtěleného tajemství: zjevení boha 
v kristu, skrze církev shromážděnou při 
svátostné události.

5. univerzálnost, prostota, vznešenost, 
čistota a hutnost smyslu jsou nepochyb-
ně vlastnostmi, které napomáhají účasti 
liturgického shromáždění a duchu mod-
litby. pokud se ti, kdo slouží hudbou při 
liturgii, budou inspirovat těmito kritérii, 
tak za pomoci příslušné formace a s váž-
ností prožívané cesty evangelizace budou 
moci opět dospívat k vysokým duchov-
ním vrcholům a takto, v kontemplaci 
poznání a lásce ke kristovu tajemství, 
budou dávat církvi novou hudbu, jež 
vyzařuje důstojnost, odráží vznešenost 
víry a je schopna dát pocítit boží přítom-
nost.

6. posvátná hudba, jako nedílná součást 
liturgie, se těší nadpřirozené schopnos-
ti napomáhat a podporovat šíření „boží 
slávy a posvěcení i vzdělání věřících“10. 
při dnešních liturgických slavnostech 
se v řadě zemí světa používá minimalis-
tická hudba označovaná za „ambientní 
hudbu“ nebo hudbu new age. nezřídka 
se například používá jako zvuková kuli-
sa eucharistické adorace, v níž nicméně 
nijak nepřispívá k rozpoložení přejícímu 
osobní modlitbě. v místech, kde mod-
litba působením ducha otvírá mystické 
kontemplaci kristova tajemství, ambi-
entní hudba vyvolává poněkud strojené 
a neadekvátní stavy, a projevuje tak jis-
tou příbuznost s rafinovanými techni-
kami mentální manipulace, jejíž účin-
10 pius X, tra le sollecitudini, 1,1
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nost je známa z podprahové psychologie. 
liturgická hudba nenastoluje ticho, nýbrž 
vede k němu. kromě toho přijímá jako 
dar a plod milosti to, čeho ambientní 
hudba dosahuje pouze lidským úsilím. 
posvátná hudba připravuje duši k přijetí 
posvátného ticha a pečlivě ochraňuje toto 
privilegované místo setkání boha s člo-
věkem, a tak uvádí jednotlivce a celé spo-
lečenství do vnitřního vztahu s kristem, 
kde se modlitba stává adorací a chvalo-
zpěvem.

7. v článcích na tomto místě stručně 
načrtnutých bylo cílem pojednat téma 
posvátné hudby ve správné perspekti-
vě, totiž zaměřit se na její privilegova-
ný vztah k posvátné liturgii. důstojnost 
a vznešenost posvátné hudby se může 
odvíjet jedině ze správného porozumění 
vztahu mezi liturgií a actuosa partecipa-
tio. správná ars celebrandi vyžaduje hlu-
bokou znalost liturgických knih, věrný 
respekt ke všem pravidlům a normám 
stanoveným magisteriem, zodpovědný 
smysl pro společenství chápajícímu ekle-
siální „my“, a rozumné a věcné zacháze-
ní se znameními a symboly, jimiž obřad 
vyjadřuje setkání s božím tajemstvím. 
Z věrného respektování těchto kritérií 
se pak odvíjí actuosa participatio shro-
mážděných věřících, která se nepro-
jevuje zmnožením gest a rolí, ale má 
přirozeně původ v kvalitě a věrnosti litur-
gickému dění. posvátná hudba je povo-
lána přijmout takový liturgický „styl“, 
který dokáže prostřednictvím zvuku 
a zpěvu vyjadřovat krásu společenství 
s tajemstvím a se shromážděnými brat-
ry kolem eucharistického stolu. hudba se 
harmonicky mísí s gesty, obrazy, vůněmi, 
barvami a dalšími znameními vlastními 
liturgickému jazyku, a tak se účastní oné 
prosté, vznešené a transcendentní krásy, 
která se může dotknout mysli, ducha 
a srdce a vyvolat údiv, touhu po bohu 
a lásku k bližnímu.

Závěrem dovolte dvě poznámky. první – 
překladatelsko-terminologická. musica 
sacra se překládá obvykle jako liturgická 
hudba, tedy jako ta určená pro liturgii. 
avšak dikce otázky 14 toto vymezení 
zpochybnila. proto je použití těchto ter-
mínů v otázkách i odpovědích nejednot-
né a je jej třeba chápat podle kontextu.

druhá poznámka je doplněk pavla 
Šmolíka, který připjik ke svým odpo-
vědím a s kterým se ovšem zcela zto-
tožňuji: „obecně závěrem by bylo třeba 
konstatovat, že plzeňská diecéze je 
v kladném slova smyslu odlišná díky 
osobě jejího současného biskupa mons. 
Františka radkovského, který je osobou 
nad rámec své funkce kulturně vzděla-
nou a přející.

připravil
JiKu

počátkem dubna skončila v praze 
v salmovském paláci výstava nazvaná 
"poslední impresionista ludvík kuba 
(1863-1956)", kterou ke 150. výročí uměl-
cova narození uspořádala národní gale-
rie. dílo malíře kuby je rozsáhlé, neméně 
významná je však jeho činnost hudebně-
sběratelská.

ludvík kuba studoval v letech 1877-
1879 v praze na varhanické škole, hrál 
zároveň na množství dalších nástro-
jů – na housle, f létnu, klarinet, lesní 
roh a klavír.  stal se učitelem a věnoval 
se slovanské hudbě. Založil sbor nada-
ných žáků, pro které upravoval písně 
– vydal sbírku Zpěvy lidu českoslo-
venského. Zabýval se intenzivně sbě-
rem lidových písní, které začal vydávat 
vlastním nákladem v r. 1884 – tehdy 
vyšel první sešit encyklopedické sbírky 
"slovanstvo ve svých zpěvech: sborník 
národních a znárodnělých (význam-
ných) písní všech slovanských národů 
/ pořádá, harmonisuje a vydává ludvík 
kuba". písně byly upraveny především 
pro klavír a zpěv, texty přeloženy do 
češtiny. vydávání přerušil z finančních 
důvodů v r. 1893, začal se věnovat studiu 
malířství v praze, v paříži a v mnichově. 
teprve v r. 1922 se pokračování sbírky 
ujímá hudební matice umělecké besedy 
a celý soubor o 15 svazcích je uzavřen 
v r. 1929. (celé dílo je on-line přístupné 
v elektronické podobě včetně zvukových 
ukázek melodií na stránkách národního 
ústavu lidové kultury: http://www.nulk.
cz/Informace.aspx?sid=132).

výstava na hradčanech sice již skon-
čila, ale dílo ludvíka kuby je možné 
vidět v březnici u příbrami. v galerii, 
která nese jeho jméno, je instalová-

na trvalá expozice s několika obrazy, 
které byly na pražské výstavě a které 
si nezadají kvalitou s těmi, které jsou 
v majetku národní galerie.

Jedním z nich je „svatohorské pro-
cesí“, namalovaný v r. 1906, v době, 
kdy l. kuba s rodinou z přijížděl každé 
léto z vídně do březnice. právě tehdy se 
plně rozvinula kubova impresionistic-
ká malba, odpoutal se od jisté německé 
strnulosti, kterou si přivezl ze studiíí 
v mnichově. obrazu procesí předcházel 
malý olej „nemluvně“ z r. 1905 malova-
ný energickým expresivním rukopisem, 
sledujícím světelnou malbu, odkazující 
k Josefu navrátilovi či karlu purkyně. 
v březnické galerii uvidíme např. obraz 
„v době růží“z r. 1907, částečně ještě 
vnořený do secesní atmosféry, který 
kontrastoval na výstavě s rostlinným 
panneau z vídně z téže doby.

kuba se vrátil do prahy natrvalo 
v roce 1911, stále však měl mezi umě-
leckými kolegy pověst malujícího 
hudebníka a nedařilo se mu prosadit 
se ve výtvarném světě. po 1. světové 
válce se vrátil k svému písňovému pro-
jektu, rozjel se do makedonie, srbska, 
na podkarpatskou rus, na halič a do 
srbské lužice, pokračoval ve sběru lido-
vých písní. na počátku 20. let začíná 
malovat sérii olejů "slovanstvo v obra-
zech", ve kterých s etnografickou přes-
ností zachytil lidské typy, kroje i lidovou 
architekturu. počátkem 30. let své velké 
dílo dokončil a poté se věnoval přede-
vším krajinomalbě. výsledky své před-
chozí práce představoval na přednáškách 
a koncertech, vydal řadu odborných stu-
dií, literárních a cestopisných děl. ke 
konci života vydal také knihu pamětí 
„Zaschlá paleta“ (1955) a výbor cestopis-
ných statí „křížem krážem slovanským 
světem“ (1956).

Za dobu své sběratelské činnosti 
napsal šest etnomuzikologických úvah 
a zharmonizoval více než čtyři tisí-
ce písní. „při harmonizování nápěvů 
převzatých z tištěných pramenů mi bylo 
záhy jasno, že chci oživovat jen sušené 
byliny vzaté z herbáře, aniž bych je 
poznal ve stavu živoucím, čili: že bych se 
potřeboval pustit do slovanského světa, 
abych všechno poznal vlastními smysly." 
stejně živě a autenticky si počínal i ve své 
malbě, jak sám říkal: „barvy musí zářit, 
obraz musí být stvořen, ne umíchán“. 
březnice s Galerií ludvíka kuby, setkání 
s jeho obrazy a návštěva zámku, ve kte-
rém se pořádají koncerty (v nedávné době 
pergolesiho stabat mater) a výstavy, stojí 
jistě za některý z jarních výletů.

Jarmila Štogrová

Malující hudebník a cestovatel 
Ludvík Kuba
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nastal nový školní rok dne 1. října 1835. 
mně mnoho žáků do školy přibylo, 
následkem toho škola ve vajgaře přestala. 
proto se mně vedlo mnohem lépe, zvláště 
ale, když jsem dostal více hodin na piano, 
totiž 4 po 3 zl. stř. a jednu dával jsem pro-
fesorovi dubskému z jenerálbasu, kterýž 
se po 3 léta učil, a dobře varhany i jene-
rálbas hrál. poněvadž co varhaník musel 
jsem denně při šesté mši a při požehnání 
(odpoledne) hráti a Ikavec mně tak špat-
ně platil, poděkoval jsem se jemu i ředi-
teli hlav. školy, jemuž jsem při školní 
mši v 10 hod. hrál, z hraní varhan, slíbiv 
Ikavci, že vždy na velkou zadarmo cho-
diti budu a varhany zahraju. bylť s tím 
spokojen a já měl na starosti toliko svou 
školu a hodiny. na komponování nebylo 
času, jsa zaneprázdněn pracemi od rána 
do večera, a zbylo-li času, ten jsem musel 
vynaložiti ku vzdělání sebe samého v lite-
rárním umění a v hraní na pianě. k tomu 
mne hlavně doháněla hodina na piano 
u obršta kleinbergra, jehožto dceru již 
dospělou a ve hře na piano pokročilou 
jsem učil, maje za hodinu dvacetník.

když jsem ale v praze, musím navštíviti 
starého kolešovského a Führera! přišel 
jsem tedy ke kolešovskému. Jeho starší 
syn Zikmund psal právě requiem, a otec 
jeho vypravoval mně, pro koho je kom-
ponuje. bylo určeno též jako mé k obdr-
žení jedné ceny. Já jsem se nepochlu-
bil. přišel jsem k Führerovi. ten též 
psal requiem. divil se, kde prý jsem se 
v praze vzal, a když jsem se mu byl svě-
řil se svým requiem a doložil, že je domů 
s sebou opět vezmu, zbraňoval mi, řka: 
„Já také pracuju na requiem, ale mně 
se nebojejí, neboť toto requiem mám 
objednáno do pruska.“ radil mi, abych 
jen requiem odevzdal a je heslem pěti 
hvězdičkami opatřil, a to proto, aby mou 
práci poznal, že se přičiní, abych aspoň 
druhou cenu obdržel, což by škole var-
hanické k veliké cti sloužilo, kdyžby její 
žák poctěn byl. uposlechl jsem jej, udě-
lav, co mně radil Führer, ale on nemys-
lil a lhal. chtěl jsem též navštíviti svého 
přítele p. bonaventuru u milosrdných. 
tam jsem se dozvěděl, že byv mrtvi-
cí raněn, zemřel. pomodliv se konečně 
u hrobu sv. Jana nepomuckého u sv. 
víta, odcestoval jsem do hradce.

Zhotoviv si žádost a opatřiv ji příloha-
mi a prací 26 v partituře i v hlasích, vezl 
jsem je do telče, kamž se mnou milá 
manželka kateřina jela... byla volba 
a padla na mne... Já dostal dekret a 10. 
srpna obdržev 2 vozy pro mé věci, do 
telče jsem se přistěhoval.

hudebních kusů pro chrámovou 
hudbu neměl jsem mimo v partiturách 

žádných, pročež musil jsem je opisova-
ti, poněvadž opsané obyčeje jsem Ikavci 
nechal. později koupil jsem od vdovy po 
mém předchůdci veškeré hudebniny pro 
chrám za 20. zl. stř., z kterých mnohé 
jsem opsati musil, poněvadž buď špatně, 
buď chybně psány byly. 

na sv. cecilii pozval jsem všechny 
pp. duchovní a některé hudbu milující 
hudebníky-úředníky a všecky mé hudeb-
níky, dada jim dobrou večeři. při té pří-
ležitosti zkoušeli jsme mou pastorální 
velkou mši, při kteréž mladé hraběn-
ky zpívaly a kterouž jsme o vánočních 
svátcích provozovali. cecilii slavili jsme 
u mne ještě po kolik let, poněvadž mne 
ale mnoho taková večeře stála a moji 
hudebníci jsouce mnozí opilí ještě ve 2 
hodiny po půlnoci domů jíti nechtěli 
a pivo z hospody ještě míti museli, pře-
stal jsem být štědrým. s mou manželkou 
kateřinou žil jsem spokojeně, zjinačila 
se tak, že jsem na vše zapomenul a ji tím 
více miloval.

k vánočním svátkům učil jsem své 
malé zpěvačky pastorelly a bylo mé 
štěstí, že jsem zpěvu učiti počal, neboť 
stará diskantistka na tyto svátky zpíva-
ti do kostela nepřišla, a když se snad, že 
jí neprosím, rozmyslela na na nový rok 
na velkou přišla, nenechal jsem ji zpí-
vat, poslav ji domů s tím doložením, že 
ji nepotřebuju.

maje péči o hudbu chrámovou, zalo-
žil jsem hudební školu a počali jsme 
s brandstillerem hochy vyučovati. 
učinil jsem na zakoupení hudebních 
nástrojů sbírku mezi měšťanstvem a za 
shledané peníze 75 zl. 52 kr. stř. koupili 
jsme hudební nástroje. vyučovali jsme 
jeden rok, za který čas hoši již dohro-
mady hráli, od počátku škol. roku 1850 
hoši se rozešli, buď na další studie, nebo 
na řemeslo, a bylo po hudební škole, 
neboť mnozí, ani nechtíce se učiti, pře-
stali a noví se nepřihlašovali. mohu říci, 
že v telči hudební cit mnoho nevládne 
a protože mnozí považují hudebníka za 
ochlastu a špatného člověka. Z měšťanů 
není žádný hudebníkem. v tomto roce 
složeny ještě hudebniny: alma čili salve 

do I k nešporám, Zdrávas maria do F 
pro 3 hlasy – práce 30., pangelinqua do 
c, pr. 31., requiem chorální české do es, 
pr. 32. a pastorální pangelinqua do d, 
pr. 33. v měs. únoru dohotovil jsem neš-
pory na celý rok, záležející ze 16 žalmů 
a magnificat – práci 34.

nový rok 1868 nastal, ale já kašlu, a ani 
s boulí hotov nejsem, a hučení v uších 
neodešlo. prohlížející mne lékař myslí, 
že mám plíce nakaženy, chraptím, 
a nemohu dýchati volně, ani bez náma-
hy mluviti. mám se prý šetřiti. kterak 
se mohu šetřiti, když vyučovati musím? 
... tak jest, když člověk na své zdraví 
hned v mladém svém věku  nepamatuje, 
neb neví, jak se šetřiti má. mladý člověk 
myslí, že bude vždycky silen a zdráv. 
mému zdraví, jak tomu nyní rozumím, 
uškodila hned co chlapci nepořádná 
strava. Jednou jsem se najedl a po druhé 
trpěl hlad, strava u tvrdého bratra, hos-
podáře, skrovná, jalová a často, velmi 
často studená. co hoch ve škole, co 
posluchač ve varhanické škole v praze 
hladu dost. toť hubilo tělo. ale co nejen 
tělo, ale i ducha hubilo, byla má nesmír-
ná pilnost v učení a komponování...

co učitel a ředitel kůru v telči tepr-
ve nastalo sezení a práce celý den dost. 
kostel, škola, hodiny zpěvu a na piáně, 
psaní hudebnin vlastních i opisová-
ní cizích pohltilo celý den až do večera 
pozdního. nejpozdější byl jsem ze všech 
ku spaní a v zimě při světle hořícím 
ráno u stolku sedě jsem již psal – v létě 
od 4 nebo 5 hodin jsem dřepěl. maje 
hlavu plnou myšlenek tu na kyrie, tu na 
Gloria atd. nemohl jsem dlouho usnou-
ti, myšlénky bránily a nemoha spáti, 
raději jsem vstal, abych myšlénky nové 
napsal...

v této mé nemoci maje ležením 
a seděním dlouhou chvíli, pobavil jsem 
se komponováním chorální mše do I, co 
práci 59.

připravila -jš-

v posledním loňském čísle 
psalteria (které bylo tak nabité, 
že jsme museli články krátit) 
jsme při připomínce výročí J. 
e. kypty slíbili ukázky z jeho 
deníku. a tímto svůj slib 
plníme. 

Z Deníku Jana Kypty
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k posádkové hudbě tábor jsem byl pře-
místěn 28. prosince 1992 na funkci diri-
genta – zástupce velitele. před tím jsem 
působil necelé tři roky v armádním 
uměleckém souboru praha jako vedoucí 
umělecké složky symfonického orchestru  
československé armády. rozdělení čsFr 
se v tento den měřilo už jen na hodiny. 
dirigent - zástupce velitele byla u vojen-
ské hudby nádherná funkce, nebyl tolik 
vláčen každodenním provozem. na roz-
díl od velitele hudby - hlavního dirigenta 
pplk. vladimíra elnera, nebo dirigenta 
- organizačního důstojníka mjr. Jiřího 
pfajfra, jsem se mohl dnem i nocí věnovat 
hudebním a odborným otázkám, instru-
mentaci, dramaturgii apod.

nyní něco málo od začátku. dětství 
jsem prožil v rodném městě náchodě. 

s  trochou nadsázky si myslím, že můj 
osud zpečetila skutečnost, že moji  rodi-
če měli svatbu v den svátku svaté cecílie. 
u nás doma bylo samozřejmostí jít kaž-
dou neděli na mši svatou do děkanského 
kostela sv. vavřince nebo do kostela sv. 
michala. učitel Jan Štok, zároveň ředi-
tel kůru - varhaník, nám často ve třídě 
na harmoniu přehrával nejen slovanské 
tance a mou vlast. nesmazatelně se 
mi vryly do paměti některé mše svaté, 
tehdy ještě sloužené v latině, a kanci-
onálové písně. postupně jsem se s nimi 
setkal po mnoha letech, jako se starými 
známými. v nechvalných 50. respektive 
60. letech liturgický průvod při božím 
těle na náchodském hřbitově doprová-
zela nevelká dechová hudba. duchovní 
a liturgická hudba mne vždycky fascino-
vala a okouzlovala. ve vojenské hudeb-
ní škole ani na konzervatoři v praze 

jsem se o ní mnoho nedozvěděl, nebylo 
to zřejmě tehdy ideologicky žádoucí. 
ve vhŠ vn v roudnici nad labem nás 
hudební teorii učil profesor stanislav 
Jelínek, výborný varhaník, pozdější 
autor mnoha skladeb k římsko – kato-
lické liturgii, za komunismu anonymní. 
taktéž profesor miroslav Šimáně byl 
varhaníkem jednoho z pražských koste-
lů. Z těchto lidí láska k hudbě i k lidem 
přímo sálala, i když o tom nemluvili. my 
jako žáci jsme samozřejmě nic nevěděli 
o jejich mimoškolních aktivitách. bylo 
to v letech 1964 – 68. myslím si, že za 
husákovské a biĺakovské „normalizace“ 
to neměli vůbec jednoduché.

buď jak buď, po celý další studentský  
a „normalizační“ vojenský život mne 
provázela a uchvacovala díla a. dvořáka 

(te deum, biblické písně, stabat mater), 
beethovenovy mše, mozartovo requiem 
a zvláště varhanní skladby J. s. bacha. 
poslechem těchto děl jsem strávil mnoho 
večerů. kolem roku 1970 slavný dirigent 
leopold stokowski nahrál v praze s čes-
kou filharmonií transkripce bacho-
vých varhanních děl pro symfonický 
orchestr v poměrně romantickém stylu. 
nesčetněkrát jsem slyšel tyto nahrávky 
a pokaždé jsem byl doslova unesen tímto 
symfonickým výkladem. nemohl jsem 
tušit, že uběhnou léta a po dlouhých 
úvahách se budu sám snažit o smyslupl-
nou transkripci bachovy toccaty a fugy 
d moll pro velký dechový orchestr.

v letech 1969 – 75 jsem působil 
v písku u vojenské divizní hudby. Zde 
paní učitelka marie skalická, sbormis-
tryně, klavíristka a varhanice, často 
říkala, že varhany jsou „opium“. Jako 

naprostý amatér a začátečník jsem jezdí-
val do mirovic, tam mne zdejší farář 
nechával hrát v prázdném kostele na 
varhany. většinou jsem tam vydržel celé 
odpoledne za dvoumanuálovým nástro-
jem s pedály. cestou z konzervatoře 
v praze jsem se jednou v sobotu zastavil 
v kostele sv. Jakuba, právě odtud odešel 
svatební průvod a mistr Jiří ropek ještě 
celou hodinu z kůru improvizoval. byli 
jsme v tom nádherném barokním kos-
tele jen my dva. obdiv k varhanám mne 
provází do dnešních dnů. práce chrá-
mových varhaníků si nesmírně vážím 
a zároveň si považuji za velkou čest, že 
se s mnohými osobně znám.

od roku 1975 jsem sloužil v táboře 
ve vojenském uměleckém soubo-
ru. realita však nebyla jen černobí-
lá. komorní orchestr bolech tábor od 
konce 70. let (v 80. letech pod mým vede-
ním), spolu se sólisty opery národního 
divadla v praze a pěveckými sbory, uvá-
děl každoročně českou mši vánoční J. J. 
ryby. táborské divadlo, nesoucí tehdy 
název Ivana olbrachta, dnes oskara 
nedbala (táborského rodáka), bylo 
vždycky zaplněné do posledního místa 
a to se hrály dva koncerty za sebou. to se 
v některých městech nesmělo, například 
v plzni. vánoční hudba mne velmi při-
tahovala pro svou časovou výjimečnost 
a poetiku. o tom, že by vojenská hudba 
v těch časech hrála nějakou duchovní 
hudbu a ještě v kostele se samozřejmě 
nikomu nemohlo ani zdát. existoval 
i předpis zakazující hudbě například 
při vojenském pohřbu kráčet za knězem 
nebo za neseným křížem.

osobně mám hluboký a niterní 
vztah k chorálu svatý václave, je to moje 
srdeční záležitost. když v listopadových 
dnech roku 1989, po mši svaté k blaho-
slavení anežky české, vycházel kardi-
nál František tomášek ze svatovítské 
katedrály za zvuků tohoto chorálu, měl 
jsem slzy v očích a snad jsem si sáhl na 
samé dno duše. na tento okamžik svého 
života nikdy nezapomenu. čst vysílala 
kupodivu celou mši. 

v jednom poklidném lednovém 
odpoledni roku 1993 sedíme v pracovně 
vl. elnera s kolegou J. pfajfrem a disku-
tujeme o budoucnosti posádkové hudby 
tábor. pracovnu jsme později vymě-
nili za blízkou restauraci a debata se 
protáhla do nočních hodin. velmi nám 
záleželo na orchestru, kam jej v nových 
podmínkách nasměrovat po stránce 
jeho postavení v armádě české republi-
ky a jak bude dále vypadat dramaturgie, 
interpretační úroveň, efektivní provoz, 
propagace apod. před mým příchodem 

Ohlédnutí nejen za Starou Boleslaví 
a Posádkovou hudbou Tábor

Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28.9.2004
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posádkovou hudbu tábor předcháze-
la pověst jednoho z nejlepších armád-
ních orchestrů. v této době, po zapo-
čaté reorganizaci armády i vojenských 
hudeb, měl orchestr kolem 50-ti hudeb-
níků, úctyhodné obsazení, které nabíze-
lo možnost poměrně širokého repertoá-
ru. v důsledku pokračující transformace 
ačr byl v průběhu několika málo let 
snížen počet profesionálních hudební-
ků na 43 + 2 dirigenti. některé vojenské 
hudby byly zrušeny.

posádková hudba v táboře měla 
trochu výjimečné postavení, protože 
až do roku 2003 zde sídlilo vyšší ope-
rační vojenské velitelství. velitelství 
1. armádního sboru - velitel gen-
mjr. Ing. lubomír Jura, velitelství 
vojsk územní obrany – velitelé gen-
mjr. Ing. petr voznica, csc a genmjr. 
Ing. vladimír sova, velitelství sil pod-
pory – velitel genpor. Ing. Jan Ďurica.

kolem poloviny 90. let byly ještě 
živé otázky demokratizace armá-
dy, vztahy armády s civilní veřejností 
apod. nezapomeňme, že v  tuto dobu 
byla ještě základní vojenská služba. 
tábor byl vojenským městem, byli zde 
vojáci základní služby, vojáci z povo-
lání (sloužící, v záloze, ve výslužbě) 
a občanští zaměstnanci. sám jsem byl 
ovšem zaměstnán myšlenkou, že vojen-
ská hudba je jako stvořená být mostem 
mezi armádou a civilními občany, a být 
tzv. „výkladní skříní“ armády. táborský 
děkan mons. vladimír vyhlídka s nad-
šením podporoval pořádání chrámových 
koncertů, respektive koncertů duchovní 
hudby. byl to hudbyznalý člověk a každé 
setkání s ním bylo svátkem. Ještě po 
mnoha letech jsme si vyměňovali přání 
k vánocům a novému roku. když ode-
šel do prahy,  byl kapitulním vikářem 
na vyšehradě. Jeho nástupce p. václav 
hes posádkovou hudbu tábor zahrnoval 
také velkou přízní. a tak se každoroč-
ně pořádaly chrámové koncerty, v září 
při táborských setkáních a novoroční 
chrámový koncert v děkanském kos-
tele proměnění páně na hoře tábor na 
žižkově náměstí. návštěvnost těchto 
koncertů v „husitském“ táboře překo-
nala všechna očekávání. samozřejmě, 
že nechyběla ani kritika, o jakou není 
v čechách nikdy nouze, například 
typu „vojenská hudba není od toho, aby 
vyhrávala po kostelích a mších“ apod.

musím podotknout, že „produkce“ 
posádkové hudby tábor, jako víceúče-
lového armádního tělesa, čítala v těchto 
letech okolo 130 vystoupení ročně, a to 
i za jakéhokoli počasí pod širým nebem.  
každodenním „chlebem“ byly vojen-
ské přísahy, pohřby, slavnostní nástupy 
útvarů, průvody, výchovné, promenádní 
i slavnostní koncerty, posádkové plesy 
a také zahraniční zájezdy – nejvíce s tzv. 
showprogramem (německo, rakousko, 
Francie, polsko, Itálie, Švýcarsko, litva, 
velká británie). teprve na konci tohoto 

ročního seznamu vystoupení bylo něko-
lik adventních, chrámových a novoroč-
ních koncertů, nebo doprovod mše svaté 
jako pomyslná „třešnička na dortu“.

postupem let účinkovala posádková 
hudba tábor při adventních, chrá-
mových nebo benefičních koncer-
tech v táborském děkanském koste-
le proměnění páně na hoře tábor, 
v děkanském kostele nanebevzetí panny 
marie v písku, ve farním kostele v mladé 
vožici, ve veselí nad lužnicí, v katedrá-
le sv. mikuláše v českých budějovicích 
(v rámci festivalu emy destinové), 
v kostele sv. mořice v kroměříži (mezi-
národní festival vojenských hudeb), 
v katedrále sv. bartoloměje v plzni, 
v bazilice nanebevzetí panny marie ve 
staré boleslavi.

nic by však nešlo bez nových instru-
mentací, vyhledávání vhodného reper-
toáru a už vůbec ne bez participujících 
sólistů – zpěváků a později i smíše-
ných sborů. dalibor novotný, karolína 
berková, Ľubica  knezovičová, Jana 
haraštová, Ivana töröková. často jen 
za symbolický honorář spoluúčinko-
vali s orchestrem a odváděli neuvěři-
telně svědomitou práci. též hostovali 
karel mauci, lubomír havlák, Ivana 
hybešová a miroslava časarová. abych 
nezapomněl alespoň na některé pěvec-
ké sbory: slavík pacov – sbormistři 
stanislav pešička a lenka klátilová, 
táborský chrámový sbor – sbormis-
tryně helena boučková, hlahol tábor 

– sbormistři marie Šrámková, Zdeněk 
beneš, komorní smíšený pěvěcký sbor 
dr. vladimíra vepřeka z příbrami, 
svatohorský chrámový sbor – sbormistr 
pavel Šmolík.

po nástupu nového ministra obrany 
miroslava kostelky se v listopadu 2003  
s táborem oficiálně rozloučilo velitelství 

sil podpory a odstěhovalo se pod novým 
názvem velitelství sil podpory a výcvi-
ku do staré boleslavi. odcházející veli-
telství se rozloučilo raději při nástupu 
v kasárnách, než na náměstí, jak bývalo 
zvykem. posádková hudba tábor měla 
vždy na starosti nějaké teritorium, tímto 
zásahem se z orchestru do jisté míry 
sídelního, stal orchestr regionální na 
trase tábor – mariánské lázně – stará 
boleslav – vyškov a zpět. 

hudba se po odchodu velitelství pře-
stěhovala a v červenci 2004 mě v nové pra-
covně navštívil pavel Šmolík. pavel Šmolík 
byl tehdejší regenschori na svaté hoře 
u příbrami, skvělý sbormistr, varhaník 
a skladatel. požádal mě, abychom s orches-
trem účinkovali při  slavnostní svatovác-
lavské poutní mši svaté ve staré boleslavi, 
konané v rámci národní pouti 28. září 
2004, v den svátku svatého václava a záro-
veň státního svátku. s nadšením jsem 
souhlasil, ale zároveň jsem si uvědomoval 
jaké složitosti a potíže, jak hudební, tak 
nehudební mohou nastat. od začátku bylo 
jasné, že půjde o živý televizní a rozhla-
sový přenos. a tak jsem se rozjel do staré 
boleslavi. hlavní inspektor vojenských 
hudeb na velitelství por. michael peter byl 
pro, vojenský kaplan mjr. pavel kuchař byl 
pro, velitel posádky plk. Ing. Jiří kuchař 
byl také pro a s generálem Janem Ďuricou 
bylo již všechno domluveno. bylo příjemné 
odpoledne a s phdr. milanem novákem 
z měÚ brandýs nad labem jsme pili kávu. 
prošli jsme staroboleslavské mariánské 

náměstí. představoval jsem si, kde budou 
pódia, kamery, šatna pro orchestr a sbory. 
především jsme dospěli k závěru, že jde 
o velmi dobrou a důležitou věc. setká 
se zde církev, armáda, věřící lid, politic-
ké osobnosti a to vše v přímém přenosu 
sdělovacích prostředků. pln poznatků, 
podpory a jistoty jsem se pustil začátkem 

V arcibisk. paláci v listopadu 2006. Z leva pplk. V. Matoušek, kardinál M. Vlk, kpt. R. Kostinec
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srpna do psaní partitur. v instrumenta-
cích jsem vycházel z faktu, že budou hrány 
pod širým nebem. ať to bylo ordinarium 
petra ebena,  kancionálové písně nebo 
jiné liturgické skladby, držel jsem se vcel-
ku přísně varhanních předloh, snad až 
na nějaké předehry a dohry, poněvadž 
jakýkoli jiný výklad liturgické hudby by 
postrádal smyslu. pavel Šmolík byl dob-
rým rádcem a konzultantem. posílali jsme 
si tehdy partitury faxem a že se gumova-
ly a opravovaly, mohu zaručit. obětavým 
a nenahraditelným asistentem byl roman 
kostinec, který mi rukopisné partitury 
bral hned „od ruky“, digitalizoval je v pro-
gramu sibelius a zhotovoval v počítači 
party pro jednotlivé nástroje. nejen ve 
staré boleslavi mě vždycky „kryl záda“a 
byl připraven ihned odstranit jakékoli 
možné i nemožné problémy. dodnes jsem 
mu za to vděčný. utekl srpen a všechny 
noty pro svatováclavskou mši byly připra-
veny. 28. září 2004, při premiéře, všechno 
dopadlo dobře, jen počasí nás zpočátku 
postrašilo.

Ještě v r. 2005 jsem dirigoval mši sva-
tou a jako host v roce 2006. každoročně 
se jí zúčastnilo mnoho významných stát-
ních osobností. papežský nuncius, velitel 
sil podpory a výcviku generál Ing. Jan 
Ďurica, další politické, kulturní, cír-
kevní a vojenské celebrity. s některými 
z nich jsem měl tu čest se osobně setkat. 
především tu bylo kolem třech tisíc 
poutníků. v listopadu 2004 jsem dostal 
pozvání do arcibiskupského paláce na 
hradčanském náměstí v praze, v sále Fr. 
tomáška bylo setkání realizátorů staro-
boleslavské mše. televize, rozhlas, kněží, 
já „muzikant“, sbormistr – regenschori 
pavel Šmolík, pan starosta a mnoho dal-
ších. pan kardinál miloslav vlk si velmi 
vážil naší „vojenské hudební“ účasti, já 
jsem si  moc vážil právě tohoto pozvání 
do arcibiskupského paláce. vždyť, kolik 
vojáků mohlo takové pozvání dostat? 
panu kardinálovi jsem při této příleži-
tosti věnoval vytištěné partitury všech 
skladeb, které byly při mši odehrány. 
na oplátku jsem dostal vlastnoruční 
podpis kardinála na kopie partitur. do 
arcibiskupského paláce jsme se podíva-
li ještě o dva roky později s romanem 
kostincem a s Jeho eminencí se vyfoto-
grafovali. 

28. září 2005, ve středu, v 15 hodin, 
jsme ještě měli ve staré boleslavi chrámo-
vý koncert v bazilice nanebevzetí panny 
marie. orchestr posádkové hudby tábor 
podal skvělý výkon se sólisty I. hybešo-
vou a l. havlákem, ve zcela zaplněném 
kostele byl obrovský úspěch. dával jsem 
si zvlášť záležet, neboť jsem se chtěl se 
starou boleslaví rozloučit co nejlépe. byl 
nádherný slunečný a poměrně teplý den, 
který však ještě nekončil. po skončení 
koncertu jsme jeli s michaelem peterem 
do hradce králové, kde se konala od 
18.30 hod. pontifikální mše v katedrá-
le svatého ducha. ta se konala tradičně 

o svátku svatého václava. mši doprová-
zela posádková hudba hradec králové 
pod taktovkou mjr. Jiřího lexy, zpíval 
českolipský chrámový sbor pod vedením 
Josefa Zadiny, varhaníka a regenschoriho 
katedrálního kostela. použity byly  „sta-
roboleslavské“ instrumentace a skladby 
pro tento účel nově dopsané. sídelní bis-
kup mons. dominik duka op v průběhu 
mše děkoval účinkujícím za doprovod, 
nakonec se „celá katedrála“ obrátila ke 
kůru a aplaudovala. po mši jsme s Jiřím 
lexou šli do blízkého adalbertina na 
obligátní guláš, když jsme se loučili, 
celé přítomné auditorium nám zatles-
kalo. na to se nedá nikdy zapomenout. 
příští den jsem byl v náchodě, lilo jako 
z konve a já si v hlavě „promítal film“ 
z předchozího dne.

k posádkové hudbě hradec králové 
i k Jiřímu lexovi jsem měl zvláštní vztah, 
asi jako k „nevlastním dětem“. v březnu 
2003 mne tehdy nový mladý velitel, hlav-
ní dirigent pozval na hostování. dirigovat 
chrámový koncert v kostele nanebevzetí 
panny marie na náměstí za spoluúčin-
kování výborného sboru pedagogické 
fakulty, bylo pro mě ctí. program byl 
vcelku náročný, ale koncert dopadl 
výborně.  byl jsem jedním z mála hostu-
jících dirigentů u vojenských hudeb. Jiří 
lexa byl druhým. po nějakém čase jsem 
jej také pozval do tábora jako hostující-
ho dirigenta. v hradci králové hostoval 
ještě dirigent matej Farkas, ten na jaře 
roku 2007 provedl v katedrále polní mši 
b. martinů a te deum a. dvořáka v mé  
instrumentaci. hrála posádková hudba 
hradec králové a zpíval smíšený pěvecký 
sbor pod vedením J. Zadiny.  Zcela uni-
kátní koncert, kde nechyběl  ani biskup 
mons. dominik duka. velmi těžko se 
mi proto vysvětluje pozdější nařízení, že 
každou vojenskou hudbu smí dirigovat 
pouze tabulkově ustanovený dirigent té 
které hudby.

velmi jsem si vážil vztahu Josefa 
Zadiny k hudbě vůbec a k vojenským 
muzikantům zvlášť. Josef Zadina, 
regenschori a varhaník, sbormistr, autor 
duchovních a liturgických skladeb, mě 
požádal o zkomponování aleluja pro 
mešní liturgii. napsal jsem aleluja, spíš 
jen tak pro sebe. skromnost by mě nedo-
volila ani očekávat, že bude někdy pro-
vedeno. v roce 2006 při pontifikální mši 
najednou zaznělo z kůru katedrály sv.  
ducha. byl jsem velmi dojatý. aleluja 
zaznělo i při intronizační mši  pražské-
ho arcibiskupa dominika duky v kated-
rále sv. víta, václava a vojtěcha v praze. 
Jiří lexa napsal velmi pěkné ave maria, 
které nahrál mistr antonio carangello.

v neděli 5. června 2005 se na svaté 
hoře u příbrami konala velká pouť 
k oslavě 100 let od povýšení poutního 
kostela na papežskou baziliku minor. 
vše vysílala v přímém přenosu čt2. 
dopoledne byla slavnostní konceleb-
rovaná mše svatá, předsedal kardinál 

miloslav vlk. prostranství na svaté hoře 
bylo zcela zaplněno lidmi, byla zde dvě 
velká pódia. před desátou hodinou při-
šly černé mraky, nevěštící nic dobrého. 
naštěstí mračna zmizela a až do večera 
vydrželo krásné letní počasí, což bylo 
velmi důležité. po poledni přijel z prahy 
na svatou horu kamion. přivezl 12ti 
tunovou zvonohru od firmy manoušek. 
od 15 hodin byl koncert. Jeho vyvr-
cholením byla premiéra čtyřvětého 
te deum pro zvonohru, smíšený sbor 
a velký dechový orchestr skladatele, var-
haníka a erudovaného hudebníka radka 
rejška. toto dílo bylo napsáno právě pro 
tuto příležitost. te deum radka rejška 
je velmi zajímavá kompozice, zcela uni-
kátní v použitém „instrumentáři“, krás-
ná na poslech. Z nizozemí přijel sólista 
boudevine Zwart. ve ztichlém svatohor-
ském odpoledni vyznělo te deum nád-
herně, neopakovatelně a sugestivně. 
v pondělí jsme pořídili nahrávku 
s orchestrem a sbory v kostele nedaleko 
příbrami. obdivoval jsem dramatur-
gickou a organizační odvahu r. rejška 
a p. Šmolíka, která však vrchovatě při-
nesla své ovoce. potlesk tisícového obe-
censtva neměl konce. kdybych se mohl 
za něco přimluvit, pak určitě za znovu-
uvedení tohoto díla ve staré boleslavi 
(28. 9.), protože kdy a kde jinde?

Za zmínku stojí slavnostní mše 
svatá v kostele na horní bečvě, konaná 
3. září 2005 k uctění památky prvore-
publikového generála duchovní služby 
msgre. methoděje kubáně, tamního 
rodáka. Účastnili se jí všichni vojenští 
kaplani ačr. mši předsedal olomoucký 
arcibiskup mons. Jan Graubner. Z jeho 
rukou jsem dostal kancionál s varhan-
ními doprovody s věnováním od čbk. 
odpoledne byl ještě promenádní kon-
cert pro obyvatele horní bečvy a k veče-
ru jsme se vydali zpět do tábora. 

koncem roku 2005 jsem ode-
šel do penze, ve funkci mě vystřídal 
mjr. robert říšský. svatováclavské mše 
(staroboleslavská a královéhradecká) 
mne však provázely ještě několik let. 
každý srpen jsem strávil u počítače. 
bylo třeba zlepšit digitalizaci notového 
materiálu, odstranit tu a tam nějakou 
chybičku, vylepšit grafiku, zinstrumen-
tovat nové skladby apod.

v roce 2009, 28. září, se na proboštské 
louce ve staré boleslavi konala papež-
ská bohoslužba při návštěvě sv. otce 
benedikta XvI. v čr. spoluúčinkovala 
i posádková hudba tábor a pěvecké sbory. 
toto vystoupení orchestru bylo definitiv-
ně a nevratně poslední, snad to chtěl sám 
osud. nikoli jedno z posledních, jak bylo 
v některých komentářích. dramaturgicko 
– hudební pojetí této papežské boho-
služby bylo, dle mého názoru, ne příliš 
šťastné. potom vznikl dopis varhaníků, 
v reakcích nechyběly ani nelaskavé naráž-
ky na „doprovod dechovky“. obával jsem 
se, aby současně se zrušením posádkové 
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naše společnost vážně postižena eko-
nomickým myšlením trpí zásadními 
komunikačními problémy, ale jedním 
z univerzálních jazyků je muzika. Jako 
je architektura jakousi ,sochou zevnitř", 
je muzika „časem zevnitř". čas hraje 
v hudbě zásadní roli; čas na vstup do 
hudby ale také stále chybí. Jedinou mož-
ností, jak naplnit muziku časem a čas 
muzikou není paradoxně nějaký koncert, 
ale sám proces učení se, vznikání vzta-
hu k muzice. muziku totiž děláme proto, 
abychom ji dělali, nikoliv „udělali". opět 
paradoxně právě ti nejlepší žáci bývají 
nejchudší, a tak se málokdy mohou učit... 

v letošním létě se bude již podru-
hé konat kurz staré hudby ve mlýně 
osvračín. hudební dílna, navíc zpěvu, 
který vždy a všude můžeme nosit stále 
při sobě, je poklad, který je nutno hýč-
kat. sám pravidelně učím na českých 
i mezinárodních dílnách, hudební dílny 
a semináře také sám připravuji. proto 
dobře znám obrovskou sociální účin-
nost těchto projektů. vždy a všude je 
musím zastat a hájit, navíc ve špičkovém 
obsazení lektorů malcová - Gray. oba 
znám jako své hudební kolegy mnoho 
let, James Gray mi navíc pomohl rozšířit 
můj vlastí vhled do pokladu otců, a jsem 
mu vděčný za mnohé, co se sám snažím 
předávat dál. pokud já smím oba dopo-
ručit jako správné učitele zpěvu a „dávné 
hudby“, která jinak kolem nás nezadrži-
telně spěje ke svému komerčnímu konci, 
(jestliže jí ovšem právě teď nepomůže-
me), je mi to velkou ctí a radostí. 

Michael Pospíšil 

o jaké akci to michal mluví? přinášíme 
několik informací.

hlas a dech, volnost místo 
násIlí, cIt místo sentImentu
kurz staré hudby pro zpěváky a korepe-
titory, 2.8.–10. 8. 2014  mlýn osvračín, 
okres domažlice (bližší informace 
o ubytování na www.mlyn-osvracin.cz)

před 2. světovou válkou v budapešti rozvi-
nul profesor szamosi spolu s paní terezií 
blumovou metodu, jak prostým způsobem 
- blokováním svalů, které se podvědomě 
napínají a brání volnému výdechu, resp. 
zpěvu - umožnit návrat ke spontánní, zdra-
vé funkci hlasu. Je to ozdravný a osvobozu-
jící proces, protože s uvolněným výdechem 
hlas optimálně, bez jakéhokoli tlaku, rezo-
nuje, jeho vibrace prospívají celému orga-
nizmu i duševnímu rozpoložení…”

dva z bývalých dlouholetých žáků 
paní blumové, kteří dnes v různých 
částech evropy pokračují ve výuce 
touto metodou, se budou v prvním 
srpnovém týdnu intenzivně věnovat 
zpěvákům, kteří mají zájem o poznání 
svého přirozeného hlasu a zároveň jsou 
zájemci o starou hudbu. Jedná se o kurz 
hlasové techniky a interpretace pře-
devším ranné arie a oratoria, ale bude 
zde příležitost i pro širší vokální tvorbu 
a v neposlední řadě nabídne i prostor 
pro sborové party. 

kurz pro korepetitory se bude pře-
devším zabývat hrou z figurálního basu 
(standardní barokní praktiky záznamu 
bassa continua), pro kterou je jistá elemen-
tární znalost harmonie potřebná, stejně 
jako pokročilý stupeň hry na klavír.

výuka bude probíhat v českém, ang-
lickém a italském jazyce v pozoruhod-
ném prostředí krásně restaurovaného 
mlýna v obci osvračín, bližší informa-
ce o ubytování na www.mlyn-osvracin.
cz. Závěrečné koncerty se budou konat 
v osvračínském kostele narození panny 
marie a v nedalekém kostele sv. Jakuba 
staršího ve staňkově. případní zájemci 
si mohou po dohodě s majiteli mlýna 
vyzkoušet práci s keramikou.

lektořI: 
James Gray, klavírista, kontratenor
markéta malcová, mezzosoprán  www.
marketamusic.ie

kurZovné
5000,-kč (€200), účastníci z české a slo-
venské republiky mohou požádat v při-
hlášce pořadatele o sníženou sazbu 
4000 kč díky nadaci život umělce. na 
tuto sazbu není automatický nárok.

kurzovné zahrnuje každodenní indi-
viduální lekce hlasové techniky (marké-
ta malcová) (otevřeně přístupné třídy), 
každodenní sólové korepetice (James 
Gray), každý večer kolektivní „hudeb-
ní sdílení“ – sólové i sborové (všichni 
žáci a učitelé společně), aktivní účast 
na závěrečných koncertech v osvračín-
ském a staňkovském kostele a certifikát 
o absolvování kurzu

Informaci o loňském ročníku je 
možno najít např. na http://opusosm.
com/2013/11/19/mission-possible/

kontakt pro veškeré praktické informa-
ce a přijímání přihlášek: Jana vacíková, 
j.vacikova@volny.cz, 604319122

Letní dílna staré hudby -- Mlýn Osvračín 2014hudby tábor a posádkové hudby hradec 
králové, nebyl také zrušen hudební 
doprovod slavnostní svatováclavské pout-
ní mše svaté ve staré boleslavi. měl jsem 
strach, že po tom všem se nenajde nikdo, 
kdo by chtěl pokračovat. pravda, že těch 
kritických hlasů, nebylo tolik. byly to 
spíše výjimky potvrzující pravidlo. 

často jsem přemýšlel, zda je pro 
doprovod velkých mší pod širým nebem 
vhodný velký dechový orchestr, místo 
varhan. dospěl jsem k jasnému závěru, 
ano je. vojenské orchestry byly obsazeny 
profesionálně připravenými hudebníky 
a nedělalo jim sebemenší problém hrát 
liturgické a další skladby v originál-
ních tóninách. v červenci na velehradě 
slavnost často doprovází i symfonic-
ký orchestr. ve staré boleslavi na sv. 
václava může však být počasí letní, pod-
zimní i téměř zimní. na to je vojenský 
dechový orchestr přece jen odolnější 
než orchestr symfonický. k tomu při-
počtěme poctivou ctižádost všech zain-
teresovaných. výsledek se musí dostavit 
a troufám si tvrdit, že se i dostavil.

v březnu 2010 zvoní telefon. na 
druhém konci je plk. mgr. Jan Zástěra. 
dirigent hudby hradní stráže a policie 
čr. mluvíme o mši svaté ve staré 
boleslavi. pro mne to byl štastný den. 
v létě za mnou přijel do tábora a vše jsme 
probrali, odvezl si notový materiál včetně 
nových litanií. litanie k sv. patronům 
českého národa jsme s Josefem Zadinou 
konzultovali víc jak čtyři hodiny u tele-
fonu a „usazovali“ každou slabiku, notu, 
aby vše odpovídalo sborově – orchestrál-
nímu provedení. litanie zazněly téhož 
roku  i v hradci králové, v katedrále sv. 
ducha, při svěcení nového zvonu.

Jsem velmi rád, že hudba hradní 
stráže a policie čr, působící v praze, 
výborný erudovaný dirigent Jan Zástěra 
a hostující pěvecké sbory, převzaly tuto 
„štafetu“, a mohu se radovat z jejich pro-
fesionálních výkonů ve staré boleslavi. 
na sv. václava zapínám před desátou 
hodinou televizní přijímač a zapomí-
nám na „boží svět“. dnes už televize 
umí odvysílat i celý chorál svatý václave 
na závěr přenosu. nepostradatelný je 
vždy milý a decentní komentář mons. 
vladimíra málka, který snad ani tento-
krát nebude chybět.

a tak mohu závěrem jen konsta-
tovat, že letos to bude už 10 let, co 
jsme s posádkovou hudbou tábor 
a svatohorským chrámovým sborem ve 
staré boleslavi začínali. byla to krásná 
kapitola a doufám, že na rozdíl od mého 
textu není zdaleka dopsána. Ze srdce 
děkuji všem, kteří spolupracovali a jak-
koli přispěli k úspěšné realizaci. I  letos 
samozřejmě držím palce a těším se na 
nové zážitky.

Pplk. Václav Matoušek, v. v.
bývalý velitel – hlavní dirigent 

Posádkové hudby Tábor
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I tento rok připravuje obecně prospěšná 
společnost ars christiana plzeňský var-
hanní festival. posluchači se opět mohou 
těšit na varhanní koncerty, přednášku 
i výstavu o varhanách.

sedmý ročník plzeňského varhan-
ního festivalu otevře 28. dubna v 19.00 
v plzeňské katedrále sv. bartoloměje 
mladý varhaník michal hanzal, který 
zahraje skladby Josepha haydna, Wolf-
ganga amadea mozarta, dietricha bux-
tehude a Johanna sebastiana bacha.

michal hanzal po získání základ-
ního hudebního vzdělání navštěvoval 
konzervatoř v praze. studium zakončil 

v roce 1996 absolutoriem v oboru tuba 
(prof. pavel trnka) a varhany (prof. Josef 
popelka). ve studiu pokračoval na amu, 
kde nejprve absolvoval v roce 2001 var-
hany (prof. J. popelka) souborným pro-
vedením umění fugy J. s. bacha a roku 
2005 absolvoval jako další nástroj na 
amu cembalo (prof. G. lukšaité-mráz-
ková). v roce 2002 a 2003 studoval navíc 
formou doplňujícího studia na katedře 
staré  hudby musikhochschule „Felix 
mendelssohn bartholdy“ v lipsku. 
během svého studia získával doplňující 
zkušenosti na četných mistrovských kur-
sech a interpretačních soutěžích doma 
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KonCeRty Let'S Go!
nA JAře 2014

Pilgrim of Hope
8. květen 2014 v 17:00
Praskolesy

God is a Rock
9. květen 2014 v 18:00

Mirovice

Spirituály a Antonín Dvořák
15. květen 2014
Příbram

Gospel Train
18. květen 2014

ČCE Libiš

Let's Go! v Noci kostelů I.
23. květen 2014
CČSH Vratislavova 8, Praha

Let's Go! v Noci kostelů II.
23. květen 2014 v 19:30

Evangelická Církev Metodistická
Ječná 19, Praha

Let's Go! v Noci kostelů III.
23. květen 2014 v 21:00
Kostel Nejsvětější Srdce Páně
Praha - Vinohrady

V letošním roce se koná již XVIII. 
ročník festivalu ve dnech 9. květ-
na - 8. června 2014 a vrcholí společ-
ným setkáním jednotlivých sborů ve 
dnech 6. - 8. června 2014.
Zahajovací koncert festivalu konaný 
9. května 2014 již tradičně v koste-
le sv. Máří Magdalény v dolnoba-
vorském Plattlingu bude věnován 
oslavám Roku české hudby 2014 
a jeho propagaci u bavorských 
sousedů. Kolegium pro duchovní 
hudbu ve spolupráci s Komorním 
orchestrem Katedry hudební kultury 
Západočeské univerzity v Plzni zde 
v obnovené premiéře provede klasi-
cistní oratorium z pera svatovítského 
kapelníka Františka Xavera Brixiho 
(1732-1771) s názvem „Sermo inter 
Jesum et Magdalenam“ (Rozmluva 
Ježíše s Magdalenou) z poloviny 18. 
století. Jedná se o unikátní sklad-
bu dochovanou v klatovské sbírce 
hudebnin.
Závěrečný slavnostní koncert v kos-
tele Neposkvrněného Početí Panny 
Marie a sv. Ignáce v Klatovech 
v sobotu 7. června 2014 bude i ten-
tokrát oficiálním vyvrcholením fes-
tivalu a jeho realizace bude svěřena 
zahraničním hostům. Dolnobavorský 
lékařský orchestr (Niederbayerisches 
Ärzteorchester) z Deggendorfu na 
něm provede cyklus orchestrálních 
meditačních vět Josepha Haydna 
(1732-1809; 205. výročí úmrtí) 
„Die sieben letzten Worte unseres 
Erlösers am Kreuze“ (Sedm posled-
ních slov Spasitele na kříži).
Pro bližší informace sledujte webové 
stránky www.fdh.sumavanet.cz.

Helena Aschenbrennerová

ŠuMAVA - BAyeRiSCheR 
WALd 2014

i v zahraničí (finalista soutěže pražské 
jaro) a účinkoval na několika meziná-
rodních hudebních festivalech.

dále se v katedrále sv. bartoloměje 
v rámci plzeňského varhanního festivalu 
12. května v 19 hodin představí  zahra-
niční host – stefan baier z německa.

stefan baier získal první hudeb-
ní vzdělání u toni Glasse a Wolfganga 
Zerera, kteří zásadně ovlivnili jeho pro-
fesionální směřování. také jeho člen-
ství niederalteicher scholaren vedených 
konradem ruhlandem mělo velký vliv 
na jeho hudební vývoj. hudební studia 
se zaměřením na církevní hudbu, hru 
na varhany a cembalo ho  poté přivedlo 
do regensburgu a vídně, kde byl žákem 
karla Friedricha Wagnera, michaela 
radulescu a Gordona murray. po vystu-
dování se baier nakonec usadil v řezně, 
kde pracoval jako odborný asistent na 
univerzitě katolické chrámové hudby 
a hudební výchovy. v roce 2003 byl jme-
nován profesorem a od roku 2011 zastá-
val funkci rektora. kromě svých aktivit 
v regensburgu přednáší na univerzitách 
ve Švédsku, polsku a portugalsku a vede 
kurzy varhanní interpretace a staré 
hudby. v současnosti je varhaníkem tří 
chrámů v centru města regensburgu, 
a to kostelů církve evangelické luterán-
ské. Inicioval též vznik souboru ensem-
ble für alte musik. baier se také věnuje 
pořádání varhanních koncertních řad 
a varhanních nešpor v regensburgských 
kostelích, při nichž je možné setkat se 
se světoznámými interprety, jako jsou 
hans-ola ericsson, Joris.

třetím interpretem plzeňského var-
hanního festivalu bude přemysl kšica. 
narodil se v roce 1981 v praze. po 
maturitě na gymnáziu absolvoval stu-
dium hry na varhany na pražské kon-
zervatoři, na amu v praze (prof. Josef 
popelka) a na staatliche hochschule 
für musik und darstellen de kunst ve 
stuttgartu (prof. dr. ludger lohmann). 
studiu varhanní improvizace se věnoval 
u prof. Jaroslava vodrážky, doc. Jarosla-
va tůmy a Johannese mayra. Je držite-
lem řady ocenění z varhanních soutěží 
v čr i zahraničí. v praze působí jako 
varhaník v chrámu sv. mikuláše na malé 
straně, vyučuje hru na varhany na kon-
zervatoři v teplicích. pravidelně koncer-
tuje doma i v zahraničí, a to jak sólově, 
tak ve spolupráci s různými vokálně-
instrumentálními soubory (kühnův 
smíšený sbor, pražský katedrální sbor, 
pražský filharmonický sbor).

přemysl kšica pro své plzeňské 
vystoupení vybral skladby Johanna 
sebastiana bacha, dále zazní Felix men-
delssohn-bartholdy a louis vierne. 
třetí koncert plzeňského varhanního 
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K dvojímu letošnímu výročí Karla Kryla (1944-1994) se toho 
napsalo již tolik, že se zdá, jako by už nebylo co doplnit. Články 
a úvahy popsaly Krylův osud, povahu, tvorbu, jeho naděje i zklamá-
ní. Zanikla však jeho katolická víra, ke které se osobně spíše plaše 
hlásil. Jeho přítelem a rádcem v nelehlých dobách exilu byl opat 
Anastáz Opasek. Kryl nebyl zpěvákem a autorem písní programo-
vě křesťanských. Zpočátku to byl spíše odkaz na kulturní tradici – 
satan, ďábel, Salome, Herodes, Madona, pieta ad. V 70. letech však 
napsal několik zásadních písní s jasně biblickou inspirací (Gloria, 
Žalm 71, Žalm 120, Zapření Petrovo, Jidáš, Děkuji), měl v plánu 
napsat kytarovou mši. V polovině roku 1992 napsal v Zemi lhos-
tejnosti: „Neb praví Písmo: Buď žhavý, nebo ledový, ale nebuď vlažný. 
Lhostejnost je v mých očích ten nejděsnější hřích, ten nejpodlejší vrah, 
nejzrůdnější a nejodpornější neřest, jíž je člověk schopen. Neboť právě 
svobodnou vůlí jsme jedině podobni Pánu.“
Krylova víra nebyla okázalá, ale dá se říci, že v jeho tvorbě stále – 
neprvoplánově – přítomná, a to ať v písních, v básních či v próze. 
V Básničce na zrcadlo Klárce Humhalové na otázku: „Co je to 
víra?“ (Lanzarote, 4. října 1991), napsal: 

-jš-

Je noC, V KteRé neZPíVá AnděLů ChóR

festivalu se uskuteční 26. května v 19 
hodin v katedrále sv. bartoloměje.

plzeňský varhanní festival uzavře 
9. června v 19 hodin další mladý inter-
pret – mikoláš troup a posluchači se 
mohou těšit na skladby Johanna sebas-
tiana bacha, oliviera messiaena a zazní 
i vlastní dílo mikoláše troupa.

mikoláš troup se narodil v roce 1988 
v prachaticích. na konzervatoři v čes-
kých budějovicích vystudoval hru na var-
hany u Jitky chaloupkové (2009) a sklad-
bu u Jiřího churáčka (2010). má za sebou 
také čtyři roky studia oboru hudební 
věda na FF uk. Jako interpret (varha-
ny, cemballo, klavír) se věnuje zejména 
hudbě 16. - 18. století a skladbám sou-
dobým. spolupracuje se soubory zamě-
řenými na poučenou interpretaci staré 
hudby, jako varhaník koncertně provedl 
významné kompozice světové moderní 
hudby (např. messe de la pentecote a la 
nativité du seigneur oliviera messiaena, 
cykly petra ebena labyrint světa a ráj 
srdce, Job a Faust, contemplazioni per 
organo Jana hanuše aj.). od listopadu 
2013 působí jako regenschori baziliky na 
svaté hoře u příbrami. od doby studií se 
mikoláš troup intenzivně věnuje grego-
riánskému chorálu (jako choralista i diri-
gent gregoriánské scholy), často jej zapo-
juje do svých varhanních i kompozičních 
projektů. také ve skladbě se mikoláš 
troup soustředí na duchovní tematic-
kou oblast, píše hudbu, která má vyjad-
řovat vděčnost a chválu stvořitelskému 
dílu a prostřednictvím umění přinášet 
radost, naději a porozumění. často ve 
svých skladbách pracuje s mimohudeb-
ními podněty (slovem, obrazem) a usiluje 
o jejich přímý dialog s hudební složkou. 
věnuje se zejména vokální tvorbě, za niž 
obdržel několik ocenění v kompozičních 
soutěžích. 

celý varhanní festival je doplněn 
výstavou výtvarných prací věnujícím 
se varhanním nástrojům. výstava bude 
umístěna v katedrále sv. bartolomě-
je a bude možné si ji prohlédnout před 
začátkem nebo po skončení jednotlivých 
koncertů.

sedmý ročník plzeňského varhan-
ního festivalu pořádá obecně prospěš-
ná společnost ars christiana (www.
pvf.ic.cz) za podpory magistrátu města 
plzně.

Petr Blažek
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tak nazval jednu ze svých knih fyzik, ast-
ronom a oblíbený popularizátor moderní 
přírodovědy James Jeans, u nás známý 
hlavně tak zvanou slapovou teorii vzni-
ku sluneční soustavy, kterou vytvořil, aby 
nahradila starší, před tím jeden a půl sto-
letí přijímanou teorií kant-laplaceovou, 
a méně známý např. tím, že po letech, 
kdy byla jeho teorie všeobecně uznávána, 
ji pomocí dost zamotaného počítání sám 
vyvrátil. starší čtenáři mohli k němu zís-
kat sympatie, když ho marxistická školní 
výuka zatracovala jako typického předsta-
vitele „tmářského fyzikálního idealismu“, 
neboť se hlásil jako mnoho jeho kolegů 
k myšlence, že za vznikem vesmíru musí 
být osobní inteligence a moc, neboli bůh. 
J. Jeans se zajímal i o hudbu a napsal 
knihu věda a hudba, v níž mimo jiné uká-
zal na svou dobu (30. léta 20. století) hlu-
boké znalosti o hudbě od starověku do 20. 
století. ale ať se čtenář neděsí, nebudeme 
zde navazovat na Jeansovy objevy z dyna-
miky plynů nebo kvantové fyziky či teorie 
evoluce hvězd. cosi připomínající název 
Jeansovy knihy – nejprve v nominati-
vu Prostor a čas – mě totiž napadlo, když 
jsem přečetl zprávu J. kuba o přednáš-
ce prof. mannekese sJ, uveřejněnou pod 
názvem (nad)Prostor na 14. a 15. stránce 
prvního čísla letošního psalteria. on sice 
sám termín nadprostor má s Jeansovou 
profesí dost společného, ale ta asociace 
s výrazem Prostorem a časem, tedy už 
v instrumentálu, se hlásí o slovo jinak.

přednáška prof. mannekese se týkala 
v prvé řadě prostoru jakožto nositele pod-
staty církevních staveb a jejich výtvarného 
zařízení, zatím co pro hudbu, tj. pro spo-
lečný zájem čtenářů psalteria, je podstatný 
nositel čas – kdyby ho nebylo, ani nejdůle-
žitější díla hudby by nebylo možno usku-
tečnit. tedy pro čtenáře tohoto článku: 
jde o prostor a čas. ale v prostoru, i litur-
gickém, se ledacos děje, jak v řádu sekund 
tak i v řádu staletí, a naopak hudba se line 
v prostoru, a tím si obojí koledují o ten 
instrumentál, pád který vyjadřuje dění 
a dynamiku. kdo myslí na hudbu, prosto-
ru se neubrání a vhled do umění, v němž 
jde o prostor, mu ledacos napoví i pro 
umění, v němž jde o čas, tedy i pro hudbu 
(a předpokládám, že v první řadě proto 
byla zpráva a mannekesově přednášce 
v psalteriu uveřejněna).

hudba je umění stejně jako archi-
tektura, malířství a sochařství, a tak má 
s nimi něco společného. ale má i něco 
specifického, co výtvarná umění nema-
jí. nejde jen o to, že se prováděná hudba 
mění rychle v čase, ale i o další její aspek-
ty. na ně jsem se zaměřil ve svém příspěv-
ku Chvála zpěvu uveřejněném roku 2012 
ve 4. čísle psalteria na str. 13-15. avšak 
než bych na to nějak složitě filosoficky 

navázal, raději rovnou upozorním na dva 
problémy, které snad souvisejí s rozdíl-
nými uměleckými tradicemi (vzniklými 
před staletími i nedávno) existujícími 
u nás a v německu. 

předně jde o to, jak nedávat lidem 
boha pod nos pěkně srozumitelně 
předžvýkaného. mám rád moderní 
umění, avšak přímo z oblasti kolínska 
(nad rýnem, ovšem) mám osobní nega-
tivní zkušenosti. když jsem před 45 léty 
v době jistého uvolnění kolem tzv. praž-
ského jara navštívil porýní, pozval mě 
jeden tamější kněz na poznávací zájezd 
pro jeho farníky, a to do blízkého západ-
ního okolí kolína nad rýnem. a v jed-
nom městě, nepamatuji si už v kterém 
(v paměti se mi míhá kleve, kalmar, 
emmerich,…) jsme navštívili katolický 
kostel, jehož hlavní výzdoba zdí kolem 
chrámového mobiliáře spočívala v barev-
ných, klasicky batikovaných textiliích 
(na webu http://www.batikovat.cz/ je tato 
technika charakterizována slovy patlání 
v hrnci a šmrdlání barev) přilepených na 
zeď a přikrytých sklem. bylo to evident-
ně abstraktní (možná že u umění) a když 
člověk přišel, líbilo se mu to (jistě víc, než 
prázdná bílá zeď), avšak když jsme na to 
koukali asi dvě minuty, uvědomil jsem 
si, jak je to nenáročné, snadné a tak abs-
traktní, že to nic moc nereprezentuje. 

a na tomtéž zájezdu (možná, že ve 
stejném kostele, už nevím) nám byl uká-
zán oltářní kříž „v životní velikosti“, 
vytvořený ze svařených kusů ocelového 
šrotu, a to s výkladem, že jej na pod-
nět duchovního správce umělec takto 
vytvořil hlavně pro dělníky z hutí, kte-
rých prý bylo mezi farníky dost, prý aby 
jim byl Kristus bližší. v životě jsem před 
tím neviděl kříž z ocelového šrotu, pře-
sto však ve mně začaly hlodat (a dosud 
hlodají) otázky, v jejichž formulaci lze 
těch slov pod nos pěkně srozumitelně 
předžvýkaný ze zprávy v psalteriu dobře 
použít: musí se dávat lidem bohočlověk 
pod nos předžvýkán právě takto? Jak 
je to předžvýkání pěkně srozumitelné? 
co je lepší, dávat lidem pod nos boha 
předžvýkaného takto nebo způsobem 
tradičním, jako osobu, ať už ve formě 
pouťových barvotisků nebo jako to dělal 
murillo, michelangelo, Zrzavý a jiní.? 
a z jiného pohledu: neřekne si většina 
farníků-dělníků něco jako „dejte mi 
s tím pokoj, už mám po šichtě!“?  

odpovědi by se daly podpořit připo-
mínáním původní, starozákonní verze 
prvního přikázání (neuděláš si obra-
zu boha…), vypíchnutím ekumenismu 
vůči sunnitám (v porýní jich pracovalo 
dost), nebo naopak poukazem na to, že 
sám kristus nám doporučil obracet se 
k první božské osobě jako k otci, anebo 

i hledáním souvislostí abstraktního 
umění s „nacizmem“ (je, „něco“ nad 
námi je, jestli se tomu říká bůh, nebo 
energie, nebo absolutní idea, nebo … 
to nevím a nechci si tím komplikovat 
život). ale to už nechávám na čtenáři, 
jen jako podnět přikládám kopii jedné 
stránky z knihy die kirche lacht (církev 
se směje, 3. vydání, mnichov 1963), 
kterou jsem po prvé prolistoval rovněž 
u výše zmíněného porýnského kněze.

a teď k tomu druhému problému. 
J. kub naznačuje na konci své zprá-
vy o přednášce jisté sympatie k čemusi 
(reprezentovanému babkami, svíčkami, 
růženci a madonou vyšebrodskou); je to 
jakýsi komplement mannekesova pojetí, 
a myslím, že by nebylo od věci jej trochu 
zevrubněji rozebrat, zejména vzhledem 
k východisku, na němž p. mannekes staví 
svá rozhodnutí.  

to východisko je, že „na co koukáte 
moc často, to přestanete vnímat“ (střed 
prostředního sloupce na str. 14), a ta byla 
doplněna slovy „lidé (možná jsou výjim-
ky) nevnímají krásu, kterou mají před 
očima týden co týden, rok co rok“. v této 
situaci ovšem hraje roli nejen to, zda jste 
jedna z těch výjimek, ale i to, na co kou-
káte. myslím, že každý čtenář zná z vlast-
ní zkušenosti, jak se mu najednou v úplně 
novém světle (obsahu, kráse,…) začalo 
jevit něco, co na daném místě (jmenovi-
tě v kostele, kapli, chrámu, komunitním 
centru,…) bylo k vnímání stále, na co on 
si zvykl a co až doposud šlo už dlouho 
mimo jeho vědomí. a vezměme si pří-
klad z našich kostelů s barokními oltáři, 
obrazy, kazatelnami a dalším vybavením, 
případně s více nebo méně zachovalými 
gotickými klenbami, příporami, hlavi-
cemi,… nestalo se nikomu z čtenářů, že 
po mnoha létech, kdy měl před očima 
něco z toho, ho najednou zaujal nový 
rys v obličeji světce, uměleckou formou 
objevující ze světcova nitra cosi, co v něm 
původně tušil jen malíř? a že takový čte-
nář byl překvapen, sám se divil, že si toho 
dosud nevšimnul? nemusel to být rys 
ve tváři, mohlo to být náhlé překvapení 
a obohacení třeba z tvaru cípku akan-
tu v hlavici sloupu nebo u římsy oltáře, 
nebo z čehokoliv jiného. mimochodem, 
myslím, že takové nečekané obohacení je 
možné jen tehdy, vnímáme-li dílo umě-
lecké (opačnou cestu – nové zhnusení nad 
okoukaným kýčem – pusťme za hlavu).

přemýšlejme dále. proti všemu lze 
najít námitku. a tak může někdo to 
okouzlení, potěšení, objev nové vlastnosti 
něčeho, na co se dlouho díváme, odsoudit 
jako cosi, co nás vytrhuje z účasti na litur-
gii, z nábožného pozdvižení mysli k bohu 
(tedy z modlitby), nebo i – pro někoho – 
ze soucítění s tzv. spolčem. takové názo-

Prostorem a časem Z redakční pošty 
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ry existovaly už od pradávna (sv. bernard 
z clairvaux) a církev se k nim vždy sta-
věla rezervovaně – znala totiž své věřící 
víc než my; ale nevěnujme se těmto názo-
rům, navazujeme zde přece na myšlenky 
prof. mannekese a ten problém, jak moc 
vnímání výtvarného umění přítomné-
ho věřícího vytrhuje z modlitby, podle 

všeho považoval za nepodstatný nebo 
za vyřešený. nyní jde o to, jak moc (lépe 
řečeno kdy a kde) je výše citovaná zásada 
prof. mannekese opodstatněná a jak k ní 
přišel. Jsou dvě možnosti: 
1. prof. mannekes má zkušenost, že 
každý (až na ty výjimky, co možné jsou) 
je tak natvrdlý, že co se mu jednou okou-
ká, okouká se mu navždy, bez ohledu na 
uměleckou kvalitu; 
2. prof. mannekes má zkušenost, že vše, 
co lze instalovat v kostele, vypadá jako 
umění, které se okouká, a pak v nikom už 
nikdy nevzbudí ono radostné překvapení, 
že by něco nového pozitivního sdělily. 

k té první možnosti: že by už naši 
němečtí bratři v kristu dospěli tak hlubo-
ko? a tak zbývá pro nás rada: ať je tomu 
jakkoliv, nesnažme se v tom německo 
„dohonit a předhonit“ a zachovejme si ote-
vřenost k tomu, jak na nás umění mluví 
(omlouvám se za ono tisíckrát opakované 
slovo otevřenost, ale zná někdo lepší ter-
mín?). kdybych chtěl být zvlášť netaktní, 
řekl bych „otevřme se nejprve samotné-
mu umění a až pak radám odborníků, 
kterým to umění zničila druhá světová 

válka a kteří mají problém dostat do kos-
telů, či dokonce k víře lidi, kteří sami nebo 
jejichž rodiče v 60. létech obdivovali che 
Guevaru, byli nadšeni naším krátkode-
chým socializmem s lidskou tváří a psali 
na zdi vivat mao (s takovou katolickou 
„elitou“ jsem se během uvedené návštěvy 
porýní mnohokrát setkal).  

a k té druhé možnosti: očekává 
prof. mannekes takovou prázdnotu 
u všech uměleckých artefaktů? ve zprá-
vě se přece konstatuje, že „zaplatit si 
prvotřídního umělce je finančně neú-
nosné i pro bohatou německou církev“. 
v našich poměrech je to jiné, kostely 
nebyly rozbombardované, a tak rada 
podobná té první: nesnažme se německo 
dohonit a předhonit tak, že naše kostely 
rozbombardujeme mírovou cestou, tj. že 
je vydáme na pospas těm, kterým umění 
nic neříká a kteří z toho vyvozují, že 
nesmí říkat nic ani ostatním.

dosavadní uvažování má úzký vztah 
k rozhodnutí prof. mannekese zakrývat 
obrazy a nechávat je odkryté jen tak „3x 
za rok, aby se „neokoukaly“ a aby jejich 
účinek na věřící byl silnější. on to vlast-
ně není tak velký objev, má dvě analogie, 
jednu v minulosti a druhou od minulos-
ti až do současné doby. tu ryze minulou 
představují části gotické křídlové oltáře, 
které se např. v postě mohly obrátit k věří-
cím opačnou stranou (změna byla a navíc 
to šlo bez zakrývání – byli pašáci ti, co na 
to přišli!). s tou druhou se setkáváme od 

smrtelné neděle do velkého pátku, kdy 
nastává opravdu zakrývání, ve srovnání 
s křídlovými oltáři téměř demonstra-
tivní, a to obrazů ale hlavně křížů, a to 
proto, aby pohled na ně, na velký pátek 
znovu odkryté, na naše nitro zapůso-
bil hlouběji, než kdybychom je před tím 
viděli stále. na první pohled se může 
zdát, že dva týdny za rok je to ve srovnání 
s mannekesovým farním kostelem málo, 
ale ve skutečnosti to svědčí o jemnos-
ti, rafinovanosti a mírnosti církve, když 
neplýtvala svými liturgickými, pastorač-
ními a mimojazykově-komunikačními 
prostředky, mezi které lze neprůhlednost 
textilu fialové barvy zařadit. 

všimněme si toho blíže. když cír-
kev jednou za rok vyžaduje něco zahalit 
proto, aby „se to neokoukalo“, sjednocuje 
tím do jisté míry pohledy svých věřících, 
zbavuje je „svobody“ dívat se na kříž 
a případně na obrazy. Jinak celý rok v tom 
ponechává věřícím svobodu, kterou pak 
na velký pátek při nejmenším intuitivně 
ocení. když se však nějaký dejme tomu 
obraz zakrývá déle a odkrývá jen na ty 
tři příležitosti ročně, „aby se neokoukal“, 
svoboda jednotlivce vnímat ho je ome-
zena jen na tu kratší dobu; kdybychom 
chtěli být vulgární, řekli bychom, že 
z věřících se dělá stádo vnímající výtvar-
né dílo metodou „póóózor! – vpravóóó 
hleď! – se póóóvznes! – přímóóó hleď! 
– od povznášeníí – póóhov!“. ať je to 
jakkoliv, časové období pro možnost, že 
se vynoří onen svobodný, radostný a pře-
kvapující objev nového sdělení se strany 
výtvarného díla, se redukuje, mizí. není 
to škoda?

myslím tedy, že je zcela na místě při-
jmout to, co lakonicky naznačuje J. kub 
úplně vlevo nahoře na str. 15 své zprávy 
v psalteriu, a nesnažit se získávat pověst 
mezinárodních odbornických haurů 
(a případně peníze z takových grantů, 
které jsou zrovna „in“) tím, že budeme 
brát jako inspiraci příklad našich bratří 
v kristu a v německu. a postupme nyní 
od výtvarného umění k hudbě. 

Jiří kub naráží na analogii mezi 
okoukáním výtvarného díla a oposlou-
cháním (ba dokonce ozpíváváním, či jak 
to jedním slovem vyjádřit) břízova čes-
kého ordinária. to lze brát jako výcho-
disko dalších myšlenek, nápadů a analo-
gií. na příklad:
1. římský kyriál nabízí osmnáct kom-
pletních ordinárií a k tomu části ad libi-
tum (tedy mimo jiné celkem 31 kyrie); 
proč zrovna tato čísla? že by šlo o opti-
mální počet, který měla církev za ověře-
ný? nebo: 
2. paramenta jsou také umělecké artefak-
ty; jejich frekvence v liturgickém prostoru 
však podléhá zcela jiným zákonům, než 
těm, které platí např. pro obrazy a sochy. 
může říct něco psychologická (nikoliv 
liturgická, jde nám o okoukání) analýza 
těchto zákonů k praxi liturgické hudby? 
další téma k zamyšlení: 
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3. profánní projevy postihovaly výtvar-
né umění určené pro liturgický prostor 
stejně jako hudební díla nabízená k pou-
žití při liturgii; má p. mannekes zkuše-
nosti, nebo aspoň nápady, jak upravit 
frekvenci odkrývání děl takto postiže-
ných vzhledem k frekvenci u děl nepo-
stižených nebo postižených minimálně? 
má je někdo jiný? Jak je aplikovat na 
hudbu? Je třeba zasvěceně určit a for-
mulovat (historické) analogie na jedné 
straně a odlišnosti na straně druhé1. ale 
ještě se vtírá další téma:
4. sólová hra na varhany („preludová-
ní“) má mnohem blíž obrazům, sochám 
a architektuře, než zpěv, neboť podobně 
jako výtvarná díla v liturgickém prostoru 
má úlohu vytvářet vhodné prostředí pro 
průběh obřadu; a něco podobného repre-
zentují i zpěvy schóly, kdežto aktivní zpěv 
(dobrých skladeb) všech přítomných má 
možnost vést je k osobnímu pozdvižení 
mysli k bohu a při tom efektivně sjedno-
covat projev shromáždění. může se prelu-
dování na varhany oposlouchat podobně, 
jako se může okoukat obraz? kdy? může se 
oposlouchat zpívání schóly, pokud každou 
neděli opakuje tentýž zpěv nebo alespoň 
tatáž melodie (v praxi: např. responsoriální 
žalm)? a konečně naopak: 
5. když lid zpívá po každé něco jiného 
(např. kancionálovku), není to analogie 
k tomu „vnímání krásy obrazu na povel“, 
který jsem výše ironizoval2? Jak se projevu-
je odlišnost výtvarných (statických) umění 
od hudby? a hned k tomu jeden podnět: 
schóla, která zpívá solidně, tj. ne stále totéž, 
nýbrž v závislosti na liturgickém kalendáři, 
může byt povrchně vnímána jako vězení 
zpěváků odsouzených ke zpívání na povel, 
ale – pokud se na zpěv řádně připraví – 
reprezentuje službu ostatním věřícím a sou-
časně vede své vlastní členy k nábožnému 
pozdvižení mysli k bohu.

mnohý čtenář, vědom si situace ve 
své farnosti, může namítnout, že tako-
véto otázky jsou pro něho asi tak dobré, 
jako rady, aby si  představil své spoluvě-
řící jako světce, papeže, marie callasové 
a beethoveny současně, a že tak situa-
ci ve farnosti zlepší. avšak zkvalitnění 
hudby při liturgii lze efektivně realizovat 
jen tehdy, uvědomíme-li si, o co v hudbě 
v chrámech opravdu jde, a jsme-li schop-
ni alespoň něco z toho sdělit těm, od 
nichž očekáváme dobrou vůli a snahu 
zlepšit liturgický zpěv. a myslím, že 
podnětů k přemýšlení, často ne zcela 
přímých a také nesouhlasných, dávají 
nápady p. mannekese mnohem víc, než 
je těch pět uvedených výše.

Evžen Kindler

1 že to není jednoduché, o tom svědčí např. 
kyrie z 6. mešního ordinária, které vykazuje 
nápadné analogie s pohanským zpěvem k bohy-
ni nemesis, který byl s velkou pravděpodobností 
oblíben a jako „šlágr“ zpíván křesťany ještě po 
ediktu milánském.
2 vědomě zde abstrahuji od otázky, zda či kdy 
tam jde o krásu.

milí čtenáři,
tuto rubriku od jejího počátku vedl 

a obětavě plnil kolega pavel svoboda. 
v souvislosti se svými novými úkoly se 
však této „dobrovolné povinnosti“ musel 
vzdát. proč, to se dozvíte hned v následu-
jícím textu pana docenta dobrodinského. 

proto hledáme dobrovolníka, který by 
převzal tuto štafetu, případně rubriku 
i upravil k obrazu svému. Zájemci, hlaste 
se na adrese redakce. pavlovi přeji hodně 
štěstí a úspěchů.

-JiKu-

Stalo se a stane

není to hloupý žert‚ ale může to být 
skutečnost! Zakládající člen a do 
nynějška i člen celostátního výboru 
této organizace dr. pavel svoboda kan-
diduje totiž za kdu-čsl na celostátní 
kandidátce do této vrcholné evropské 
politické instituce. nejen my, pražští 

„kůrovci“, ale všichni čtenáři psalteria 
ho znají. Je pravidelným přispěvate-
lem tohoto časopisu a dlouhá léta vedl 
obětavě rubriku o jubileích‚ radostných 
i smutných‚ našich současných i již his-
torických pracovníků z oblasti chrámo-
vé hudby, ať již komponistů nebo inter-
pretů. uveřejňuje své i cizí skladby‚ 
které mohou obohatit repertoár našich 
chrámových sborů a schól.

ti, kteří ho znají osobně, si ho váží 
a mají ho rádi nejen pro jeho odborné 
a politické znalosti, ale i pro jeho morál-
ní a lidské vlastnosti. přes všechny vyso-
ké posty se neváhá postavit s partesem 
v ruce mezi přátele a kamarády do sboru 
či sborečku a zpívat ke chvále a slávě 
hospodinově. dnes, kdy často ve vol-
bách musíme vybírat mezi lidmi, o kte-
rých dohromady nic nevíme‚ máme zde 
kandidáta, za kterého se můžeme všich-
ni zaručit. povězte tedy o něm svým přá-
telům a známým! 

Bude Mít Sdh V eVRoPSKéM PARLAMentu SVého 
PoSLAnCe?


