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V narozeném Ježíši Kristu
se zvláštním způsobem setkává
čas s věčností, lidské s božským.
V něm se hodnota
i těch sebenepatrnějších
věcí vykonaných z lásky
dotýká této tajemné hranice.
Přeji Vám radostné Vánoce
prožité s narozeným Ježíšem
i požehnanou cestu příštím rokem.
Ze srdce žehná
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Brno, Vánoce 2013

***
K tomuto přání našeho otce biskupa se připojujeme i my z kanceláře – ať se i
skrze svou službu chrámových hudebníků dokážete o Vánocích nakazit radostí a
nadšením těch, kteří vděčně zpívají „Venite adoremus Dominum“.
Karel Cikrle
Willi Türk
Svatava Baráková
Ondřej Múčka
Jiří Milota

Svatocecilské setkání 2013
V sobotu 23. listopadu se v katedrále v Brně na Petrově uskutečnilo 18.
Svatocecilské setkání pořádané jednotou Musica sacra, kterého se zúčastnilo na
250 varhaníků, dirigentů, hudebníků a chrámových zpěváků.
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Všichni přítomní
se spojili ve zpěvu
vstupní antifony
o sv. Cecílii

„Při dnešní liturgii nejste jako obvykle za varhanami či ve sboru na kůru se
spoustou starostí o to či ono, ale můžete si ji prožít v klidu a soustředění“
pronesl v úvodu bohoslužby generální vikář Jiří Mikulášek
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Hudební sloţky slavnosti se zhostil sbor Musica animata (12 sopránů, 22
altů, 11 tenorů, 9 basů) z Třebíče pod vedením Karla Tomka, za varhany usedl
Ondřej Múčka. Při mši sv. zazněla Vstupní antifona Ondřeje Múčky,
Ordinárium (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei) Zdeňka Pololáníka, dále ţalm
Slyš, dcero, pohleď a naslouchej! téhoţ autora, před evangeliem Alleluia Henry
Purcella, k obětnímu průvodu Ten klamný země lesk Petra Ebena, u sv. přijímání
Alleluia Randalla Thompsona a Eucharistické moteto Františka Fialy. První
čtení četl prof. Jiří Sehnal, ţalm zpíval Pavel Hamřík, přímluvy zpíval jáhen Jan
Jonáš Zaplatil. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Jiří Mikulášek,
který v homilii připomněl, ţe díky liturgické reformě II. vatikánského koncilu
lid Boţí obecný zná a zpívá ţalmy. Nejvíce akcentoval, aby provozování
liturgické hudby vycházelo ze srdce a z pravdivého vnitřního postoje.
Koncelebrovali emeritní předseda jednoty Musica sacra P. Karel Cikrle, prof.
František Kunetka, P. Marcel Puvák a P. Josef Kohoutek.

Mše byla
obětována za
živé i zemřelé
členy
Musica sacra
a ostatní
chrámové
hudebníky

V závěru liturgie představil předseda Musica sacra Willi Türk nový
svatocecilský obrázek s termíny akcí jednoty na rok 2014, na kterém je pouţito
vyobrazení sv. Cecílie od malířky Kateřiny Badoškové ze Znojma. Po té byla
vedoucím Střediska pro liturgickou hudbu Ondřejem Múčkou předána osvědčení
kantorské kvalifikace čtyřem absolventům Základní umělecké školy se
zaměřením na církevní hudbu v Brně: Ondřeji Kašparovi (C1), Jakubu
Krystkovi (C1), Lence Mertlíkové (C2) a Aleně Škrobákové (C1), nepřítomné
Heleně Kramářové (C1) bude osvědčení zasláno poštou.
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Ondřej Múčka
předal kvalifikační
osvědčení úspěšným
absolventům ZUŠ se
zaměřením na
církevní hudbu

Na závěr slavnosti se uskutečnil minikoncert třebíčského pěveckého sboru
Musica animata (www.animata.cz), který byl pro mě velkým překvapením. Pod
vedením dirigenta Karla Tomky zazněly tyto skladby: Karel Tomek - Laudate
Dominum, Henry Purcell - Hear my prayer (osmihlas), Johann Ludwig Bach Das ist meine Freude (dvojsbor), Anton Bruckner - Graduale, Christus factus
est, Frederick Krueger (= Karel Tomek) - Agnus Dei, Franz Knapp (arr.) - Let us
break bread together (tradicionál, pětihlas), Kathleen Thomerson - Jesus, I love
you. Velmi oceňuji pestrý a neotřelý výběr skladeb, jejich solidní interpretaci, ze
sboristů čišící radost z hudby a v neposlední řadě milé průvodní dirigentovo
slovo.
Musica animata při
koncertu po liturgii
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Svátečnímu dopoledni v brněnské katedrále byla přítomna i televize Noe,
která natočenou reportáţ odvysílala v hlavní zpravodajské relaci následující
úterý (reportáţ bude do konce roku vyvěšena na webu Musica sacra).
Příjemným završením celé akce pak bylo agapé, jiţ tradičně na Petrově č. 2.
Svatocecilské setkání se realizovalo pod záštitou brněnského biskupa Mons.
Vojtěcha Cikrleho a bylo povzbuzením v náročné sluţbě chrámových
hudebníků. Deo gratias.
Karol Frydrych

Sekvence v liturgii

Sekvence „Dies irae“ - „Den hněvu“
Den hněvu ten, ten hrozný den, k soudu poslednímu člověk vstane, strach
nastane hříšníku každému.
Spravedlivý Pán se zjeví, soudcem světa bude, nic zapříti, ani skrýti nikterak
nepůjde.
Co já bídný člověk vinný mohu v svůj prospěch klást? I pravdivý, spravedlivý
strachem se bude třást.
Ó Králi náš, ó Soudce náš, z trůnu velebnosti nás laskavě zveš ke slávě, popřej
nám milosti.
Vzpomeň Pane, žes k záchraně vydal život za nás: Ať neztratíš, nezatratíš nás v
ten poslední čas.
Až zločince ven z ovčince odsoudíš k žalosti, nás mezi své vyvolené uveď do
radosti.
Toto je redukovaná a upravená verze bývalé sekvence ze mše za zemřelé –
tento text je v současné liturgii jako alternativní hymnus v Denní modlitbě
církve (více o tom v závěru příspěvku). V obnovené mešní liturgii vzešlé z
Druhého vatikánského koncilu se tento text jiţ nevyskytuje (pro úplnost je však
nutno dodat, ţe se bohuţel nadále vyskytuje v tzv. mimořádném ritu, tedy v
obřadu před liturgickou reformou podle misálu z r. 1962 jako nedílná součást
zádušní mše. Této předkoncilní tzv. mimořádné formy liturgie, která byla
povolena papeţem Benediktem XVI. v r. 2007, se však přidrţují jen okrajové
skupiny v církvi, pro něţ je vlastní velice osobitá a vyhraněná spiritualita
obvykle nemající daleko k sektářství).
Tato sekvence je nepochybně inspirována slovy proroka Sofoniáše: „Onen
den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy
a temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad
opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími“ (Sof 1,15-16). Těmito
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působivými obrazy prorok popisuje Hospodinovo vítězství nad nepřáteli, jeho
nastolení na pomyslný vladařský trůn a drtivou poráţku všech jeho odpůrců.
Tato slova prorok adresuje nevěřícím pohanům, ale také nevěrným a vlaţným
představitelům a ostatním členům svého lidu. Toto je původní význam
biblického textu. Těmito, ale i jinými biblickými verši (např. Am 5, 18-20, Jl 2,
1-11, Iz 2, 6-22, Ţl 18, 8-15) se nechal inspirovat středověký autor (patrně
Tomáš z Celana ve 13. století) a vytvořil působivou báseň o posledním soudu.
Alegorickým výkladem a posunutím významu, coţ bylo pro středověk typické,
byla tato tématika přesunuta do osobního vztahu člověka a Boha, k okamţiku
smrti, kdy člověk stane před „soudným Boţím trůnem“ (ostatně toto posunutí
významu ve středověku lze pozorovat i v dalších oblastech liturgie – eucharistie
se přestává u laiků přijímat téměř úplně, zato jsou v oblibě výstavy Svátosti
oltářní, adorace, eucharistické průvody, při mši se objevuje pozdvihování
proměněných eucharistických způsob, alegorický výklad v chápání bohosluţby
způsobuje, ţe se za kaţdou liturgickou drobností hledá hlubší význam, často
vyumělkovaný a nepřirozený). Jistěţe nelze autorovi krásné a působivé
sekvence Dies irae upřít jen ty nejlepší a zboţné pohnutky. Nesmíme v
hodnocení zapomínat, ţe biblická věda a exegeze (tj. snaha o správné a
autentické pochopení biblického textu) nebyla ve vrcholné gotice na takové
úrovni, jako nyní (kdy se např. pro správné porozumění učíme rozlišovat různé
literární druhy biblického textu apod.). Proto tváří v tvář těmto a jiným
skutečnostem liturgická reforma posledního koncilu „vyloučila z bohoslužby
texty, které působí dojmem negativní spirituality, zděděné po středověku. Tak
byly vyškrtnuty Dies irae a jiné texty, které příliš zdůrazňují obrazy posledního
soudu, strachu a zoufalství. Byly nahrazeny texty evokujícími křesťanskou naději
a dávající silnější víru ve zmrtvýchvstání“ vysvětluje arcibiskup Bugnini, jedna
z hlavních osob liturgické reformy.
V teologii vţdy platila zásada: „To, co se slaví v liturgii ať je v souladu s
vírou“ (latinské rčení: „Lex orandi – lex credendi“). Ano, tato velkolepá báseň
Den hněvu, ten hrozný den se příliš nehodí pro slavení zádušní mše, protoţe „je
subjektivní povahy, je málo velikonoční (…) a strach ze strašného hněvu a soudu
Božího nesmí zatemňovat světlo nám darované víry ve vzkříšení“ jak píše
profesor liturgiky R. Berger v Liturgickém slovníku.
Kněz a profesor teologie J. B. Brantschen ve své krásné kníţce Bůh je větší
než naše srdce, v níţ rozebírá příběh ztraceného syna z Jeţíšova podobenství O
milosrdném otci, mimo jiné píše: „Jak jsem byl jako ministrant pokaždé otřesen
při pohřbu, když zapěli velkolepé, ale zcela nekřesťanské „Dies irae“. Dnes už
vím, že tento Bůh mého mládí nemá nic společného s Otcem Ježíše Krista. Tento
zastrašující Bůh byl produktem lidského strachu, výplodem fantazie
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nesvobodných lidí, kteří na Boha přenesli své vlastní chorobné strachy a
zábrany a své archaické fantazie, a tím ho převrátili“.
Skutečně, sekvence Dies irae působí při liturgii za zemřelé příliš
jednostranně a nezmiňuje další důleţité biblické výpovědi a obrazy Boţího
milosrdenství jako Jeţíšova podobenství O milosrdném otci, O dělnících na
vinici, O zatoulané ovci aj., jak to ostatně opakovaně zmiňuje současný papeţ
František.
Reforma zádušní liturgie nespočívá jen v odstranění Dies irae, ale hlavně ve
vyzdviţení „velikonočního smyslu křesťanské smrti“ jak říká Druhý vatikánský
koncil v konstituci o liturgii (čl. 81). Proto zavádí do zádušní liturgie před
evangeliem namísto Dies irae velikonoční zpěv Aleluja s evangelijním veršem,
proto jsou vybrána mnohá biblická čtení vyjadřující tuto skutečnost, je zavedena
fialová liturgická barva místo černé, proto se při pohřbu u rakve zapaluje
velikonoční svíce (paškál).
Obnovená pokoncilní liturgie však Dies irae zcela neodvrhla – tento text je
uveden (po nezbytných úpravách a vynechání pasáţí např. „jak Sibyla, David
praví“ aj.) jako alternativní hymnus v Modlitbě uprostřed dne v breviáři pro
týden po slavnosti Krista Krále, kdy nás liturgie vede k připomínkám lidské
pomíjivosti. Podobně nás k myšlenkám na tzv. „poslední věci člověka“ vede i
píseň č. 914 v Kancionálu Bůh ti tento život dal (zvl. 1. a 3. sloka), přesto se
však zdá, ţe nejpravdivěji vyjadřuje křesťanský postoj k „onomu dni“ text
kancionálové písně č. 519 Buďte bdělí, kde autor – biskup Josef Hrdlička –
poeticky rozvíjí Jeţíšovo podobenství O deseti pannách a v poslední sloce dává
zaznít posledním slovům Bible: „Přijď Pane Ježíši“.
Willi Türk

Žehnání opravených historických varhan v Milonicích
V sobotu 19. října 2013 byly poţehnány opravené varhany v kostele sv. Petra
a Pavla v Milonicích. Varhany postavil v roce 1823 brněnský varhanář Franz
Harbich (1780-1862), následovník slavného Jana Výmoly. Jde o typický nástroj,
jaký se stavěl v první třetině 19. století v kostelech, budovaných z peněz
náboţenské matice. Franz Harbich postavil na moravském venkově nejméně
dvacet nástrojů této velikosti, ale málo se jich dochovalo v původním stavu.
Varhany v Milonicích prošly v minulosti řadou oprav. Nejvýznamnější provedl
v roce 1898 Josef Hauke. Harbichovy varhany měly hrací stůl na boku na
epištolní straně. Hauke zřídil nový hrací stůl uprostřed zábradlí a celý nástroj
zvedl na podstavec a natřel jednotným olivově zeleným nátěrem, který byl v té
době v módě. Poslední opravu s citlivým zřetelem k památkové hodnotě nástroje
provedla varhanářská dílna Petr Dlabal a Boris Mettler z Bílska u Choliny.
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V podstatě byl restaurován stav po Haukeho opravě a obnovena původní
polychromie. O autorství Franze Harbicha svědčí zápis na papírovém štítku a
varhanářův nápis, vyrytý na největší píšťale Principalu 4´. Kromě toho byly ve
vzduchovodech nalezeny části kresby prospektu neznámých Harbichových
varhan a dokonce i technické nákresy vedení traktury. Disposice varhan
obsahuje nejdůleţitější rejstříky pro nástroj této velikosti.
Manuál (45 tónů, C-c3) s krátkou oktávou
Flauta major 8´ krytá
Flauta minor 4´ (nová, otevřená, původní byla krytá)
Principal 4´
Quinta 2 2/3´
Superoctava 2´
Mixtura 1´ 3x
Pedál (18 tónů, C-a0) s krátkou oktávou
Subbass 16´
Octavbass 8´
Tlak vzduch 47 mm vodního sloupce, ladění 440 Hz přo 200 C.
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Slavnost ţehnání měla velmi důstojný průběh. Hlavním celebrantem byl P.
Pavel Lacina z Pozořic a koncelebrovali současný správce farnosti Milonice P.
Jan Krbec a P. Miroslav Slavíček z Brankovic. Význam slavnosti podtrhla účast
starostů Miroslava Přikryla z Milonic, Vítězslava Rešky z Nesovic a Ing.
Jaromíra Handla z Uhřic, kteří v čele průvodu nesli prapory svých obcí. I kdyţ
kostel nebyl přeplněn, ti, kteří přišli, prokázali svým zpěvem výborné školení
zdejšího varhaníka a iniciátora opravy varhan Mag. Romana Hofra. Hofrova
drobná schola přednesla několik českých písní ze starých kancionálů za
doprovodu virginalu. Po ţehnacím aktu předvedl zvuk varhan mistrně
improvizovanou tokátou diecézní organolog Mag. Art. Ondřej Múčka, který
nadále doprovázel zpěvy lidu.
Odpoledne se v kostele uskutečnil koncert MgA. Tomáše Thona z Opavy.
Thon přednesl skladby, které stylově vhodně odpovídaly moţnostem
Harbichova nástroje a ukázaly jeho kvality v nejlepším světle. Pozoruhodná byla
zejména Fuga a 4 na jméno Bach od milonického rodáka Jana Beránka (18131875), který v polovině 19. století úspěšně působil jako hudební pedagog a
skladatel ve Vídni. Slavnost byla zakončena pohoštěním na místní faře, kterého
se zúčastnili v hojném počtu jak domácí, tak hosté.
Jiří Sehnal

Dvě konference o duchovní hudbě
Protoţe se čtyřicet let nesmělo psát o duchovní hudbě a tím méně ji provádět,
je o ni i v dnešní české ateistické (Tomáš Halík by spíše řekl duchovno
hledající) společnosti velký zájem. Kdyţ jsem se v roce 1967 ucházel o přijetí
do kandidátského řízení, řekl mi prof. Bohumír Štědroň: „Jen nic klerikálního,
pane kolego“. Teď však uţ nikdo historicky poučený nepochybuje o tom, ţe
naše hudební minulost byla aţ do počátku 19. století závislá na hudbě v kostele.
A proto o ní rádi bádají i ti, kteří do kostela přijdou jen občas na koncert.
Nejsem schopen vypočítat konference, věnované kostelní hudbě nebo hudbě
jednotlivých duchovních řádů, které se konaly po roce 1990. Na ty, které se
konaly v Praze, jsem nebyl kupodivu pozván, zatím co těch, které byly pořádány
na Slovensku a v Německu, jsem se účastnil mnohokrát.
Letos se v Česku uskutečnily krátce po sobě dvě konference. Jednu,
mezinárodní, uspořádal Ústav hudební vědy MU ve dnech 4.-6. listopadu
v Brně. Konference měla poněkud matoucí název Zboţnost a hudba. Matoucí
byl proto, ţe snad kromě mého referátu a referátu prof. Antonicka z Vídně se
nikdo z řečníků zboţnosti nedotkl. Většina příspěvků se týkala neliturgické
hudby, zejména sepolkra (skladeb, prováděných u Boţího hrobu) a oratorií. Pro
hudebního historika byla brněnská konference přínosná, ale otázku, zda byla
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oratoria chápána tehdejším publikem duchovně nebo jako koncert svého druhu,
si nekladla.
Jiného typu byla výroční konference České společnosti pro hudební vědu,
konaná ve dnech 29.-30. listopadu v Praze. Pro velký počet zájemců byla
rozdělena do dvou sekcí, z nichţ první nesla název Duchovní hudba a přinesla
bohatou paletu témat od gregoriánského chorálu aţ po problém nových českých
ordinárií. O referátech, pojednávajících o hudebněhistorických otázkách, se
nebudu se rozepisovat. V sekci Duchovní hudba však zazněly téţ čtyři referáty
kolegů z Katolické univerzity v Ruţomberoku, které se týkaly současného stavu
liturgické hudby na Slovensku. Mezi jiným šlo o výuku gregoriánského chorálu
na pedagogické fakultě jejich univerzity a o jeho uplatnění v praxi (Janka
Bednáriková) a dále o úsilí o oţivení slovenské duchovní hudby (Zuzana Zahradníková). Protoţe oba referáty vyznívaly optimisticky, jakoby gregoriánský chorál byl ve slovenských kostelech denním chlebem a jakoby nové tvorbě pro liturgii byla věnována všeobecně velká péče, zazněla z české strany opatrná otázka,
jak podporují rozvoj liturgické hudby církevní představení. Po chvíli rozpaků
zaznělo téměř tiše: „Ich to nezaujíma“. Česká strana si oddechla s ulehčením, ţe
si nemáme co závidět, protoţe u nás je tomu také tak. O důvodech tohoto stavu
se více neřeklo. Proto je ani já nehodnotím, ale jen konstatuji, co bylo řečeno.
Zástupce praţské Společnosti pro duchovní hudbu Vojtěch Mojţíš přednesl
referát o skladatelské soutěţi na české ordinarium. Popsal podmínky soutěţe,
vyjmenoval členy hodnotící komise a popsal výsledky soutěţe. První cena
nebyla v soutěţi udělena. Bohuţel neukázal ani v notách ani v nahrávce hudbu
nositele druhé ceny. Proto si účastníci zasedání nemohli o výsledku učinit
ţádnou představu. Z publika zazněly jen výhrady k výběru členů hodnotící
komise. Ukázalo se, ţe vytvoření českého ordinária zůstává velkým problémem
a z úst věřící(!) části publika zaznělo, ţe zatím nejzdařilejším, dobře
zpívatelným a vkusným ordináriem je ordinarium Břízovo.
Z příspěvků, věnovaných současné situaci chrámové hudby, vyplynulo to, co
my všichni po léta víme. Úsilí o kvalitu liturgické hudby je ponecháno
obětavosti a dovednosti věřících hudebníků, bez zvláštní pozornosti a
podpory vyšších míst. Moţná je to z morálního stanoviska dobře, protoţe mají
jako sluţebníci neuţiteční naději na větší odměnu v nebi. Během jednání
vyslovil někdo názor, ţe podpora hudby v kostele vlastně skončila josefinskými
reformami v osmdesátých letech 18. století a od té doby je péče o hudbu
ponechána zcela na starosti věřícím laikům. Je na tom hodně pravdy. I reformní
cyrilské hnutí po roce 1863 vycházelo zdola a pokud byla v posledních 150
letech v některém kostele pěstována hudba usilující o uměleckou kvalitu, bylo
to jen zásluhou tamního varhaníka a ředitele kůru v jedné osobě.
Jiří Sehnal
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O některých dalších varhanických nešvarech
Dovolím si navázat na článek Jiřího Sehnala „O některých dosud
přeţívajících varhanických nešvarech“ (ZMS 2012, č. 3, s. 19–21) a zmíním se o
několika dalších. Pan profesor si právem postěţoval na nevhodné „kudrlinky“
v doprovodu písně, na přehlušování sboru silnou hrou varhan, na nešikovné
pouţívání crescendo-válce a tlačítka „tutti“ a na zdlouhavé nenápadité
improvizování místo hotových skladeb. Já bych rád upozornil na případy, které
se týkají tempa hry.
Nejprve střídavý zpěv varhaníka a lidu, kdyţ není k dispozici schola a
varhaník zpívá sólově „Pane, smiluj se“ a responsoriální ţalm. Často slyšíme, ţe
varhaník odbude svoji větu „Pane, smiluj se“ aţ zbrkle rychle, ale kdyţ ji lidé
opakují, doprovází je několikrát pomaleji. Totéţ při ţalmu: varhaník se svým
zpěvem pospíchá, ale zpěv lidu zdrţuje. Není třeba hrát za kaţdou cenu rychle,
ale měl by se dodrţovat rytmus a části zpívané varhaníkem by měly mít stejné
tempo jako části zpívané lidem.
Jednu zvláštnost znám spíš z kostelů v Polsku, ale i z přenosu papeţských
bohosluţeb z Vatikánu: varhaník – při ţalmu nebo při ordinariu – těsně před
odpovědí lidu zahraje silněji tón, kterým odpověď začíná, chvilku ho unisono
podrţí a pak teprve spustí akordický doprovod odpovědi. Tím samozřejmě
poruší rytmus i celkový dojem posluchače. Myslím, ţe není třeba takto lidem
„napovídat“, kterým tónem mají začít, a ţe to není stylové.
Dále doprovod písně a sólové vstupy varhan. Často slyšíme, ţe varhaník
zahájí mši virtuózní improvizací, ale po ní hraje sloku písně unyle, bez výrazu a
bez chuti. A na konci mše v opačném pořadí: po utahaném a nevýrazném
brnkání doprovodu písně vystřihne virtuózní postludium, jako by chtěl ukázat,
ţe si po tom podřadném lidovém zpěvu musí spravit chuť kvalitní hudbou. Styl
předehry je v nápadném kontrastu se stylem doprovodu. Myslím, ţe kdyţ
varhaník mši svatou opravdu proţívá, pak se snaţí o stylovou rovnováhu.
Doprovod písně se přece dá zahrát tak dobře, aby se dal taky dobře poslouchat:
to znamená pravidelný rytmus, přirozené ţivé tempo a pestrý zvuk nástroje,
samozřejmě pokud máme dostatek rejstříků.
Dříve bylo oblíbené toto zahájení mše: varhaník sešlápl jeden tón pedálu a
chvilku ho podrţel, pak zahrál v plénu nějaký zmenšený akord a taky ho chvilku
podrţel, potom přepnul pléno na slabší zvuk a bez rytmu i bez melodie
„předehru“ dokončil. Uţ jsem to dlouho neslyšel a nelituji toho.
Neumí kaţdý improvizovat a je opravdu lepší hrát zkomponované skladby,
třeba i jednoduché, které odpovídají stylu vybraných písní. Taky improvizace
můţe být docela prostá, ale měla by dodrţovat zvolený styl. Jeden z nedostatků
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je delší improvizace ve stále stejné tónině: to se stává i technicky zdatným
hráčům. Někteří vydrţí hrát i deset minut technicky obtíţné postludium, ale hrají
pořád stejnou silou v jedné tónině: to začne být za chvíli jednotvárné a únavné.
Hrajeme, jak umíme, nemáme všichni konzervatoř, ale kdybychom se aspoň
těmto uvedeným způsobům vyhnuli, snad by naše hra při bohosluţbách byla
více muzikální, lépe poslouchatelná a přijatelná pro naše okolí. Nejsem si
samozřejmě jistý, jestli kaţdý povaţuje popsané případy taky za nešvary. Ale
znám víc kostelů, kde nic takového neuslyšíme.
Karel Komárek

Kancionál vs. Mešní zpěvy
V časopise Varhaník se v čísle 5 z letošního roku objevil článek, který mne
nenechal chladným. Autor v něm nepřímo srovnává Kancionál (Společný
zpěvník českých a moravských diecézí) a Mešní zpěvy, které se pouţívají
především v praţském prostředí. Nejprve naráţí na zmatek, který je ve
zpěvnících, zejména v Kancionálech (na samostatné sešitky s jednotlivými
oddíly, na postupnou vývojovou řadu, na jeho doplňování), přičemţ nebere v
úvahu skutečnost, ţe se zpěvníky (i v minulosti) a liturgické knihy vţdy v
nových vydáních (ne reedicích) nepatrně liší (něco je přidáno, něco upraveno
apod.). Kdyţ pisatel dále zmiňuje údajnou nejednotnost Jednotného kancionálu
ve třech verzích – červené (univerzální), zelené (hradecké) a modré (olomoucké)
neuvádí podstatnou skutečnost a sice to, ţe hlavní a největší část těchto tří verzí
kancionálu je naprosto jednotná v nápěvech i textech, coţ je velký počin (v
podstatě hradecká a olomoucká verze přidává k jednotnému základu zpěvníku i
modlitební části písně oblíbené a uţívané v těchto diecézích)! Platí tedy
jednota, ne však uniformita! Samozřejmě Mešní zpěvy tento problém nemají,
neboť vyšly pouze jednou (můţeme se zamyslet, zda by se v dalších vydáních
dělaly nějaké změny...). Autor vyzdvihuje skutečnost, ţe Mešní zpěvy čerpají
především ze starých českých kancionálů, coţ mě jako milovníka staré hudby
velmi těší, ovšem podvědomě mi chybí pestrost stylů. Dále opět přichází jakási
kritika Kancionálu, který upravuje melodie starých písní pro „moderního“
člověka (jako příklad je uvedena píseň Vesel se, nebes Královno). Upravenou
melodii pouţili ze zcela jasných důvodů i autoři Mešních zpěvů, i kdyţ se liší od
Michnova originálu. Je to dobře, protoţe máme společné prvky těchto zpěvníků,
avšak u některých nápěvů se tyto zpěvníky odlišují – např. Vesele zpívejme aj.
Proto si můţeme poloţit otázku, proč u některých písní autoři Mešních zpěvů
pouţili prameny a někde ne? Je potřeba si uvědomit, ţe Kancionál vznikal v
době hluboké totality (první vydání v roce 1973), kdy nebyl dostatečný přístup k
pramenům, jako je dnes. Důleţitým úkolem také bylo upravit texty písní, aby
odpovídaly poţadavkům a nárokům obnovené liturgie vzešlé z reformy Druhého
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vatikánského koncilu. Autor článku si dále stěţuje na absenci více písní v
jednotlivých oddílech – Mešní zpěvy tento problém „řeší“ opakováním nápěvů
na jiný text. V celé době vánoční se nápěv písně Děťátko se narodilo opakuje 5x
(je to moc nebo málo na tak krátkou dobu?). Nespornou výhodou Kancionálu je,
ţe myslí i na vlastní zpěvy před evangeliem – aleluja (v době postní Chvála
tobě, Kriste...). Na tuto skutečnost se jaksi (nejen v článku) pozapomnělo (stejně
jako na to, ţe Kancionál slouţí Boţímu lidu také jako modlitební kníţka – oproti
Mešním zpěvům jsou zde uvedeny části Denní modlitby církve, poboţnosti,
modlitby, základy věrouky aj.). Zčásti oprávněná kritika, která ovšem nehledá
řešení, se týká stylovosti některých doprovodů a absence vhodných písní v
období velikonoc (pokud se při výběru záměrně vynechají písně, které nejsou
ruku v ruce se vkusem varhaníka). Já bych upřesnil, ţe v Kancionálu spíše chybí
více postních písní s kajícím charakterem, coţ je asi jediný nedostatek (kdyţ
nepočítám krásné písně 309, 312, 319 – 322). Určitou formu posměchu u autora
vzbuzuje píseň Zdeňka Pololáníka Aleluja, církev zpívá (jen malá poznámka:
lidé všech generací ji velice rádi zpívají – kostel přímo hřmí!). Je to asi zejména
pro to, ţe se brání přijmout jeho kompoziční a výrazový styl. Přitom sám
Zdeněk Pololáník dodal (podle mého názoru) do Kancionálu velmi kvalitní
písně typu Kolik svatých zdobí nebe (841), Před tvou tváří (322), Buďte bdělí
(519), jiţ uvedenou Aleluja, církev zpívá a mnohé jiné. Dále je zmíněna
vhodnost doprovodů pro varhany s historickou temperaturou. Já sám hraji na
varhany se středotónovým laděním s 1/6 komma a vím, ţe doprovody písní s
vyšším počtem předznamenání a pestrou harmonií mohou způsobit problém.
Cesta z toho můţe vést přes pouţití transpozice do tóniny s niţším počtem
předznamenání nebo pouţít Snadný varhanní doprovod, který vydala Musica
sacra (v němţ jsou tyto transpozice provedeny, např. u písní 072, 302, 308), a
nebo si vytvořit vlastní doprovod (kdo z „venkovských“ varhaníků, kteří
nejčastěji hrají na historické nástroje, si dokáţe vytvořit vlastní „stylový“
doprovod za pouţití všech harmonických pravidel?). Otázkou je, zda autor vzal
tuto skutečnost při psaní článku v potaz... Nebo navrhuje hrát a zpívat při liturgii
písně vzniklé nejpozději v baroku? To by se však jednalo o anachronismus,
který je vţdy cizí liturgii církve, která je ţivým organismem...
Kancionál je jednoznačně nejrozšířenější liturgický zpěvník u nás a dobře
věřícím jiţ léta slouţí, proto bych byl v jeho posuzování či kritice zdrţenlivější...
Jistou „shovívavost“ či „trpělivost“ s Kancionálem by snad u jeho kritiků mohlo
navodit několik vět z redakčního úvodu Kancionálu: „Uţ po mnoho desetiletí se
ozývá volání po jednotě textu a nápěvů nejdůleţitějších kostelních písní, které
jsou společným majetkem všech diecézí. Obnovená mešní liturgie, která vzešla z
II. vatikánského koncilu si také ţádá úpravu lidového zpěvu. Povyšuje jej na
zpěv liturgický a klade proto zvýšené nároky na jeho hodnotu hudební i
13

textovou. Těmto poţadavkům zcela vyhoví aţ nová písňová forma, která bude
ovšem potřebovat k vyzrání svůj čas...“ (Kancionál, s. 6).
Ivo Prchal

K nedožitým stým narozeninám P. Aloise Ambroze
Alois Ambroz se narodil 14. listopadu 1913 v Cetkovicích, děkanství
boskovickém, jako předposlední z deseti dětí bednáře a soukromého zemědělce
Josefa Ambroze (* 13. března 1869 - † 27. října 1920) a Amálie, roz. Kubinové
(* 9. července 1881 - † 23. listopadu 1938) – pět sourozenců však v útlém věku
zemřelo. Vzdělání získal nejprve na obecné škole v Cetkovicích (1919-1925) a
Státní československé reálce v Jevíčku (1925-1932), kde s vyznamenáním
maturoval. O rok později sloţil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi
doplňující zkoušku dospělosti z latiny. Po absolvování Biskupského alumnátu
v Brně (1932-1937) přijal z rukou biskupa Josefa Kupky kněţské svěcení (5.
července 1937). Primiční mši slouţil 11. července téhoţ roku v Cetkovicích.
Působil jako kooperátor v Jaroměřicích nad Rokytnou (1. srpna 1937 - 31. srpna
1939), kaplan v Jaroměřicích nad Rokytnou (1. září 1939 - 31. července 1943) a
v Brně na Křenové (1. srpna 1943 - 19. října 1943), administrátor v Brně na
Křenové (20. října 1943 - 31. ledna 1944), kaplan v Brně na Křenové (1. února
1944 - 31. března 1951), administrátor v Brně na Křenové (1. dubna 1951 - 30.
listopadu 1951), kooperátor na Starém Brně (1. června 1954 - 31. října 1954),
administrátor v Jemnici (1. listopadu 1954 - 30. června 1958), excurrendo
administrátor v Třeběticích (1. března 1956 - 30. června 1958), administrátor ve
Velkém Meziříčí (1. července 1958 - 30. září 1979).
Lásku k hudbě získal na „zpívající faře“ v Jaroměřicích, kde začal hrát na
klavír, stejně jako ve Znojmě, v Moravských Budějovicích, v Jevíčku a
v alumnátu u soukromých učitelů. V roce 1941 sloţil v Brně státní zkoušku
z klavíru a sborového zpěvu. O dva roky později dostal souhlas ke studiu
varhanního oddělení Státní hudební a dramatické konservatoře za podmínky, ţe
to nebude na újmu jeho povinnostem ve farnosti. Nastoupil tedy do druhého
ročníku, kde byl ţákem Josefa Blatného. Konzervatoř absolvoval po třech letech
studia (1943-1944, 1945-1947) skladbou Josepha Jongena Sonata eroica na
koncertu 12. června 1947 v brněnském Stadionu, spolu s Alenou Veselou, Jiřím
Matysem, aj. Hudební edukaci završil studiem hudební vědy na Filozofické
fakultě Masarykovy university (1945-1949). Pedagogicky působil na brněnské
konzervatoři (1947-1948), dvouletém varhanním kursu při Městské hudební
škole v Brně na třídě Kapitána Jaroše (1947-1949), Biskupském alumnátu
(1947-1950) a Tříletém varhanním kursu Jednoty pro zvelebení církevní hudby
na Moravě v Brně (1948-1951), kde vyučoval předměty: latina, liturgika,
všeobecná hudební nauka, harmonie, dějiny hudby, společenská výchova. Jako
14

„politicky nespolehlivý“ vykonal povinnou vojenskou sluţbu u útvaru PTP (1.
prosince 1951 - 7. května 1954). Po jmenování diecézním kampanologem (27.
ledna 1975) vedl zvonařskou huť v Martinicích. Na odpočinku (od 1. října 1979)
ochotně a věrně vypomáhal v duchovní správě, poslední veřejnou mši svatou
slouţil o Vánocích 1990. Nejvyšším Veleknězem byl povolán na věčnost
v Cetkovicích 21. března 1991. Zádušní mši svatou (2. dubna 1991) celebroval
brněnský biskup Vojtěch Cikrle za účasti cca 100 kněţí, pohřben byl ve svém
rodišti.
Konzistorní rada Alois Ambroz
patřil k významným kněţímhudebníkům brněnské diecéze 20.
stol. V jeho osobnosti se snoubila
teoretická vzdělanost se schopnostmi interpretačními, zvláště
pedagogickými. Podílel se na hudební formaci kněţí (výuka posvátného zpěvu) i několika desítek
varhaníků. Requiescat in pace.
Karol Frydrych

Informace – Nabídky – Pozvání
Omluva
V minulém čísle Zpravodaje v článku Hudba v olomoucké katedrále 1972-1985
jsme omylem uvedli špatné příjmení autorky stejnojmenné knihy paní Evy
Vičarové. Autor článku se omlouvá jí i čtenářům Zpravodaje za trapný překlep.
***
Váţení sbormistři, zpěváci, varhaníci, chrámoví hudebníci, do 31. 1. 2014 nás
napište, co jste zpívali a hráli o Vánocích. Rádi vaše zprávy uveřejníme v dalším
číslem Zpravodaje. Děkujeme!
***
Součástí tištěné verze Zpravodaje je obrázek sv. Cecílie. Pokud dostáváte
Zpravodaj e-mailem nebo chcete větší počet těchto obrázků (např. pro váš sbor),
kontaktujte naši kancelář. Rádi vám je zašleme.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 31. ledna 2014. Budeme rádi, kdyţ nám pošlete své
příspěvky. Díky!
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Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla OPERNÍ DEBUT: 1. Baroko, 2. Nápad, 3. Re, 4.
Jirka, 5. Agnus, 6. Cecilie, 7. MCDL, 8. Eben, 9. Bible, 10. Sekunda, 11. Potlesk.
Správnou tajenku nám zaslalo sedm luštitelů: I. Veselá, J. Hubert, A. Kotápišová, J.
Lindr, E. Procházková, M. Koubová, M. Šobáňová a J. Zerzánková. Odměnu
zasíláme paní Evě Procházkové. Tajenku tohoto čísla nám zašlete do 31. 1. 2014.
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1. Epifanie.
2. Jesličky.
3. Výraz pro sílu tónů.
4. Autor Valašské jitřní mše pastorální, op. 80 – Jaroslav … (1882-1969).
5. Inkarnace.
6. Nauka zabývající se spojováním akordů.
7. Mráz na Boží narození – zima se udrží bez …
8. Jeden ze tří králů.
9. Liturgické období po adventu.
10. Latinsky radujte se.
11. Vánoční píseň.
12. Liturgická barva adventu.
Karol Frydrych
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