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Byli vychovaní v plnění Desatera rozpracovaného do stovek příkazů a zákazů.
Nyní slyší: „Pojď za mnou!“, to je „Zařaď se za mě a pojď mou cestou!“
Někteří šli, někteří nešli.
Ti, kteří šli, začali objevovat životodárný vztah svého Mistra k jeho Otci. Cestou
za svým Mistrem ho začali podle svých sil napodobovat. Klíčila a rostla v nich
důvěra, oddanost i láska k jejich Mistru i k jeho Otci, kterého on ztělesňoval,
zpřítomňoval.
Z Desatera jim zůstal jeho smysl, většina těch příkazů a zákazů se rozplynula.
Zato v duši vyrostl vztah – vztah k Ježíši a skrze něho k jeho Otci. Jejich mysl
i srdce, jejich jazyk i ruce nyní formoval tento vztah.
Slyšel jsi bratře, sestro výzvu „Pojď za mnou!“ a vydal ses na cestu za Ježíšem?
Snažíš se upřený na Ježíše jít za ním přes všechna svá klopýtání, zranění a zbloudění?
Nebo jsi raději zůstal u Desatera, které sis ne rozpracoval, ale možná naopak okleštil,
popř. zdeformoval na svou pohodlnou míru?
Formuje tvé křesťanství vztah k osobě Ježíše Krista nebo plnění předpisů?
o. Karel

Pozvání na Svatocecilské setkání
Drazí členové a spolupracovníci jednoty Musica sacra,
čtenáři našeho Zpravodaje,
absolventi našich kurzů,
odběratelé našich publikací
a všichni chrámoví hudebníci,
co nejsrdečněji vás zvu na letošní 20. Svatocecilské setkání, které začne
v brněnské katedrále dne 21. listopadu v 10 hod. Je to výroční pouť chrámových
varhaníků, zpěváků a ostatních hudebníků, při které, u příležitosti oslavy naší
patronky sv. Cecílie, společně děkujeme Bohu za dar hudby a prosíme jej
o požehnání pro naši službu.
K letošnímu Svatocecilskému setkání vychází poslední díl ediční řady Preludia na
písně z Kancionálu – Příležitostné. Jsem velmi rád, že se toto několikaleté dílo
podařilo dotáhnout do konce – k této příležitosti jsou na letošní setkání pozváni
všichni autoři preludií. Náš otec biskup Vojtěch Cikrle přijal také nad letošním
Svatocecilským setkáním záštitu a sám bude hlavním celebrantem slavnostní liturgie.

Při letošní slavnosti v brněnské katedrále oslavíme 80. narozeniny významného
skladatele duchovní hudby, varhaníka a člena naší jednoty Zdeňka Pololáníka, jehož
skladby zazní při liturgii i následném minikoncertu v podání Dómského smíšeného
chrámového sboru pod vedením regenschoriho katedrály Petra Kolaře.
Pro všechny účastníky máme připravený svatocecilský obrázek s textem papeže
Františka a plánovanými akcemi Musica sacra na příští rok. Neodmyslitelnou
součástí Svatocecilského setkání je pohoštění v prostorách biskupství, které je
jedinečnou příležitostí k osobním setkáním, vzájemnému sdílení se, výměně zkušeností
a povzbuzení.
Zkrátka – je dost důvodů, proč také letos přijet do katedrály oslavit naši patronku
sv. Cecílii.
Já i všichni z vedení naší jednoty Musica sacra se na
každou,
každého
z vás, těšíme!
jáhen Willi Türk,
předseda
Musica sacra
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Zdeněk Pololáník jubilující (* 1935)
V souvislosti s životním výročím jste obdržel listinu s apoštolským
požehnáním papeže Františka – co to pro Vás znamená?
Tuto neobvyklou listinu pro mne vyžádal, obdržel a jménem Musica sacra
předal přítel PhDr. Willi Türk. Udělal mi tím radost. Každého požehnání, kterého
se mi dostane, si velice vážím a jsem za ně vděčný, stejně i za každou modlitbu.
Věřím v jejich účinnost, což pociťuji v činnosti, na zdraví a v jiných životních
situacích a potřebách. Jsou pro mne posilou a stále potřebným vzácným darem.
Vašemu jubileu bude věnován i letošní ročník Mezinárodního
varhanního festivalu v České Třebové, jež nese Vaše jméno. Na co se
posluchači mohou těšit?
S nápadem jména přišel pan doc. František Preisler a celých deset let se
postaral o jejich náplň. Letošní XI. ročník převzal a zahájil ředitel kulturního
centra ČT, pan Mgr. Josef Kopecký. Polovina interpretů přijíždí ze zahraničí.
Mají možnost dovézt svůj repertoár a poznat naši varhanní tvorbu. Varhany
umožňují interpretaci stejných skladeb v rozličných pojetích, což může být
zajímavým přínosem. Těší mne víc, hrají-li se moje skladby bez tohoto důvodu,
pro radost interpreta i posluchače. Mám doposud neprovedenou Kantátu ke
sv. Anežce české, kterou si vyžádal pan Mgr. Josef Zadina. Těším se, až rok mého
jubilea skončí. Nedopřává čas na soustředění potřebné ke kompozici.
Jeden ze série koncertů pořádaných k Vašim 80. narozeninám se konal
v jezuitském kostele v Brně. Jak hodnotíte nové varhany?
Mám z nich radost, a to nejen pro jejich kvality, ale i proto, že jejich
postavením vzrostl počet varhanních koncertů, vyvolaly zájem varhaníků i počet
návštěvníků četných koncertů. Jejich význam není jen místní. Každé nové, ba
i obnovené varhany jsou „novým“ nástrojem přitahujícím svým neopakovatelným zvukem posluchače do chrámů, odkud se je po léta snažil ateismus
zastrašováním vypudit. Jejich zvuková barevnost v chrámovém prostředí může
mnohým pomoci k návratu k pravým hodnotám života.
Sám však v Ostrovačicích hrajete od roku 1989 na elektrium Baldwin…
Bylo to jediné řešení situace. Červotočem napadené varhany v tom roce zcela
dosloužily. Všichni víme, že elektrofonický nástroj není definitivní a jednou bude
nahrazen. Termín je však zatím zcela v neznámu.
Který typ varhan je Vám nejbližší?
Neosvědčily se mi varhany pneumatické. Blíže se varhanami nezabývám.
Hraji pouze při bohoslužbách v Ostrovačicích. Jinou příležitost ke hraní nemám
a také nevyhledávám.
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Jaké místo zaujímají písně, ordinaria a responzoriální žalmy v Mešních
zpěvech a jednotném Kancionálu, co se týká důležitosti ve Vaší umělecké
tvorbě?
Jsem věřící, do kostela chodím nepřerušeně od pěti let. Od desíti let hraji na
varhany. Od prvních skladeb do současnosti jsou to skladby s duchovním textem,
nebo s duchovní náplní (námětem). Liturgická mše pro sólo, sbor, varhany
a orchestr (české ordinárium) vznikla ještě před II. vatikánským koncilem. Když
jsem ji v Andělské Hoře přehrával P. Josefu Olejníkovi, řekl mi, že jsem
s češtinou předešel jeho i veřejné
vyhlášení koncilu. Jen dodal, že
dojde ke střídání scholy a lidu, což
jsem potom akceptoval v dalších
dvou ordináriích (1973), která
získala moravské i celostátní ocenění
– slavnostní 1. místo, jednoduché
2. místo. Nepočítaje další ordinária –
latinskou Missu brevis pro dětský
(ženský) sbor s varhanami, nebo
s orchestrem a Missu solemnis pro
smíšený sbor a symfonický orchestr.
Mám ještě nové další české
jednohlasé ordinárium s varhanami.
P. Jos. Olejník mně vyzýval: „Když
vás při čtení žalmů napadne nápěv,
zapište jej. Ať je v nich pestrost,
výběr. Stereotyp nepřispěje k živé
účasti.“ Písňové texty mi přinášel
P. PhDr. Karel Cikrle – jejich
zhudebnění jsem dal přednost, i když
jsem proto musel přerušit rozepsanou
skladbu. Vím, k čemu tato hudba má
sloužit. Mám ještě celou řadu proprií k různým příležitostem, slavnostem
a svátkům, hymny k různým světcům, a písně, které ještě nejsou uvedeny
v kancionálech, dále vlastní nápěvy prefací a mešních dialogů, tři nápěvy
modlitby Páně pro mši (včetně úvodního a navazujícího zpěvu kněze). Všechna
zmíněná zhudebnění jsou církevně schválená. Ví se o nich? Zná je někdo? Má
zájem? U nás je znají a zpívají.
V letošním roce jsme si též připomněli nedožité 100. výročí od narození
pedagoga varhanního oddělení JAMU a brněnské konzervatoře Josefa
Černockého. Jak na něho vzpomínáte? Jakým způsobem Vás formoval?
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Byl náročný a přísný při vyučování. Mimo školu milý, přátelský, upřímný,
otevřený, co na srdci, to na jazyku, což mi vyhovovalo více. Sám v té době ještě
koncertoval. Neměl rád, zabýval-li se někdo něčím, byť hudebním, kromě
varhanní hry. S dobrým úmyslem mi rozmlouval členství v Akademickém
pěveckém sboru Moravan (náročnost, dojíždění, zkoušky a koncerty), ale
i kompozici, kterou jsem mu přiznal až po absolventském koncertě – vzbudila
u něho veliký zájem, zvláště neobvyklé Variace pro varhany a klavír. Jeho
zásluhou i za jeho hudební režie vznikla rozhlasová nahrávka, která otevřela
cestu dalším skladbám. Za dob studia na JAMU mne bral jako skladatele a se
zájmem sledoval, co píšu. Moje varhanní skladby pak zadával svým žákům.
Mohl byste poodhalit, kterak vznikají Vaše skladby?
Různě. Většinou bez klavíru, naprosto nepravidelně. K psacímu stolu sedám,
nemám-li před sebou nějaké povinnosti, cesty, návštěvy. Jinak o skladbě, kterou
začínám, nebo jsem už začal, přemítám kudy chodím a zapíši jen výraznější
nápady, pokud se objeví. Doma vůbec nehraji, neimprovizuji. Klavír i moje
hráčská schopnost jsou rušivé elementy mé zvukově barevné představy
(neinstrumentuji klavír).
Kde berete inspiraci?
Ve všem, co je mi milé, příjemné, radostné, pozitivní.
Anglický spisovatel John Ruskin řekl, že: „Knihy jsou lidem tím, čím
perutě ptákům“. Čím je kompozice pro Vás?
Těžko vysvětlitelné a popsatelné. V přirovnání snad pocit uspokojení ve
správně zvolené životní činnosti.
V posledních třech letech je Vaše jméno spojováno především
s uváděním opery Noc plná světla. Kdo podnítil její vznik?
Mons. Josef Hrdlička. Premiéra se uskutečnila v r. 2013 v Olomouci, poslední
představení na operním festivalu „Smetanova Litomyšl“ v červnu letošního roku,
mezitím reprízy vč. rozhlasové a nedávné v TV NOE. Přesnější evidenci nevedu.
Napsal jste více než 700 děl všech hudebních forem. Jaké umělecké plány
ještě spřádáte?
Mám řadu přání, ale kolik z nich se uskuteční, zná jen Bůh.
Co byste přál chrámové hudbě?
Aby uklidňovala neklidné, probouzela spící, dala zapomenout na všechny
starosti, potíže, strasti a bolesti světa a otevřela pozornost k vnímání tichého,
láskyplného vnitřního hlasu. Aby naplňovala svátečním pocitem radostí, pohodou
a štěstím. Aby umožnila prožít slovy nepopsatelnou krásu a touhou po opakování
a návratech k tomuto vzácnému, nádhernému božímu Daru danému nám na cestu
pro posilu a povzbuzení.
Karol Frydrych
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Říká vám něco jméno Dobroslav Orel?
Za první republiky měla česká muzikologie tři silné osobnosti: Zdeňka
Nejedlého (1878-1962) na Karlově univerzitě v Praze, švagra Nejedlého
Vladimíra Helferta (1886-1945) na Masarykově univerzitě v Brně a Dobroslava
Orla na Komenského univerzitě v Bratislavě. Mezi těmito postavami byly velké
rozdíly z hlediska jejich ideové orientace a vědeckého zájmu. Levicový Zdeněk
Nejedlý (do KSČ vstoupil až 1942!) se orientoval na středověk a snažil se
dokázat, že česká hudba vyrostla z husitského zpěvu v 15. století. Tzv.
pokrokově smýšlející Vladimír Helfert (jeho ženou byla dcera Nejedlého) objevil
pro českou hudbu baroko a klasicismus. Katolický kněz Dobroslav Orel se
věnoval české polyfonii 15. a 16. století a dokazoval, že česká duchovní píseň
vykrystalizovala již ve 14. století v době Karla IV., a nikoliv, jak tvrdil Nejedlý,
až v době husitské.
Dobroslav Orel se narodil 15. prosince 1870 jako syn učitele Františka Orla
v Ronově nad Doubravou, ale kořeny jeho rodu sahají v 18. století na Moravu do
Boršic a do Kuželova. Pilný a nadaný chlapec vystudoval gymnázium a po
maturitě se rozhodl pro studium bohosloví v Hradci Králové. Roku 1894 byl
vysvěcen na kněze. Nejdříve zastával funkce ředitele chlapeckého semináře,
učitele zpěvu a katechety na různých školách v Hradci Králové. Po roce 1900
měl možnost studovat filosofii, estetiku a paleografii (nauka o starých písmech)
na Karlově univerzitě v Praze a také skladbu u Vítězslava Nováka. Od roku 1905
působil jako katecheta a sbormistr na reálném gymnáziu v Praze-Holešovicích.
Uplatňoval se také jako dirigent nejen školních sborů ale i velkých
profesionálních těles. Při tom plnil poctivě své kněžské povinnosti, zvláště ve
zpovědnici. Proslulá byla jeho péče o chudobné studenty. Jako profesor byl
přísný, ale spravedlivý a svými žáky oblíbený. Zapojil se s nadšením do
cyrilského hnutí, které usilovalo o reformu liturgické hudby podle Motu proprio
Pia X. Cílem tohoto hnutí byla obnova gregoriánského chorálu podle Editio
Vaticana, pěstování polyfonie a reforma lidového duchovního zpěvu. Jako ctitel
gregoriánského chorálu vydal v roce 1899 příručku Rukověť chorálu římského,
která našla široké uplatnění. Řadu let byl redaktorem časopisu Cyril, který
přetvořil ze spolkového organizačního listu v časopis vědecké úrovně. Čteme-li
dnes jeho názory na gregoriánský chorál, lidovou duchovní píseň a liturgickou
hudbu vůbec, je nám smutno z toho, co se s hudbou v kostele dnes děje.
Již v Hradci Králové se Orel začal zajímat o hudební kodexy z konce 15. a 16.
století tamního muzea, ve kterých hledal souvislosti s českým duchovním
zpěvem. Se souhlasem svého biskupa začal studovat muzikologii u slavného
profesora Guida Adlera (Ivančice 1855 – Vídeň 1941) na univerzitě ve Vídni.
Studia ukončil disertací o královéhradeckém kodexu Speciálník krátce před
6

světovou válkou v roce 1914. Mezi katolickým knězem Dobroslavem Orlem a
židem Guidem Adlerem,1 se vyvinul srdečný, přátelský vztah. Od roku 1915
začal Orel v Cyrilu vydávat svou velkou práci Franusův kancionál, která pak pod
stejným názvem vyšla samostatně roku 1922. Po první světové válce byl
jmenován univerzitním profesorem pro teologickou fakultu v Bratislavě. Když ta
nakonec nebyla zřízena, stal se řádným profesorem hudební vědy na tamní
univerzitě J. A. Komenského.2
Činnost Dobroslava Orla v Bratislavě byla všestranná. Vybudoval na
univerzitě vzorné hudebně-vědecké pracoviště a podporoval zájem o slovenskou
hudbu starou i současnou. Za tím účelem organizoval evidenci a sběr starých
hudebních památek po vzoru
Moravského muzea. Stejně tak
podporoval
sběr
slovenských
lidových písní. Publikoval objevné
práce o hudebních památkách
františkánské knihovny v Bratislavě,
o slovenských skladatelích (Ján
Levoslav Bella, Štefan Fajnor)
a o vztahu Liszta k Bratislavě.
Přehled jeho publikovaných prací
najdou zájemci např. v jeho hesle
v Československém
hudebním
slovníku osob a institucí (Praha
1965). Nebylo jeho vinou, že jeho
první žák Antonín Hořejš se později
smutně
vyznamenal
jako
komunistický cenzor právě tohoto
slovníku. Před rokem 1938 ještě
nikomu na Slovensku nevadilo, že
Dobroslav Orel konal své univerzitní
přednášky v češtině. V letech 19481989 bylo jeho jméno na Slovensku
„zapomenuto“. Dnešní slovenská
1

Po anšlusu Rakouska v roce 1938 si nacisté ještě netroufali Adlera jako žida
zatknout, protože byl světově proslulý. Zakázali mu publikovat, zbavili všech
univerzitních funkcí a přinutili ho prakticky žít v domácím vězení. Jeho syn stačil
včas uprchnout do USA, ale jeho dcera byla zavražděna v Terezíně. Ještě těsně před
Adlerovou smrtí se jeho kolegům podařilo zabránit jeho zatčení.
2
Pro tehdejší církevní poměry je typické, že Vatikánu vadilo, že katolický kněz má
působit na univerzitě, která nese jméno Komenského.
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muzikologie si jeho zakladatelský význam pro slovenskou hudební vědu
uvědomuje a vysoce cení.
Hlavním vědeckým zájmem Dobroslava Orla však zůstávala po celý jeho
život česká duchovní píseň. Aby poznal její minulost, podnikal cesty do
knihoven a archivů v zahraničí, nejen katolických ale také pravoslavných, zvláště
na Balkáně. Jeho studie o starých českých písních najdeme hlavně v Cyrilu, ale
jeho největším dílem byl spis Hudební prvky svatováclavské (Praha 1937), který
byl věnován písním Hospodine, pomiluj ny a Svatý Václave. Za toto dílo obdržel
státní cenu (5000 Kč), kterou využil na dobročinné účely. Protože Orlovi velmi
záleželo na tom, aby se jeho práce uplatnila v praxi, vydal roku 1921 spolu
s Vladimírem Hornofem Český kancionál. Ten byl rozšířen především
v Čechách, protože moravské diecéze měly zpěvníky vlastní.
Ve dvacátých letech probíhaly mezi českými intelektuály pro nás
nepochopitelné, nesmyslné boje mezi hudebními přívrženci Smetany a Dvořáka.
Čeští historici zase vedli spory o smysl českých dějin, jakoby dějiny národa měly
mít nějaký zvláštní smysl. Nejedlý a levicově orientovaní intelektuálové
navazovali na ideje Palackého a spatřovali v husitské době nejslavnější epochu
českých dějin a smysl českých dějin viděli v boji s němectvím. Tato myšlenka
skvěle vyhovovala politickým představitelům právě vzniklého českého státu,
především T. G. Masarykovi, ale nebyla šťastná. Nejvýznamnějším oponentem
těchto názorů byl historik profesor Josef Pekař (1870-1937), který vycházel
z objektivních vědeckých argumentů.3 Profesor Orel nezaujal k těmto
malicherným hádkám žádné stanovisko, jakoby ho ani nezajímaly. Byl cele
zaměstnán budováním hudební vědy na Slovensku a svými výzkumy v oboru
českého duchovního zpěvu.
Změna politického režimu na Slovensku v roce 1938 přinutila tisíce
příslušníků české inteligence na Slovensku vrátit se do Čech a na Moravu. Tento
osud potkal i Dobroslava Orla. Měl však to štěstí, že měl již nárok na důchod. Po
návratu do Čech nadále pracoval na přípravě edice kodexu Speciálník, který byl
původně zamýšlen pro edici G. Adlera Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich,
ale dílo bohužel nikdy nevyšlo. Dobroslav Orel zemřel 18. února 1942 a je
pochován v Dolní Rovni, která byla posledním působištěm jeho otce.
Letošní 145. výročí narození Dobroslava Orla si připomnělo jeho rodiště
Ronov nad Doubravou řadou akcí, ale hlavně vědeckou konferencí, která
proběhla ve dnech 23. – 25. dubna 2015 v Třemošnici, 3 km od Ronova.
Zúčastnilo se jí na 24 muzikologů z Čech, Slovenska, Rakouska a dokonce
i z Holandska. Přednesené příspěvky ukázaly profesora PhDr. Dobroslava Orla
3

Masarykovi nelze upřít čestnost. Na stuhu svého věnce při Pekařově pohřbu dal
Masaryk napsat: Byl jste hodný člověk.
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jako člověka, pedagoga, vědce i jako kněze, věrného zásadám Motu proprio
papeže Pia X. Hlavními sponzory bylo město Ronov nad Doubravou, Pardubický
kraj a Etnologický ústav Akademie věd. Ani naši varhaníci a zpěváci by neměli
ušlechtilou osobnost Dobroslava Orla zapomenout.
Jiří Sehnal
(fotografie v článku převzata z časopisu Cyril, ročník LVI, listopad/prosinec r. 1930)

Za profesorem Františkem Gregorem Emmertem
V pátek 17. dubna 2015 zemřel po krátké nemoci významný hudební
skladatel a vysokoškolský pedagog František Gregor Emmert.
Jeho předci pocházejí ze severního Bavorska (narodil se tam ještě jeho otec
Gregor), po 1. světové válce se příbuzní přestěhovali do severních Čech.
František Gregor Emmert (* 19. května 1940) vyrůstal v Dvojhradí u Dubí, okr.
Teplice. Po absolvování Vyšší hudebně pedagogické školy v Praze (1954-1956)
studoval klavír u Lva Esche (soukromě též kompozici u Jana Zdeňka Bartoše) na
Pražské konzervatoři (1956-1961). Ve studiu skladby pokračoval na JAMU
u Jana Kapra (1961-1965) a v rámci umělecké aspirantury u Miloslava Ištvana
(1967-1970). Jako odborný asistent vyučoval tamtéž nejprve instrumentaci
a hudební teorii (od r. 1970), poté i skladbu (1975-2012). Nikdy nevstoupil do
KSČ, také proto kariérně povýšil až v době náboženské svobody – 15. února
1991 byl habilitován na docenta, 2. května 2006 obdržel profesorský titul.
František Gregor Emmert patřil k vynikajícím pedagogům; napsal dvoudílná
skripta Poznámky k instrumentaci. „Svým studentům dával absolutní svobodu
tvorby. Přicházel sice s podněty – ty ale měly spíše ráz přátelského doporučení,
než rozhodnutí autority“, dodává David Postránecký. Bez zajímavosti není, že
mimo pracovní úvazek, tedy bez nároku na honorář, připravil ke studiu v tzv.
nultém ročníku na Katedře kompozice a dirigování JAMU cca tři desítky adeptů.
V jeho bohaté hudební tvorbě se jednoznačně prosazuje duchovní tematika
v širokém rozpětí od užití biblických a liturgických textů, duchovní poezie až
k inspiraci v čistě instrumentálních kompozicích. V popředí stojí zejména symfonická hudba – vrcholné symfonie z přelomu tisíciletí (od čísla 18) jsou psané pro
velké orchestry, nezřídka osazené nestandardními nástroji a komponované často
v biformě a polytempu. Poslední je dvacátá šestá symfonie Triduum sacrum per
grand orchestra e mezzosoprano solo: Prolog, 1. Nocturno, 2. Lamento, 3. Via
Crucis, 4. Triste, 5. Resurri canzone di matuttino (2014, durata 33 min).
V 70. letech patřil k dvorním skladatelům Divadla Husa na provázku. Úzce
spolupracoval také s Ivanem Sedláčkem, zakladatelem a sbormistrem Kantilény
– sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno. Pro toto prestižní těleso napsal šest
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opusů, z nichž Vánoční oratorium (1971), Magnificat (1999), Te Deum laudamus
(2003) a Mše (2006) jsou nejčastěji prováděnými Emmertovými díly vůbec.
Jednotě na zvelebení církevní hudby na Moravě Emmert věnoval třísvazkový
Ročník antifon (1986-1991); pro potřebu Musica sacra zkomponoval Žalm 118
(1997), Proprium Tridium a Seslání Ducha sv. (1998), K Mileniu 2000 (2000).
Za svoji práci získal řadu ocenění, mj. Cenu ČRo 3 – Vltava "Berla
sv. Vojtěcha" (1996), Hlavní cenu jednoty Musica sacra za Proprium Svatodušní
(1998), Řád sv. Cyrila a Metoděje + Pamětní medaili České biskupské
konference (2013).
I přes výše uvedené pocty zůstal
skromným a pokorným služebníkem na
vinici Páně. Při osobním kontaktu
působil
introvertně,
tiše,
prostě,
empaticky. Miloval přírodu (Krušné
hory, České středohoří) a rád četl
(Alexandra Dumase, Agathu Christie).
Svoji tvorbu nikterak neprosazoval,
přesto v posledních dvou desetiletích
vzrostl zájem o jeho kompozice.
Zádušní mši za výjimečného a neprávem
opomíjeného
hudebního
skladatele ve čtvrtek 23. dubna 2015
v 16
hod.
v kostele
sv.
Jana
Nepomuckého v Brně-Starém Lískovci
celebroval Dp. Pavel Opatřil spolu
s Dp. Josefem Jahodou. Hudební složku
liturgie zpěvem i hrou na varhany zajistil
ředitel ZUŠ se zaměřením na církevní
hudbu v Brně Pavel Hamřík. Za jednotu
Musica sacra se přišli rozloučit: Marcela
Císařová, František Fiala, Zdeněk Pololáník s chotí, David Postránecký,
podepsaný aj. Requiescat in pace.
Karol Frydrych

Nová kniha o varhanách
Právě vyšla kniha Varhany od teorie k praxi od doc. RNDr. Jiřího Mlčocha.
Vyšla ve Vydavatelství Univerzity Palackého a má 436 stran. Je největší
a nejpodrobnější českou o varhanách, což ukazuje srovnání s dosud vydanými
publikacemi na toto téma:
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1834. Jozef Gartner: Ponaučení krátké o varhanách. Praha 1834. 72 s.
1884. František Zdeněk Skuherský: Varhany, jejich zařízení a zachování.
Praha 1884. 106 s.
1984. Vratislav Bělský: Nauka o varhanách pro 2. a 3. ročník konzervatoří.
Praha 1984. 174 s.
Kniha obsahuje vše o varhanách od popisu částí a funkce všech typů
píšťalových varhan, až ke způsobu, jak vybírat varhanáře na opravu nebo stavbu,
jak jeho práci kontrolovat, které nedostatky stačí varhanář opravit a jak. Kniha je
psána jasným, stručným, přesným slohem, opatřena věcným rejstříkem
a slovníkem německých výrazů.
Její předností je to, že výklad je opřen o vědecký teoretický základ. I ten je
podán srozumitelně pro toho, kdo si ještě pamatuje matematiku a fyziku ze
střední školy. Zájemce však tyto pasáže nemusí číst, protože hlavní text je psán
dostatečně jasně. Kromě toho autor u jednotlivých výkladů podává shrnutí
a různá doporučení nebo varování pro praxi. Domnívám se, že Mlčochovu knihu
by měl mít každý varhaník, aby se vyhnul chybám při péči o nástroj, na kterém
pravidelně hraje.
Jiří Sehnal
Kniha Varhany od teorie k praxi stojí Kč 320,--. Při nákupu v kanceláři MS a na
akcích MS (Svatocecilské setkání, valná hromada, kurzy atd.) bude kupujícímu
poskytnuta sleva Kč 20,--. Knihu je možné si objednat v kanceláři MS – kontakty
jsou uvedeny v tiráži.

Pastorální mše D dur J. J. Ryby z r. 1788 prvně vydána
/J. J. Ryba se ke svým výročím dočkal prvního vydání své
Pastorální mše D dur z r. 1788/
Před časem jsem objevil ve fondech Studijní a vědecké knihovny Plzeňského
kraje mezi novými přírůstky hudebnin Pastorální mši českého hudebního
skladatele Jana Jakuba Ryby. V letošním roce si připomínáme 250. výročí
narození a zároveň 200. výročí jeho úmrtí. Možná proto se editor, březnický
varhaník, pan Ing. Ivan Slezák, který mimochodem upravil a vydal tiskem celou
řadu jiných chrámových děl, ujal Rybovy méně známé, leč hodnotné Pastorální
mše D dur z r. 1788. Dílu si dovolil dát podtitul Bila dvanáctá hodina podle
jejích prvních českých slov, které zazní hned po latinských úvodních v Kyrie
eleison.
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Snad bych si dovolil úvodem dílo stručně charakterizovat. Je zajímavé, že
Ryba zhudebňuje text latiského ordinaria (Kyrie, Gloria, Credo, Et incarnatus,
Et resurrexit, Sanctus, Benedictus /Ryba jej zde nazval česky Pastorella/ a Agnus
Dei), ale jak jsem již zmínil, střídá v prvních a posledních dvou částech latinské
texty s českými. Dle slov Jiřího Berkovce v Rybově monografii tak vychází
z dobové praxe jazykové interpolace. Jak ovšem známe Rybovu charakteristickou hudební řeč, mění se nejen text, ale hlavně ona. Rybova melodičnost
a svěžest ve zhudebnění českých textů doslova hýří nápady (např. část Tobě Bože
děkujem v závěrečném Agnus Dei, ve střídání s Dona nobis pacem).
K pěveckému sboru (v Benedictu se sólovým hlasem sopránu a v části Kyrie se
sólovým hlasem basu), k tradičním varhanám a kontrabasu (basso continuo editor
zpracoval střídmě bez zásahů do notace) Ryba v instrumentaci přidal ještě flétnu,
dva klarinety, dvě horny, trubku (jako trombe principalis), tympány, dvoje housle
a violu.
Editor
notového
zápisu
vycházel z opisu Joh. Strnada
z prosince roku 1839, který je
uložen v Národní knihovně
České republiky v Klementinu
a je také běžně dostupný na
webu manuscriptorium.com. Při
své práci si nekladl za cíl
vytvořit urtext díla, ale co
nejvíce Rybovu mši zpřístupnit
pro běžnou potřebu našich
chrámových pěveckých sborů,
schol apod. Editor se musel
vyrovnat s nelehkým úkolem
dobově
nestejné
praxe
zapisování posuvek, četných
chyb v opisu a v doplnění
chybějících detailů hudebního
textu. Sboristé, kterým se tento
přepis dostane do ruky jistě ocení např. praktické zanášky před svými nástupy,
doplnění chybějících notových hodnot při přebytku slabik v textu apod.
Instrumentální hráči mohou ocenit editorovy návrhy dynamik a frázování (výrazy
v závorkách pochází od editora a dle jeho slov nejsou závazné).
Rybovu znovuobjevenou mši v novém přepisu Ing. Slezáka vydalo
nakladatelství JPG plus, spol. s r. o., Březnice u Zlína.
Petr Novák
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Vaše ohlasy na červencové číslo Zpravodaje
Dobrý den, moc děkuji za Zpravodaj, jakmile přijde, všechno jde stranou
a jedním dechem přečtu vše od začátku do konce.
Hezký den.
M. P., Jihlava (e-mail z 30. 7. 2015)
***
Dobrý den,
děkuji za zaslání Zpravodaje.
Moc se mi líbí úvodní slovo o dobrém varhaníkovi a zcela se ztotožňuji
s větou "dobrý varhaník musí mít jako základ toho všeho duši a srdce dobrého
křesťana. Křesťana oddaného svému a našemu Bratru a Pánu Ježíši Kristu.", byť
je to někdy náročné a rádi na to zapomínáme. Já sice nejsem varhanice, ale
vedoucí malého sboru, ale mnohokrát mi pomohlo to, že jsem vše vložila do
rukou Božích. Je to tak jak se píše v dalším příspěvku, že při dnešním složení
sborů většinou všechno stojí na jednotlivcích.
S poděkováním a přáním hezkých dnů zdraví
J. M., okres Vsetín (e-mail z 30. 7. 2015)
***
Zdravím všechny v redakci a děkuji za Zpravodaj. Přeji požehnané a krásné
prázdninové dny a přeji vše dobré. Bůh vám a vaší práci žehnej.
V. V., okres Žďár nad Sázavou (e-mail z 30. 7. 2015)
***
Úžasné, jak povzbudivé do dalšího sebevzdělávání a hraní se zpíváním
P. Bohu. Děkuje
N. O., Olomouc (e-mail z 1. 8. 2015)
***
Budeme vděční za další ohlasy (kladné i záporné) na náš Zpravodaj i činnost
Musica sacra.
Redakce
***
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Informace – Nabídky – Pozvání
Jednota Musica sacra
zve všechny varhaníky, chrámové zpěváky a hudebníky na

20. SVATOCECILSKÉ SETKÁNÍ,
které se koná po záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho
v sobotu 21. listopadu 2015 v Brně na Petrově.
Program:
• 09:15 – 11:00 příležitost ke svátosti smíření
• 09:30 secvičení společných skladeb k liturgii
• 10:00 mše svatá s provedením společných skladeb
– hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup
– zpívá Dómský smíšený chrámový sbor
• předání kvalifikačních osvědčení
• prezentace nové publikace Varhanní preludia XIII – Preludia na písně
z Kancionálu – Příležitostné
• gratulace Zdeňku Pololáníkovi k 80. narozeninám
• pohoštění a příležitost k neformálním setkáním v prostorách biskupství
• prodej publikací z produkce Musica sacra
• prodej publikace Varhany od teorie k praxi od doc. RNDr. Jiřího Mlčocha
***
Dne 13. 10. 2015 se na své pravidelné podzimní schůzi sešlo předsednictvo
Musica sacra. Hlavními body jednání byla příprava Svatocecilského setkání,
vydavatelská činnost, příprava letošního říjnového a prosincového čísla
Zpravodaje MS, příprava regionálního Sborování 2016 a termíny akcí v r. 2016.
***
Musica sacra připravuje Seminář pro sbormistry a zpěváky, který povedou
Mag. Art. Ondřej Múčka a Ing. Karel Tomek. Seminář se uskuteční 30. 1. 2016,
20. 2. 2016 a 23. 4. 2016 v sále ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně,
Smetanova 14. Bližší informace uveřejníme v prosincovém čísle Zpravodaje MS.
***
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Během května-června 2016 se uskuteční po hlavičkou Musica sacra regionální
Sborování – nesoutěžní přehlídka chrámových sborů dospělých v regionech
brněnské diecéze. Prosíme všechny, kteří jsou ochotni pro sbory ze svého okolí
přehlídku uspořádat, aby se nahlásili do konce r. 2015 v kanceláři MS.
V současné době jsou již přislíbeny přehlídky v lokalitách: Brno, Jimramov,
Šaratice a Znojmo. Uvítáme ochotné spolupracovníky z dalších regionů brněnské
diecéze.
***
Upozorňujeme čtenáře našeho Zpravodaje, že na webu Musica sacra
(www.musicasacra.cz) v rubrice Noty ke stažení jsou nově vyvěšeny noty
chrámových skladeb, které jsou rozděleny podle příslušných liturgických dob či
příležitostí. Tento oddíl budeme průběžně doplňovat.
***
Notová příloha tohoto čísla Zpravodaje obsahuje vánoční skladby:
- francouzská koleda, arr. Willi Türk - Andělé
- Adam Václav Michna z Otradovic, arr. Willi Türk - O narození Pána Krista
- Johannes Eccard - K Tvým jeslím
- Ondřej Múčka - Vánoční moteto
***
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu Olomouc vydalo
v nakladatelství Matice Cyrilometodějské PANIS ANGELICUS – Výběr
eucharistických skladeb pro chrámové sbory. Více informací najdete na
www.maticecm.cz, sekce Knihy Matice Cyrilometodějské.
***
Uzávěrka dalšího čísla je 30. listopadu 2015. Budeme rádi, když nám pošlete své
příspěvky. Díky!
***
Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, Smetanova 14, 602 00 Brno
Tel.: 549 251 008, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
http://www.musicasacra.cz
Návštěvní den:
středa: 9.15 – 12, 13 – 16 hod.
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. účtu: 154525774/0300
Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK ČR E 19603
ISSN 2336-5374
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Křížovka
Řešení tajenky z minulého čísla DĚKANÁTNÍ ŠKOLENÍ: 1. AD, 2. Neděle,
3. Múčka, 4. Varhaník, 5. Kantor, 6. Oktáva, 7. Kontrabas, 8. Disonance,
9. Smíření, 10. Kryštof, 11. Ikona, 12. Pozoun, 13. Žaltář, 14. Eben, 15. Není,
16. Křížek. Správnou tajenku nám zaslalo pět luštitelů: J. Bezděková, M.
Pecinová, J. Lindr, E. Kocmanová a Z. Štěpánková. Odměnu zasíláme paní Evě
Kocmanové. Tajenku tohoto čísla nám zašlete do 30. 11. 2015.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. It. smyčec.
2. Zkratka Slavkovské iniciativy smíření.
3. Jméno redaktora zpěvníku Cesta k věčné spáse (1912-1915).
4. Bicí nástroj sestávající z trojúhelníkové kovové tyčinky.
5. Základní jednotka (Hz) pro měření frekvence.
6. Závěr skladby.
7. Zkratka Národního eucharistického kongresu.
8. Smyčcový nástroj.
9. Latinský pozdrav.
10. Homilie.
11. Jméno skladatele Ryby (1765-1815).
Karol Frydrych
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