HUDEBNÍ EPIŠTOLY
Motto: Hudba je jako vesmír. Čím více ji poznáváme, tím hlouběji pronikáme do krás
neuchopitelného světa tónů.

Předmluva
S hudebními epištolami budeme společně vstupovat potichu, zvolna do hudebního prostoru
a naslouchat všem podnětům a zvukům, které nás na cestě potkají. O hudbě bylo napsáno
mnoho nádherných knih, proto naše putování bude příjemné a klidně nás dovede do krás
hudebních myšlenek velikánů hudby. V hudební historii je řada skladatelů, kteří věděli, ţe
ţádný úspěch není jen můj vlastní. Cestu k němu připravili také jiní lidé a plody jejich
práce ovlivňovali tvůrci předchozích generací. Ani skutečné neúspěchy nebyly pouze
jejich osobní. Mnohdy pramenily z neúspěchu jiného člověka, z katastrof doby, ve které
ţili, nebo byly důsledkem úspěchu dalšího hudebního génia proţívané epochy. Tito lidé
byli také vynikajícími učiteli, protoţe našli smysl svého ţivota v naprosté integraci svých
tvůrčích sil s předáváním hudebních krás budoucím generacím. Putování do světa tónů
počne postranní brankou, která nás však časem dovede aţ na mnohaproudovou hudební
dálnici světa. Hudba a umění vůbec zobrazují ţivot. Uplynulá tisíciletí byla na události
velice pestrá, proto také umění patří k nejbohatším darům světa. S první neumělou soškou
či jeskynní kresbou mamuta se zrodilo výtvarné umění. S rytmickým tancem za zvuku
kamenného chřestidla povstalo dávnověké pohybové umění, zprvu rituální, později
pramenící z čiré touhy po vyjádření citů pohybem. Ze starých indických náboţenských
legend vzniklo nejstarší slovesné umění. Ze starořeckých ód a bohosluţebných ţidovských
a křesťanských zpěvů se zrodila hudební krása. Při pohledu do historie uměleckých oborů
pak zjistíme, ţe se vyvíjely v křivkách se střídavými vzestupy a poklesy. Tím více si
dnešní člověk musí váţit uměleckého odkazu zástupu nesmrtelných tvůrčích umělců, má
povinnost jej předávat svým dětem, a tak se spolupodílet na dění v blízké i daleké
budoucnosti. Forma epištol je zvolena záměrně, protoţe epištola je nabádavý veřejný list,
který pouţili mnozí literární umělci v historii lidstva. Např.: „Epištoly kutnohorské (1851)
od Karla Havlíčka Borovského, „Epištoly sv. Pavla Korinťanům“ (cca 67 n. l.) a další.
Cílem epištol pak je, pomoci čtenářům zprostředkovat vstup do „hudebního vesmíru“.
Pro větší přehlednost hudebních témat bude kaţdá epištola členěna do rubrik:
HUDEBNÍ ABECEDA aneb, trocha teorie nikoho nezabije.
HUDEBNÍ ZEMĚPIS naší malé republiky.
Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“ aneb vše souvisí se vším.......................
AKTUÁLNĚ – spřátelené adresy, odpovědi na dotazy, humor, výročí atd....
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I. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
HUDEBNÍ ABECEDA
Na počátku bylo SLOVO. Také poznání hudby a jejích zákonitostí začíná pojmenováním
hudebních jevů. Protoţe psychologické a pedagogické důvody vedou k tomu, aby obsah
poznatků byl spirálovitě rozvrţen (spirálovitá osnova podporuje trvalost vědomostí), budou
se epištoly ve všech svých rubrikách k tématům vracet a poznání jevů prohlubovat. Slovník
této abecedy je velice srozumitelný, protoţe všichni hudebníci na celém světě jej pouţívají.
Je to tedy ve své podstatě řeč „mezinárodní“. Všichni jsme občany mezinárodního národa
muzikantského. Začneme od Adama, ale kaţdá epištola bude obsahovat jen pět slov.
Rozšiřování slovní zásoby bude úkolem kaţdého čtenáře těchto epištol.
A = nota, tón – pro hudebníky v orchestru, v komorní i sólové hudbě je tento tón velice
důleţitý, protoţe si v jeho výšce všichni hudebníci naladí své nástroje, aby měli „a“ stejně
vysoké. V učebnici fyziky je psáno, ţe jednočárkované „a“ má 440 kmitů za vteřinu, to
znamená, ţe například struna „a“ kmitne v kaţdé vteřině 440x sem a tam, tím rozechvěje
vzduch, vzduch rozechvěje hudebníkův bubínek v uchu a ten jej interpretuje jako tón „a“.
Stejné ladění zaručuje posluchačům čistotu intonace hraných skladeb, které poslouchají.
ADAGIO = pomalu, ţádný úprk. Rozhlédněte se kolem sebe a vychutnejte si krásu a
barvu tónů hudebního nástroje, který právě zní. Všimněte si dynamiky melodie, lahodného
vibrata, které umocňuje citový proţitek. Čtěte – adadţo.
AGITATO = vzrušeně, klid je pryč, tempo skladby se zrychlí a letí kupředu. Mnohdy také
předznamenává silnou dynamickou událost. Čtěte – adţitáto.
AKORD = souzvuk tří nebo více tónů současně. Můţe být sloţený z tercií, kvart i z jiných
intervalů. Akordy jsou nenahraditelným technickým prvkem pro kaţdého hudebního
skladatele, protoţe poskytují úţasné barevné kombinace v jejich tvůrčí práci. Nejdůleţitější
akordy musí kaţdý hudebník jmenovat od kteréhokoliv tónu kaţdé stupnice. Jsou to
akordy durové, mollové, zvětšené, zmenšené (kvintakordy, septakordy a další......).
AMATÉR = (angl. amateur) je člověk, který miluje hudbu, sám je výborným hudebníkem,
který ovládá nějaký hudební nástroj, zná mnoho faktů z teorie a dějin hudby, mnohdy je
velice schopným organizátorem hudebního ţivota ve svém okolí a při svém kulturním
vytíţení je ještě schopen plnohodnotně vykonávat svou profesi. Amare znamená latinsky
milovat. Proto nezaměňujte slovo amatér za označení diletant, coţ je člověk, který se plete
do něčeho, čemu rozumí jen velice málo. Je však mnohdy na mediálním „výsluní“.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Toulky českou hudební republikou nás zavedou do míst v Praze a regionech České
republiky, kde jsou otisknuty stopy hudebních skladatelů a interpretů naší hudby z mnoha
hudebních oborů. Překvapivě zjistíme, ţe hudební vyspělost jednotlivých krajů a míst je
rovnoměrně rozmístěna. Vzhledem k hudební historii Evropy, kde se kulturní dění
odehrávalo převáţně jen ve velkých městech, je úţasné zjištění, ţe český a moravský
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venkov (hlavně v minulosti) je Praze po stránce hudební vyspělosti rovnocenným
partnerem. Odtud pochází řada hudebních talentovaných osobností, které se staly
hudebními mistry nejen naší země a Evropy, ale jejichţ věhlas putuje dodnes
globalizujícím se světem.
PRAHA je protkána tisíci hudebními myšlenkami a je těţké najít místo, kde začít s první
procházkou. Jisté však je, ţe Prahu si nikdo z nás neumí představit bez panoramatu
Hradčan. Proto epištolní hudební toulky počneme zde. Hudba rezonovala v areálu
Praţského hradu od pradávna ve Svatovítské katedrále, kde zněl laudes matutinales (ranní
duchovní zpěv) i největšího českého krále Karla IV. Liturgický zpěv byl v chrámu
přítomen celý den, protoţe byla při praţské kapitule zaloţena škola pro vyšší vzdělání a
pěstování zpěvu jiţ začátkem 13. století. Navštěvoval ji i Kosmas a vynikající děkan Vít,
který spolu se svým přítelem kanovníkem Eberhardem zaloţil v první polovině 13. stol.
nadaci pro chudé chlapce zpěváčky, kteří se nazývali bonifanti. Slovo z latinského „boni
infantes“ znamená dobré děti. Někdy se jim také říká „boni pueri“ – hodní hoši či
„innocentes“ – nevinní. O hudební stránku mší a slavnostních církevních událostí pečovala
řada význačných hudebních umělců: František Xaver Brixi (působil v chrámu v l. 17591771, autor 50 mší a velkolepého Requiem), Jan Koţeluh (v l. 1784-1814), také bratr
Františka Jana Škroupa (tvůrce písně „Kde domov můj“) Jan Nepomuk Škroup a mnoho
dalších. Impozantní prostora Svatovítské katedrály a Svatojiřská bazilika s dvěma
bělavými románskými věţemi jsou dnes nejkrásnějšími koncertními síněmi, kde se
kaţdoročně shromaţďují davy posluchačů hudebního festivalu PRAŢSKÉ JARO.
Nádherný akustický prostor dává vyniknout nejen hudbě duchovní, ale také pozvedá
lidského ducha prostřednictvím hudby neduchovního charakteru, jeţ patří k perlám
hudebního odkazu našich i zahraničních tvůrců, také díky vynikajícím světovým
interpretům. Nedaleko těchto architektonických skvostů je prostor nazývaný Nový svět,
který je opravdu světem pro sebe. Jméno si nese od počátku 17. století, protoţe toto
osídlení vzniklo na neobydleném území za hradčanskými hradbami. Původně renesanční
čtvrť se v období baroka změnila na čtvrť převáţně obývanou chudými muzikanty.
V Santiniovském domě, jehoţ okny můţeme spatřit pěkné štuky na stropě prvního
poschodí, bydlelo devět hudebníků, kteří za šat a stravu zpívali a hráli v Loretě ke slávě
Boţí. Na nenápadném domě čp. 90 připomíná pamětní deska, ţe se zde narodil 29.4.1857
houslový virtuos František Ondříček (zemřel 12.4.1922). Procházku můţeme zakončit
před bohatým barokovým diezenhoferovským průčelím LORETY, kde s provozováním
hudby počítali jiţ její zakladatelé. Ve věţi z roku 1693 je umístěna proslulá mariánská
zvonkohra hodináře Petra Naumanna. Zvonky Loretánské zvonkohry byly ulity
v Amsterodamu, finančně zabezpečil celou stavbu nástroje malostranský měšťan Eberhard
z Glaukova a poprvé její mariánskou píseň „Tisíckrát pozdravujeme Tebe..“ slyšeli věřící
15. srpna 1695.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Na otázku: Proč „U kouzelné flétny“ naleznete odpověď na adrese
www.bilkovatumova.euweb.cz,
kde si můţete bezplatně stáhnout informace o tomto nástroji a také hudební díla, která
jsou málo hrána a pro flétnu napsána vynikajícími skladateli.
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V kavárně si povídáme se svými přáteli o všem moţném i nemoţném, proto se budeme
zabývat i tématy, která zdánlivě s hudbou nesouvisí. Ale při hlubším pohledu zjistíme, ţe
hudba má vliv na mnoho otázek lidského ţivota. První setkání v kavárně je zahájeno
podáváním nového kulinářského výrobku, který se jmenuje „Chléb s máslem“
W.A.Mozarta. Krajíce čerstvého chleba jsou pomazány bylinkovým máslem a ozdobeny
písmenem M. K ochutnávce je hrána na klavír instruktivní skladbička W. A. Mozarta (27.
1. 1756 Salzburg – 5. 12. 1791 Vídeň), kterou pojmenoval Chléb s máslem. Skladba není
obtíţná. Jednoduchý doprovod v levé ruce podtrhávají glissanda v pravé ruce, která
charakterizují pohyb noţem při roztírání másla na krajíc chleba. Dílko je v tanečním
třídobém rytmu, v C dur tónině a předepsané tempo Allegretto scherzando (vesele a
ţertovně) sděluje interpretovi, jaký výraz má skladba mít. Pochoutka kavárny „U kouzelné
flétny“ není jedinou lahůdkou, jeţ je podávána ke kávě či čaji. 100 let po skladatelově
smrti se zrodila tzv. Mozartova koule. Jejím tvůrcem byl známý salzburgský cukrářský
mistr Paul Fürst. V roce 1890 vytvořil první Mozartovu kouli a jeho pravnuk Norbert tuto
tradici dodnes udrţuje. Stačí navštívit slavnou cukrárnu Fürst v Salzburgu. Jádro pralinky
tvoří zelený pistáciový marcipán, který je obalený vrstvou nejjemnějšího nugátu. Při
výrobě se koule napichuje na dřevěnou tyčinku a noří se do kvalitní horké čokolády. Po
vychladnutí čokoládové hmoty se tyčinka vytáhne a do takto vzniklé dutiny se vstřikuje
zbylá čokoláda. Koule se obalují do stříbřitého staniolu s Mozartovým portrétem. Nápad je
kopírován také jako tzv. Mozartův tolar. Je nemoţné nemilovat hudbu tohoto rakouského
génia hudby. Jeho díla úspěšně prošla testem náročnosti a kritiky mnoha generací.
Vydobyla si místo na Olympu nesmrtelnosti. Proto jsou jeho výročí od narození i smrti
oslavována celým kulturním světem. Rovněţ Mozartova koule je sladkou velvyslankyní
Rakouska.

AKTUÁLNĚ
Pozvánka na www.svatovaclavske.cz - mezinárodní festival duchovní hudby.
Pozvánka na www.rozhlasovypodzim.cz – mezinárodní hudební festival.
Předvolební:
Kdyţ těţký boj jsme vedli s nepřáteli,
politiky jsme slavné tehdy měli.
Kdyţ sami sebe nyní potíráme,
politiky jen – populární máme.
Václav Krofta rok 1923

Praha: © září 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
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II. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Bez hudby by byl život jako cesta pouští.
Prázdninové putování nás mnohdy zavede k zajímavým místům, která evokují k hlubším
zamyšlením nad kulturními událostmi světa. Příkladem můţe být socha Zdeňka Nejedlého
(1878 – 1962), která je v Litomyšli před základní školou blízko zámku. Nachází se před ní
mramorová deska se slovy:

„Odmítám ty, kdoţ se rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdoţ se rozhodli jej
tupit… mohu dát za pravdu jen těm, kdoţ v úzkostech hledají.“
B. PASCAL

Zdeněk Nejedlý rozmnoţil i poškodil kulturu českou. Přinesl poctu i úhonu rodnému
městu, jeţ oceňuje dobré a zavrhuje špatné jeho skutky.
Pravdivé věty, vytesané do chladného mramoru, vás donutí k posezení v blízkém parku a
zamyslet se nad osudem umění. Jak lze dosáhnout maximální umělecké krásy? Proč jsme
tak málo naplnili odkaz umělců uplynulých staletí? Veškeré umění a kultura ţivota, jeţ je
také uměním, není přece jen jakousi nadstavbou, bez níţ se snadno obejdeme. Jsme
smutnými svědky toho, jak upadá umělecký vkus davů, protoţe je dovoleno obklopovat
širokou veřejnost uměleckými padělky. Světový vkus tíhne ke stálému zjednodušování a
k zavádění velmi nevkusných, ale o to hlučnějších hudebních ţánrů, doslova perverzních
výtvarných děl a dokonce ničení architektonických skvostů. Jsme my v České republice
povinni drţet krok se světovou módou, kdyţ nám historie darovala umění velikánů např.
v české hudbě? V čem vlastně spočívá „pokrok“ hlásaný progresivisty? Jak vysvětlíme
národu Smetany, Dvořáka, Martinů, Bendy, Stamice, Janáčka a dalších, ţe kaţdým rokem
zápasíme doslova o přeţití v předávání naší hudební historie budoucím generacím? Od
roku 1990, kdy kultura a školství jsou řízeny demokraticky zvolenými lidmi, je zřejmé, ţe
pravými středisky umění a vzdělanosti nejsou pracoviště a výkonná střediska politiky či
ekonomie, finanční a světské moci. Opravdové opěrné body dnešních dějin kultury jsou na
jiných místech. V regionech České republiky, kde mnoho lidí tiše pracuje bez nároku na
odměny a pocty. V domovech a pracovnách neznámých a moudrých lidí, pro které je
předávání umělecké krásy důleţitou prioritou jejich bytí. V jejich srdcích a práci se pro
kvalitu ţivota dějí zázraky a rodí se události, jeţ jsou významnější neţ pochybné zákony a
transakce velkoměst, kde se politici domnívají, ţe mají v rukou puls času, a ţe řídí
kormidlo českých i světových dějin. Tito nadšenci jsou nadějí, ţe umělecká a tím také i
hudební krása bude ţít, protoţe jsou naplněni ne slovy, ale činy a hlavně srdcem. Jejich
zásluhou bude i v příštím tisíciletí zachována umělecká krása všech oborů mnoha staletí.
Ale k tomu musíme my všichni vyzývat ostatní slovy: „Braň krásu, hledej krásu,
miluj krásu!!!“
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HUDEBNÍ ABECEDA
BALADA = je hudební báseň s pochmurným aţ tragickým obsahem. Mistrem této hudební
formy byl zejména největší polský klavírista a hudební skladatel Fryderyk Chopin (18101849).
BARKAROLA = je všeobecně známo, ţe v Benátkách mají místo ulic vodu a na té jezdí
gondoly, jeţ řídí gondoliéři. Za příplatek jsou ochotni turistům zazpívat pravou benátskou
barkarolu. Melodie se houpe nad kytarovým doprovodem v kolébavém šestiosminovém
taktu, jako kdyţ vesla pravidelně zabírají a gondola lehce plyne po hladině kanálu.
Podobnost s českým slovem bárka není vůbec náhodná.
BASOVÝ KLARINET = je větší klarinet, o oktávu niţší. Protoţe je moc dlouhý, musí být
jeho roura zahnutá a obrácená dopředu jako u saxofonu. Jeho tmavá barva se vynořuje
z hlubin orchestru ve zvlášť dramatických momentech a většinou jeho hlas nevěští nic
dobrého. Jako například ve Dvořákově symfonické básni „Polednice“.
BATERIE = se v hudbě ke svícení nehodí, ani nemá nic společného s dělostřelectvem.
Baterie je souhrnné označení pro skupinu bicích nástrojů v orchestru. Slovo je převzato
z francouzštiny, kde battre znamená bíti, nebo z italštiny, kde totéţ slovo zní battere.
BAND = v jazzu a rocku označení kapely různě velkého obsazení. Zvláštním druhem
kapely je big band, tj. velká kapela.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
V září kaţdého roku slavíme svátek největšího světce v historii českých dějin, který je
neoddělitelně spjat s celou českou uměleckou veřejností. Nespočet soch, sousoší, obrazů,
hudebních děl a sv. Václavu zasvěcených architektonicky vzácných kaplí a kostelů svědčí
o trvalé úctě Čechů ke svému prvnímu moudrému politikovi, králi a hluboce duchovně i
sociálně zaloţenému člověku. Duchovní píseň „Svatý Václave“ je pokládána za jeden
z nejstarších projevů české slovesné a hudební tvořivosti. Nejstarší notovaný zápis pochází
z latinského graduálu z roku 1473. Funkčnost písně vzrostla v souvislosti s posilováním
světcova kultu za Karla IV. Píseň dodnes vystupuje v českém povědomí nejen jako symbol
náboţenský, ale i státně historický. Její citace byla pouţita i v hudbě českých skladatelů: Z.
Fibich – opera Blaník, A. Dvořák – předehra Husitská, J.Suk – Meditace na staročeský
chorál Svatý Václave pro smyčcové kvarteto, V. Novák – Svatováclavský triptych pro
varhany, J. B. Foerster – oratorium Svatý Václav, O. Jeremiáš – nonet Fantazie na
staročeské chorály atd. V umělecké tvorbě však hudební materiál písně svou funkční
návaznost na duchovní zpěv postupně ztrácí a nabývá zvl. v dobách ohroţení českého
národního ţivota mobilizující ideové úlohy. Za braniborské okupace (1278 – 1283) měla
tato píseň revoluční význam. Za nacistické okupace nabyla nového významu
prostřednictvím Českého noneta. Na bezpočetných koncertech v zemích Hitlerovy Třetí
říše, kam České noneto přijíţdělo za svými „nasazenými“ krajany, nikdy nechyběl nonet
Otakara Jeremiáše s podtitulem Český chorál. Svatováclavský chorál zněl i
v nejtragičtějších okamţicích českého národa. Před vyklizením města Terezína uspořádal
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místní spolek „Smetana“ dne 28. září 1941 v kostele poslední hudební setkání pod
hlavičkou „Slavnostní poţehnání k uctění památky sv. Václava“ za asistence policie a
gestapa. Brzy nato se obyvatelé Terezína stěhovali a z města se stalo mezinárodní ţidovské
ghetto. Mezi vězni ze všech Hitlerem okupovaných zemí bylo i velké mnoţství
profesionálních hudebních umělců i mnoho vynikajících amatérů. V absurdních
podmínkách ţivota tohoto místa se zrodil obrovský hlad po spoluúčasti na kulturním dění.
Vedle neuvěřitelné produkce divadelní a výtvarné se i hudba stala psychologickou obranou
proti okolnímu světu. Při příjezdu komise Červeného kříţe dostali muzikanti lepší hudební
nástroje a uspořádali mnoho koncertů. Největší nadšení vzbudil večer české hudby, na
němţ dirigoval Karel Ančerl (pozdější šéfdirigent České filharmonie) Meditaci na
svatováclavský chorál J. Suka, Dvořákovu Smyčcovou serenádu a Fantazii pro smyčcový
orchestr Pavla Haase. Pod dozorem esesmanů byl koncert natáčen a veřejnost tak uvěřila
propagandě a lţím o ţivotě v táboře. Dodnes je však město plné zvláštní tísnivé atmosféry
a naší povinností je, nezapomenout na utrpení českých umělců: Jaroslav Pekelský, Rudolf
Karel, Karel Bermann, Pavel Haas, Gideon Klein, Robert Brock, Hans Krása, Karel
Reiner, Viktor Ullmann a mnoho dalších.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Dnes je v kavárně ţivo, protoţe se koná vernisáţ vynikající kávy s názvem „Kávová
kantáta“ J. S. Bacha. Jak ji připravit? Vezmete kávu ostré a kávu jemné chuti, obě
smíchané a rozemleté na jemný prášek. Nalijeme do dţezvy čistou vodu a do vody dáme
ihned cukr (1 kostka na malý šálek). Kdyţ se voda vaří, stáhneme dţezvu z ohně a dáme
do vody tolik vrchovatých lţiček jemně umleté kávy, kolik koflíků vaříme. Zamícháme a
necháme přeběhnout třikrát var, mezitím vţdy znovu kávu zamícháme. Pak necháme kávu
tři minuty mimo oheň a naléváme do malých porcelánových šálků. Takto uvařená káva je
nadobyčej vonná a silná. Lze ji ozdobit kopečkem ušlehané smetany a tu špetkou skořice
s cukrem. Tělo pookřeje a duše také, protoţe nám k jejímu popíjení zní Arie pro soprán
s obligátní flétnou a klavírem z Kaffee – cantate Johanna Sebastiana Bacha (21. 3. 1685
Eisenach – 28. 7. 1750 Lipsko). Skladba je v D dur tónině, v tříosminovém rytmu a
grazioso určuje, aby interpreti skladbu předvedli s půvabem a smyslem pro humor, který
z této světské skladby dýchá.
J. S. Bach byl jeden z největších hudebních skladatelů všech dob, který od poloviny
19. století trvale ovlivňuje vývoj klasické hudby. Ale měl také smysl pro ţerty, coţ
poznáme z jeho skladeb, kdy je jich celá řada opravdu veselých, zvlášť v této kantátě, kde
Bach oslavuje uţitek a poţitek plynoucí z pití kávy. Kantátový útvar je zhudebnění
duchovního básnického textu rozjímavého charakteru, který velice ovlivnil protestantskou
vokální tvorbu, a jeţ k nepřekonatelné dokonalosti dovedl právě J.S.Bach. Sám napsal
mnoho textů, které zhudebnil. Byl to zboţný muţ a rád přemítal o posledních věcech
člověka. Ve svých volných chvílích si rád zakouřil ze starobylé dýmky, byl to pro něj
vzácný čas ticha a přemítání. Jeho text ke Kantátě o dýmce, kterou sloţil pro zpěv a klavír
(lze interpretovat jako Menuet pro klavír, nebo také jako duet pro příčnou flétnu a basovou
příčnou flétnu, či viloncello), nás vtáhne do jeho soukromí.
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„Kuřákovo rozjímání“
1. Kdykoli sáhnu pro dýmčičku, tabákem pěkně nacpanou, a zadýmám si na
chvilčičku, chmurné mi věci vytanou. A napadá mi, jak já sám se té své dýmce
podobám.
2. Co ţe je dýmka? Pouhá hlína. A co je člověk? Hlína téţ! A častokrát mi připomíná,
kdyţ se tak, neţ se naděješ, při pádu na zem rozbíjí, jak i náš ţivot pomíjí.
3. A tak mi dýmka napomáhá k myšlenkám zboţným, plným krás. A proto téţ mi je
tak drahá, a proto téţ si v kaţdý čas, ať jsem, kde jsem, zde nebo tam, s chutí a
zboţně zadýmám.

AKTUÁLNĚ
Podzim roku 2010bude naplněn volebními sliby, které budou ovlivňovat také české
kulturní prostředí, proto je vhodné podívat se do historie českého epigramu:
TEMPORA MUTANTUR…..
Boj pravdy se lţí, práva s bezprávím, toť úkol byl kdys politiky.
Čas pozměňuje mravy však a zvyky.
Dnes politika v době mravně skleslé, je bojem hlavně – o ţlaby a jesle.
PŘEDVOLEBNÍ VÝZVA
Chceš, by se vlast zas k slávě vznesla?
Programy nevol, nevol hesla, jeţ křičí k Tobě kolem kol s plakátů na zdech, na ohradách –
leč poctivé jen lidi vol!
ZÁSADNÍ ROZDÍL
Divadla toť snaha odvěká, diváka vţdy měnit v člověka.
Na politickém však jevišti
snahu zříme jinou k nevíře: člověka zas měnit – ve zvíře.
NÁBOŢENSTVÍ a POLITIKA
Hlavní rozdíl, jejţ tu moţno zříti, zdůrazniti stručně jenom hodlám:
náboţenství učí Boha ctíti, politika – klaněti se modlám.
SOUD HISTORIE
Postaví – li historie na scénu
nejednoho z dnešních „hrdinů“,
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překvapení vyloučeno není:
ţe se obr – v trpaslíka změní.
ŠPATNÁ POLITIKA
Pravice ta budiţ námi klata, jeţ si zvykla dělat politiku
za pomoci nepotismu, zlata.
Stejně budiţ klata levice, která dělá politiku ulice.
Krofta, Václav: Politika v epigramu, Praha 1923

Praha: © září 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
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III. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Hudba je pomocníkem citů.
Školní rok 2010/2011 je jiţ v plném proudu a kaţdý z nás má moţnost nahlédnout do
učebních plánů svých dětí. Při bliţším srovnání nás zarazí nízká dotace vyučovacích hodin,
která je věnována hudební výchově. Také obsah tohoto předmětu je, mírně řečeno, velice
liberální a na mnoha základních i středních školách v Praze i České republice by bylo
zjištění o aprobaci učitelů tohoto předmětu určitým překvapením. Potřebujeme vůbec
hudební výchovu? A jaká je úloha hudby v současném světě?
Hudba byla, je a vţdy bude čímsi zázračným, neuchopitelným, nepřístupným jakýmkoliv
rozumovým úvahám. Těţko se vysvětluje, proč nás řazení a vrstvení tónů, zvuků, barev i
rytmů tak citově oslovuje. A to je hudba přítomna všude tam, kde jsou lidé. Vţdy je patrná
souvislost mezi hudbou a barvou, hudbou a básnickou formou, hudbou a pohybem, hudbou
a duchovní i etickou kulturou, hudbou a výtvarnými či architektonickými obory, hudbou a
moderními médii. Celá staletí spočívala úloha hudby v tom, aby člověka zlidšťovala, proto
byla podstatnou sloţkou soukromého i veřejného ţivota. K hudbě se vychovávalo od
dětství, protoţe ve školském systému byla hudba rovnoprávná s obory gramatiky,
dialektiky a rétoriky. Ve 20. století se však výchovný systém od tohoto principu vzdálil.
Kvalitní hudba nehraje v dnešních učebních osnovách škol všech typů téměř ţádnou roli.
Pokud je vůbec vyučována, tak dnes postrádá odbornou kontrolu ze strany nadřízených
orgánů a v případě ojedinělého zjištění o předávání nepravdivých informací, je postih
zúčastněných nulový. Škála různých úředníků a poradců, kteří jsou pověřeni sestavováním
učebních plánů, si moţná uvědomuje svou odpovědnost, ale v oblasti hudební výchovy
nevědí, co činí. Etika současného světa je podřízena technice. Hudba velkých mistrů je
degradována na líbivou zábavu, primát nad mravními hodnotami má způsob myšlení a
mluvy, který vede od technokracie, techniky, výkonnosti a konkurence přes materiální
blahobyt aţ k válce, vykořisťování a útlaku, protoţe chybí hudbou a uměním pěstovaná
fantazie, láska, soucítění.
Úlohou hudby není řídit se pragmatickými postupy, ale připomínat všem generacím, ţe říše
hudební fantazie je nepostradatelnou sloţkou pravého lidství. V druhé polovině 20. století
byla dokonce pozitivní úloha hudby nezodpovědně zneuţita. Role státně řízené hudby a
kultury vůbec v diktaturách je všem dobře známa. A dnes? Zodpovědní soudí, ţe lze ţít
bez umění. Stačí z něj udělat pouhou oddechovou zábavu, kterou masově nabízejí veškerá
informační média. Čím je hudební smog hlučnější, tím snáze přehluší duchovní
soustředění, tak nezbytné k projevům lidství. V současnosti nejde uţ jen o hudbu, ale
hlavně o lidské kontakty s ní.

HUDEBNÍ ABECEDA
C = označení prvního stupně diatonické stupnice C dur. Od C začíná hudební učení.
Stupnice C dur nemá ţádné kříţky, ţádná b.
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Caccia = (čte se kača), znamená v italštině – honba. V hudbě je to vokálně-instrumentální
forma oblíbená v Itálii ve 14. století. Její text se váţe na lovecké výjevy. Vrchní dva hlasy
jsou vedeny na způsob kánonu („honí se“), třetí hlas je samostatný.
Cantabile = (italské slovo, čte se kantabile) znamená zpěvně. Má zdůraznit význam
melodie ve skladbě a v jejím přednesu. Nevěříte, ţe se dá na hudebním nástroji také zpívat
? Jen si zkuste kaţdou melodii, u které je předepsáno cantabile, napřed zazpívat. Určitě ji
pak neodehrajete bez citového procítění.
Canticum = (latinské slovo, čti kantikum) znamená zpěv. Písně na texty Starého a Nového
zákona s výjimkou ţalmů. Cantica vycházejí z ţidovské liturgie a jsou hudebními formami
officia a mše.
Cibulička = český lidový tanec, k němuţ se zpívala píseň „Hop, hej ! Cibuláři jedou.“
V uměleckém zpracování je zastoupena ve Smetanových Českých tancích pro klavír z roku
1879.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Kaţdý rok v prosinci zní celou Českou republikou Rybova slavnostní Česká mše vánoční,
kterou dodnes nacvičují generace kantorů a sbormistrů po celých Čechách. Poprvé zazněla
v kostele Povýšení Svatého Kříţe ve Starém Roţmitále pod Třemšínem o vánocích roku
1796. Třemšín, král jiţní části Brd, byl v době národního obrození oslavován mnoha
básníky jako symbol češství, stejně jako Říp nebo Blaník. Pořádaly se na něm četné
národní slavnosti a poutě. Městečko Roţmitál je působištěm i rodištěm významných
umělců: kontrabasista František Drechsler, flétnista Josef Kašpárek a vynikající pedagog,
skladatel, vzdělaný myslitel a osvícený literát Jakub Šimon Jan RYBA (26. 10. 1765
v Přešticích – 8. 4. 1815 v Roţmitále pod Třemšínem), kde od roku 1788 působil jako
učitel a ředitel kůru kostela Povýšení Svatého Kříţe. Byl synem učitele a varhaníka,
studoval na piaristickém gymnáziu v Praze a absolvoval učitelský kurz. Podstatnou část
svého ţivota ţil Ryba pro druhé, ale lidská zloba a nepochopení jeho myšlenek jej hnaly do
stále větší samoty. Tíţivá ekonomická situace podporována nevyléčitelnou nemocí
způsobily citlivému hudebníkovi deprese, které ukončily jeho krátký ţivot. V osudnou
sobotu 8. dubna 1815 v lese nad Roţmitálem u vsi Voltuše skončil ţivot vzácného člověka
a ryze českého muzikanta. Rybův syn Josef Arnošt o jeho zmizení napsal: „… vyšli třetího
dne všichni občané z Roţmitálu a prohledali celou okolní krajinu co nejpozorněji. Konečně
otce našli v lese Štěrbina mezi hustým, téměř neproniknutelným houštím. Podřezal si
břitvou tepny na krku a na obou zápěstích“. Vyprávělo se, ţe vedle mrtvého Ryby se našly
noty a otevřený svazeček Senekova díla. Tichá smrt kantora Ryby připomíná konec ţivota
jeho oblíbeného filozofa. Jen přátelé a členové rodiny jej doprovázeli na jeho poslední
cestě. Aţ v roce 1855 dosáhl Rybův syn Josef Arnošt, profesor očního lékařství v Praze,
povolení přenést otcovy pozůstatky na hřbitov u kostela ve Starém Roţmitále. Kamenný
pomník stojí dnes nedaleko místa, kde od roku 1990 pamětní deska hlásá, ţe zde 24.
prosince 1796 poprvé zazněla slavná Česká vánoční mše s jásavým tenorem „Hej, mistře,
vstaň bystře“.
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Jen několik českých hudebních skladatelů má to štěstí, ţe se o jejich umělecký odkaz stará
instituce, která neustále upozorňuje zapomínající lidstvo na krásu jejich díla. Takovou je i
Společnost Jakuba Jana Ryby, která sídlí v Roţmitále pod Třemšínem, Náměstí 23, PSČ
262 42. Společnost vydává svůj vlastní informační bulletin, CD, MC a hudebniny se
skladbami J. J. Ryby. Členem se můţe stát kaţdý milovník hudby po zaplacení příspěvku,
který činí na rok minimálně 50,-Kč a dále dle moţností kaţdého člena. Takto splácí
Společnost obrovský dluh J. J. Rybovi za nás za všechny, kteří jeho hudbu s láskou
posloucháme, ale nic bliţšího o něm nevíme. Jeho převratné myšlenky jsou totiţ dodnes u
mnohých lidí přijímány s nechutí a despektem. Proč vlastně mu ústrky farní vrchnosti,
panstva i vlastních spoluobčanů tak ztrpčovaly ţivot? Rybův školní deník vše vysvětluje.
Ve škole se snaţil ve třídě zavést patřičnou kázeň a vytvořit systém, v němţ by se děti
skutečně učily. Poţadoval správnou hygienu a čisté oblečení, tím rozzlobil mnohé
maminky, poţadoval kaţdodenní poctivou domácí přípravu a slušné chování ve škole,
čímţ pobouřil několik významných občanů Roţmitálu. Novotářství se nelíbilo i
stárnoucímu správci roţmitálské fary Zacharovi. Další neshody pramenily se správcem
panství, který byl nakloněn stíţnostem některých roţmitálských měšťanů. V obhajobě J. J.
Ryby čteme: „… správní úředníci jednají s učiteli nejinak neţ jako se šašky,
méněcennými sluţebními posly a jako s těmi, kteří jsou v hodnosti za všemi písaři,
sládky a myslivci. Chce – li učitel dosáhnout trochu přízně, musí se při kaţdé pitce
osvědčit jako, pan kantor sem, pan kantor tam, a musí se sníţit k nechutným, ba
bohuţel i k nemravným šprýmŧm“. Pokusme se zamyslet nad tím, co by tento vynikající
učitel řekl dnešní situaci v mnohých školách. Více: www.jakubjanryba.cz.
Zajímavost: Josef Arnošt Ryba (1795 – 1856), jehoţ portrét namaloval v r. 1845 Václav
Mánes, byl lékař – oftalmolog a profesor na lékařské fakultě v Praze. Obraz vlastní
Národní galerie. Společnost Jakuba Jana Ryby pečuje o jeho rodokmen a je ve styku i se
ţijícími potomky. Jedním z nich je pí Alena Novotná (*1918), která SJJR věnovala
fotografie portrétů Rybovy dcery Marie a jejího manţela Pavla Schwinga. V r. 2003
získala Společnost vzácný dar od velikého ctitele a znalce duchovního díla J. J. Ryby P.
Bohumila Pavlů z Telče. P. Bohumil Pavlů, bývalý dómský vikář v Brně, který zemřel
v srpnu 2004, daroval Společnosti všechny materiály o J. J. Rybovi, které po celý ţivot
sbíral a třídil. Mezi mnoha skladbami jsou dvě cenné fotokopie Rybova autografu. Tento
dar podnítil myšlenku zřízení „ r y b o v s k é k n i h o v n y“ s katalogem, která bude
přístupna široké veřejnosti. Tak chtějí občané města Roţmitálu pod Třemšínem opět
smazat něco málo z dluhu, který toto město vůči Rybovi má. V roce 2005 se konalo
v Roţmitále mnoho kulturních akcí, které oslavily 240. výročí narození a 190. výročí úmrtí
Jakuba Jana Ryby. Na doporučení českého hudebního vědce PhDr. Jiřího Berkovce usiluje
výbor SJJR o získání kopie Rybova autografu, která je uloţena ve Strahovském klášteře.
Ve stejném roce si Roţmitálští také připomněli, ţe před 540 lety se na svou cestu po
Evropě z pověření krále Jiřího z Poděbrad vydal pan Jaroslav Lev z Roţmitálu. Jeho popis
putování v knize „Z Čech aţ na konec světa“ je zajímavou ukázkou ţivota tehdejší
společnosti.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
V kavárně je malá výstava českých betlémů, které vytvořily děti ve škole. Celá místnost
voní jehličím, svítí svíčky a všichni si pochutnávají na muzice.
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MUZIKA – odvárka, či Tomáškový kompot je sladká vzpomínka na zašlé časy. Tuto
řídkou ovocnou kaši lahodné chuti připravovaly hospodyně uţ 21. prosince, na církevní
svátek sv. Tomáše, odtud název tomáškový kompot. Ochutnávat se ale směl aţ o Štědrém
večeru. Proč muzika? Inu, protoţe se tu bere k tanci všechno dobré, co komora skýtá –
sušené ovoce, rozinky, mandle, ořechy, rum a trochu octa pro pikantní „šmak“, který byl o
vánočních hodech vítán na spravení chuti. Odvárka se vařívala všude a uţ podle mnoţství
místních názvů lze usoudit, jak velice byla oblíbená. A jak na to? Vezmi sušené švestky,
jablka, hrušky, meruňky a vař vše s trochou badyánu, celé skořice, několika hřebíčky,
kouskem citrónové kůry a stéblem vanilky. Uvařenou směs prolisuj, přidej cukr, můţeš
zahustit trochou švestkových povidel, dej hrozinky, nastrouhané ořechy, loupané mandle a
strouhaný perník, lţičku octa, všeho podle chuti. Chvíli ještě povař za stálého míchání a
nakonec oslaď medem a nezapomeň na rum. Směs nech několik dnů rozleţet!!!
Muzika se jídávala studená i teplá, v dobách minulých i k masu, později spíše
k vánočce – nebo „jen tak“.

AKTUÁLNĚ
Nejkrásnější roční čas proţíváme s úsměvem také díky mnoha koncertům a výstavám.
Pokud se budete chtít seznámit s majitelkou fiktivní kavárny „U kouzelné flétny“, přijďte
na kaţdoročně pořádaný novoroční koncert v hostivařském kostele „Stětí sv. Jana
Křtitele“, v neděli 9. ledna 2011 v 17.00 hodin. Na programu bude recitál komorního
dechového orchestru „BASFIFA“ ze ZUŠ Praha 3, který vede Lubomír Novák.

Praha: © září 2010
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IV. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Hudba nepodněcuje, dokud není hrána.
Vstoupili jsme do nového školního roku a kaţdý z nás má svá přání, která by chtěl naplnit.
Ale ať chceme nebo nechceme, jen naše síly k jejich naplnění nestačí. Celé hospodářství, a
tím také resorty kultury a školství, kde se všichni více či méně pohybujeme, jsou ovlivněni
tím, jaká je politická kultura námi zvolených představitelů České republiky. Ano, i
v hudebním světě se dějí neuvěřitelné politické šarády, nad nimiţ mnoho hudebníků jen
němě zírá. Například 2. listopadu 2006 uvedla Česká filharmonie (generální ředitel ČFVáclav Riedlbauch) premiéru skladby Ladislava Kubíka (1946) „Songs of Zhivago“.
Srovnatelná situace by nastala v Národním divadle, kde by Jiřina Švorcová dnes recitovala
„Zpěv míru“. Hudební svět zřejmě zešílel. Ladislav Kubík patřil coby vedoucí tajemník
k nejtvrdším normalizátorům v bývalém Svazu hudebních skladatelů a koncertních umělců
a činil se i jako nomenklaturní šéfredaktor hudebního vysílání Čs. rozhlasu. Druţil se se
soudruhy v Moskvě a spolurozhodoval o jiných skladatelích, jejichţ díla nesměla být hrána
(např. K. Husa, M. Kabeláč, J. Kapr, Z Lukáš a mnozí další). „Nářek bojovníkovy ţeny“
pro soprán, vietnamskou recitátorku, violu, basklarinet, klavír a bicí nástroje z roku 1974,
nebo vokálně symfonická freska „Únor“ pro recitátora, soprán, baryton, smíšený sbor a
orchestr z roku 1973 jasně ukazují, kde se nacházela pravda pana L. Kubíka. Zvláštní
selekce určitých skladatelů v našem koncertním ţivotě však neskončila, ale stále přetrvává.
Za všechny jmenujme např. hudebního skladatele Miloše Boka (1968), jehoţ hudba má
úţasnou duchovní sílu a dokáţe vyvolat prameny silných emocionálních proţitků (Missa
solemnis). Jeho díla v dramaturgii hudebních těles budeme hledat marně. Více na
www.elgar.cz. Diskriminaci však nejvíce musí cítit české hudební skladatelky, jejichţ
skladby jsou hudebními institucemi opomíjeny neustále tak důsledně, ţe ani studenti
hudebních škol nejsou schopni o nich něco říci. Za všechny jmenujme: Sláva Vorlová
(1894 – 1973), Elen Petrová (1929), Jana Obrovská (1930 – 1987), Marta Jiráčková
(1932), Ivana Loudová (1941), Sylvie Bodorová (1954), Hana Vejvodová (1963 – 1994) a
další. Šarády volebního roku 2010před nás staví nutnost vysvětlit mladým lidem, ţe
politická reprezentace je opravdu taková, jakou zvolíme. Moudrým lidem by neměla dělat
potíţe sebereflexe, u které je potřebné začít. Tato vlastnost dnešním politikům naprosto
chybí, volič si tento nedostatek uţ nemůţe dovolit. Tzv. „předvolební zpovědní zrcadlo“ je
pro kaţdého občana nutností, protoţe důsledky našich špatných rozhodnutí jsou příliš
závaţné. Zastavme se proto ve svém nitru a tiše se nad sebou zamysleme. Vyuţijme vší
své vzdělanosti a moudrosti, která je kaţdému z nás dána a začněme ji s rozmyslem
pouţívat, aţ půjdeme znovu k volbám. Jen tak nastane pohyb pozitivním směrem. Neţ
půjde mnoho mladých lidí ke svým prvním volbám, pohovořme s nimi o jejich přáních a
kritériích, jeţ je vedou ke konkrétním zvoleným politikům.
Např.:
1*

Jaké vlastnosti by měl mít politik, kterého zvolí?

2*

Co je v současnosti nejdůleţitější problém k řešení ve státě či volebním obvodu?

3*

Jakou mají pozitivní či negativní zkušenost s jednáním politiků v uplynulém
volebním období?

4*

Co předpokládám, ţe se zlepší v novém volebním období?
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5*

Kde by měla nastat změna nejdříve a jaké prostředky budou k naplnění cíle
pouţity?

6*

Které moţnosti komunální a celostátní politiky zůstávají nevyuţity?
O co se nejvíce zajímáte ve svém okolí?

7*

Jaká rozhodnutí stávajících politiků Vás znepokojila, nebo potěšila?

8*

Váš vztah k ţivotnímu prostředí, které Vás obklopuje, případně moţná řešení?

9*

Co povaţujete ve svém okolí za moţné ohroţení ţivota?

10* Která historická událost ve Vašem regionu Vás zaujala?
11* Jak vnímáte kulturně historické prostředí svého bydliště?
12* Jaká je Vaše spokojenost s ekologickými aktivitami v regionu a Vaše ochota
udělat něco pro zlepšení svého okolí v místě bydliště a v zaměstnání (ve škole)?
13* Co povaţujete za svůj osobní příspěvek ke zlepšení ţivota své rodiny a
spoluobčanů?
14* Co si myslíte, ţe od Vás očekává Vaše rodina a Vaši přátelé?
15* Který politický program je Vám nejbliţší a proč? Zde je nutné si při posuzování
uvědomit, ţe volební programy jsou většinou obecná přání zaloţená na slibech a
vizích, na jejichţ důleţitost a rychlost v řešení jimi daných problémů se kaţdý
volič dívá z jiného úhlu. Neméně závaţná je znalost moţností regionu či státu
v jejich naplnění.
16* Pokud chcete vstoupit do politiky, co je pro Vás tím nejsilnějším impulsem?
17* Jaký cit je Vám nejvíce vlastní?
18* Unesete zodpovědnost za svá rozhodnutí?
19* Proti jaké skupině spoluobčanů máte výhrady a obtíţně s nimi komunikujete?
20* Jaký nadpis by byl asi dán k Vašemu ţivotopisu?
21* Které ţivotní pravidlo je pro Vás nejdůleţitější?
22* Co Vám osobně ztěţuje ţivot a Vaši práci?
23* Věříte slibům a vizím politiků v České republice a EU? A proč?
24* Jaká máte ţivotní přání a co povaţujete za důleţité předat během svého ţivota
budoucím generacím?
25* Jaký je Váš vztah k duchovnímu cítění jiných lidí? I atheisté mají svoji víru, která
sice nepřekračuje hmotnost tohoto světa, ale mnohdy jsou to lidé plní lásky, citliví
ke svým bliţním a aniţ to tuší, naplňují některá přikázání Desatera lépe, neţ
mnozí křesťané.
26* Jaký je Váš ţivotní cíl a vztah k Bohu?
Současná nechuť chodit k volbám, je velice nebezpečná „móda“, která nahrává mnohým
politickým demagogům. Zvlášť mladé slečny, paní a dámy celého věkového spektra by si
měly uvědomit, ţe o volební právo pro ţeny usilovalo mnoho vynikajících českých ţen
(např. B. Němcová, E. Krásnohorská, E. Destinnová aj.). Jen díky jejich úsilí jsme teprve
v roce 1920 mohly jít poprvé k volbám, a tak se stát rovnoprávnými občankami této země.
Jak jinak můţeme ochraňovat institut rodiny, který je základem kaţdého státu? Nebudeme
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li my, ţeny a naše rodiny prosazovat ochranu slabých před silnými, práva před bezprávím a
poţadovat od státu ochranu ţivota a majetku všech občanů proti násilí zahraničnímu a také
hlavně domácímu, umoţníme novodobým barbarům zničení naší civilizace.
Denně proto prosme Ducha svatého o moudrost, jeţ je schopna skloubit tradicionalismus –
tj. touhu po osvědčených jistotách a pravosti, s progresivismem, jenţ preferuje pokrok a
vše nové. Tohoto cíle lze však dosáhnout jen s obrovským pochopením nejen k sobě a své
rodině, či přátelům a voličům, ale hlavně svou naprostou láskou, nadějí a vírou k Bohu.

HUDEBNÍ ABECEDA
Čardáš = kapela s cimbálem, houslemi a basou začne hrát zvolna, těţce, v proměnlivém
tempu, jako by se hudebníci rozehrávali. Postupně se dostanou hudebníci do tempa a
v další části čardáše se hudba i tanec rozproudí na plné obrátky, s ohnivým
temperamentem, v pravidelném 2/4 nebo 4/8 taktu. První části se říká lassan (lašan), druhá
se jmenuje friska (friška). Čardáš je lidový tanec maďarského původu. Chcete-li jej slyšet
v uměleckém zpracování, poslechněte si II. Uherskou rapsódii Ference Liszta.
Česká hudební emigrace = muzikologický termín zavedený do hudební historiografie
Vladimírem Helfertem pro početnou skupinu skladatelů a hudebníků z českých zemí, kteří
se v 18. století, a z části ještě v 19. stol rozešli do mnoha zemí Evropy, aby zde nalezli své
existenční uplatnění. K nejvýznamnějším z nich patřili Jan Václav Stamic, hlavní osobnost
mannheimské školy, Josef Mysliveček, povaţovaný za jednoho z předchůdců W. A.
Mozarta, Jiří Benda, tvůrce scénického melodramatu, jeho bratr Fr. Benda, spoluzakladatel
berlínské školy, Ant. Rejcha, profesor paříţské konzervatoře a učitel F. Lista, H. Berlioze,
C. Francka. Jan Ladislav Dusík a Jan H. Voříšek předchůdci romantismu a mnoho dalších.
Činely = dva plechové talíře, krásně vyleštěné, které se na slunci lesknou jako zlato. A
takový je také jejich hlas. Do dálky se nese nad zvukem dechové hudby. V symfonickém
orchestru dodává nejvyšší lesk vrcholným či slavnostním místům skladby.
Čtvrttónová hudba = kaţdá hudba vybudovaná na čtvrttónovém systému. Odchylky
přibliţně o čtvrttón zná na některých stupních diatonické stupnice i lidová píseň, například
na východní Moravě. Ty však nevytvářejí tónový systém, mají spíše výrazový charakter.
Čtvrttónovou hudbu jako systém zná arabská hudba, v níţ čtvrttóny tvoří čtvrttónovou
stupnici přesahující rozsah oktávy a je vybudována na melodickém principu. Evropská
umělá hudba vyuţívá čtvrttónů i v harmonii a polyfonii. Teoretické základy čtvrttónové
hudby a dalších mikrointervalových systémů propracoval Alois Hába (1893-1973) ve své
Nové nauce o harmonii. Zkonstruoval také čtvrttónové nástroje (klavír, klarinet,
harmonium – lze je vidět v Muzeu české hudby v Karmelitské ulici v Praze 1) a vychoval
k provádění své hudby řadu interpretů. Čtvrttóny pouţívá v řadě svých děl Čechoameričan
Karel Husa, Francouz Pierre Boulez, Polák Krzystof Penderecki a další. Nové moţnosti
v pouţívání čtvrttónového systému (je zaloţen na 24 čtvrttónech) se moderní skladbě
otevřely vznikem elektroakustické hudby, v níţ jsou čtvrttóny a jiné mikrointervaly
intonačně přesně fixovány. Široká posluchačská veřejnost však nebyla dosud tímto
projektem nadšena a pro interprety je práce s tímto systémem jen hudební zvláštností.
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Čtyřruční hra = hra, jiţ provádějí dva hráči na jednom klavíru. Pro čtyřruční hru vznikala
od 18. století speciální literatura (synové J.S.Bacha, W.A.Mozart a další..). Mezi autory
skladeb na čtyři ruce nalézáme i české skladatele. Antonín Dvořák napsal např. Slovanské
tance (v r. 1878, 1887) původně pro čtyřruční klavír a teprve později je instrumentoval.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
V kaţdém roce si hudební svět připomíná své vynikající hudební osobnosti, které ovlivnily
českou i světovou hudební kulturu. Rok 2006 byl zcela ve znamení ţivota, díla a odkazu
W. A. Mozarta. Jedním z Mozartových přátel byl také český hudební skladatel Josef
Mysliveček (9. 3. 1737 Praha – 4. 2. 1781 Řím). Rodové kořeny Josefa Myslivečka jsou
nezpochybnitelně zakotveny v praţské půdě. Narodil se mlynáři Matěji Myslivečkovi,
který vlastnil Sovův mlýn v Praze č.p. 503-III na Kampě. Otec skladatele byl plnoprávným
členem mlynářské stavovské organizace a váţeným praţským měšťanem. Nenarodil se
však mamince Anně Myslivečkové sám. O hodinu později přišel na svět také jeho bratr
Jáchym, který pokračoval v rodové podnikatelské tradici, jíţ se Josef zcela vymknul, i
kdyţ se vyučil mlynářskému řemeslu a v roce 1761 byl prohlášen mlynářským mistrem
spolu se svým bratrem. Jejich společným mistrovským dílem byl model vodárny se čtyřmi
rezervoáry. V roce 1740 se Myslivečkovi přestěhovali do domu „U modré lodi“
v Melantrichově ulici č.p. 464-I. Obytný dům Myslivečkovy rodiny stojí dodnes. Aţ
půjdete Melantrichovou ulicí, zastavte se na chvíli a pokochejte se nádhernou třípatrovou
budovou, kterou stavitelské baroko velice vkusně ozdobilo na střešním štítě dvěma vázami
a soškou světce. První hudební vzdělání získal Josef Mysliveček u praţských dominikánů a
jesuitů a také na kůru v kostele sv. Michala (slouţí dnes jiným účelům) u regenschoriho
Felixe Bendy, jednoho z mnoha členů Bendova muzikantského rodu. Stal se vynikajícím
houslistou a svá další studia rozšiřoval v Itálii, kam odjel v r. 1763. Opery, které zde
napsal, jej proslavily po celé Itálii, kde byl znám pod jménem „Il divino Boemo“.
V červenci r. 1770 se s Myslivečkem poprvé setkal Mozart, který byl o 19 let mladší neţ
Mysliveček. Mladý Mozart si Myslivečka velice váţil a stali se přáteli. Ţivot je však
sloţitý a Josef Mysliveček byl zcela nepřipraven na neúspěchy, které se zákonitě dostavily
v r. 1780, kdy neměla úspěch opera Armida. Po slavném , ale rozmařilém ţivotě upadl
Mysliveček do dluhů, bídy a také do těţké, nevyléčitelné nemoci. Zemřel (jako jeho přítel
Mozart) opuštěn a bez pomoci v Římě. Z jeho rozsáhlé tvorby se dochovala jen část
skladeb. Ale jsou to perly českého hudebního umění. Mysliveček byl geniální melodik a
jeho tvorba připravila svým rozsáhlým skladebným dílem cestu vídeňskému klasicismu.
Nejlépe se s ním seznámíte, kdyţ budete poslouchat jeho hudbu, nebo si sami zahrajete
některou komorní skladbu z jeho tvůrčího odkazu. Tak lze kaţdého hudebního skladatele
dokonale poznat.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Pokud je Vám chladno, je moţné se ohřát i v naší kavárničce. Ke kávě si lze dnes za
zavádějící symbolickou cenu (3,-Kč/ za kus) objednat nový cukrářský výrobek. Je jím
sněhobílá „Sněhurka“ od ruského hudebního skladatele Nikolaje Andrejeviče Rimského17

Korsakova (1844-1908). V opeře „Jarní pohádka“ z r.1882 je Sněhurka dcerou vládce
zimy, krutého Mráze a bohyní jara Vesnou. Rodiče jí dovolili, aby ţila ve vesnici s lidmi a
přátelila se s nimi. Nechápala však prudké lidské vášně. Ale její něţné líčko lákalo
chlapce, kteří pro ni opouštěli své milé. Srdce Sněhurky však bylo chladné. Byla
předvolána aţ před cara, protoţe mladíci ztráceli kvůli ní rozum, který jí nařídil, aby si
vybrala svého druha. Sněhurka běţela do lesa za svou matkou Vesnou a svěřila se jí se
svým zármutkem. Chtěla, aby jí vloţila do srdce lásku, protoţe je bez citu a její krása je
plná chladu. Vesna jí dar lásky dala, ale s podmínkou, ţe k ní nesmí proniknout paprsek
ranního světla. Její láska našla své naplnění, ale neţ mohla vytouţenému chlapci o své
lásce vyprávět, vyšlehl z ranní mlhy první sluneční paprsek a zamířil přímo do Sněhurčina
srdce. Děvčátko pod tím slunečním svitem začalo mizet, jako by sněhová panenka tála, aţ
docela zmizelo. Zoufalý milenec se vrhl do vln jezera a tam skončil svůj ţivot. Libreto
podle dramatu A. N. Ostrovského si napsal Rimskij - Korsakov sám. Mnohá velká lidská
láska se rozplyne jako naše Sněhurka.
Příprava je jednoduchá. Tři bílky pokojové teploty ušleháme se špetkou soli v dokonale
čisté nádobě. Ušlehaný bílek musí tvořit pevné špičky. Pak po kapkách přidáváme 2 lţíce
citrónové šťávy a po částech opatrně přisypáváme 250g moučkového cukru. Na dobře
vymaštěný plech klademe lţičkou bochánky, které rozetřeme do tvaru kolečka o průměru
asi 5 cm. Takto vytvořené placičky vlastně nepečeme, ale sušíme v mírně vyhřáté troubě
asi 60 aţ 75 minut. Hotové spojujeme vţdy dvě a dvě chuťově výraznou marmeládou. Po
rozplynutí Sněhurky na jazyku zůstává příjemná lahodná chuť, ne hořkost v srdci jako po
rozplynutí pohádkové Sněhurky.

AKTUÁLNĚ
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice byla zaloţena v roce 1981. Má 37
členů a je jedinou profesionální filharmonií v Jihočeském kraji. O vznik orchestru se
zaslouţil dirigent Jaroslav Vodňanský. Repertoár orchestru vychází z interpretace hudby
období klasicismu. Dramaturgie posledních sezón je však velice pestrá a zahrnuje hudbu
od baroka po současnost. JKF koncertuje v Čechách i zahraničí. Orchestr spolupracuje
s mediálním průmyslem a jeho současným šéfdirigentem je Jan Talich (1967). Koncert
20. 10. a 21. 10. 2010se koná v 19.00 hodin v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých
Budějovicích. Na programu jsou skladby S. Prokofjeva, N. J. Mjaskovského a I.
Stravinského. Více na www.music-cb.cz.

Praha: © září 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
18

V. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Dobrá hudba snadno proniká do uší a těžko opouští paměť.
Voda je pro veškerý ţivot na naší modré planetě tou nejdůleţitější sloţkou bytí všeho
tvorstva. V posledním desetiletí nám také ukázala, jaké změny nás v budoucnosti čekají a
vyslala k nám varovné signály. Otázkou je, zda budeme naslouchat a obrátíme svou
pozornost k našim předkům, kteří přírodě lépe rozuměli a pozorně jí naslouchali.
S progresivním neustálým zdraţováním vody v České republice a se znalostmi o tíţivém
nedostatku vody v mnoha krajinách světa, v nás vyrůstá zájem o zdroje vody, jimţ
odjakţiva právem patřila mimořádná úcta. Studánky a prameny byly provázeny nejen péčí
a starostlivostí, ale i nejrůznějšími obřady, pocházejícími i z předkřesťanských dob. Kaţdý
z nás určitě zná nějaký léčivý pramen. Mnohé jsou opředeny pověstmi a legendami, které
svědčí o úctě a také ochraně tohoto daru, který nám byl dán. Mnoho vodních zdrojů je
zasvěceno Panně Marii, sv. Anně, sv. Zdislavě, sv. Ludmile. U mnoha studánek jsou
kapličky, zasvěcené křesťanským světcům. O starobylosti míst a dávné tradici svědčí
názvy míst a obcí – Dobrá Voda, Boţí Voda, Svatá Voda, Hojná Voda apod. Mnoho
jich ve druhé polovině 20. století zaniklo, nebo bylo zničeno. Díky probouzejícímu se
ekologickému myšlení nastává renesance tak důleţitého obřadu otvírání studánek.
V české republice vznikají organizace, které studánky a prameny čistí a celoročně o ně
pečují. Například o studánku VÁCLAVKU, jeţ se nachází v Kunratickém lese v Praze 4,
ZÁZRAČNOU STUDÁNKU s mariánskou kaplí na okraji obce Lysolaje v Praze 6,
pramen HŘEBENKA, ozdobený sochou dívky Petrušky v Praze 5 a další. V kaţdém
regionu České republiky jsou udrţované studánky, stačí se jen rozhlédnout a také přiloţit
ruku k dílu. Za všechny jmenujme STUDÁNKU SV. ANTONÍNKA u Blatnice, pramen
SVATÁ VODA u Cakova, studnu SV. VINTÍŘE v Dobré Vodě u Hartmanic,
CÍSAŘSKOU STUDÁNKU v Hradci Králové, PRAMEN SV. ZDISLAVY v Jablonném
v Podještědí, ZÁZRAČNÝ PRAMEN v Kašperských Horách, PRAMEN
LUNA
v Lounech, PRAMEN SV. IVANA ve Sv. Janu pod Skalou a další. Dokonce i české úřady
po nás poţadují registraci studní. Nezapomeňte!!! Od roku 2008 státní orgány na základě
nového vodního zákona všechny studny a vrty po celé ČR prověřují. Těm, kteří si nezajistí
povolení pro odběr podzemních vod, hrozí pokuta aţ 50.000,-Kč v případě soukromé
osoby, a aţ 10 milionů v případě podnikatelů.
Studánky a prameny mají také své místo v umění. Mnoho básníků a spisovatelů trávilo
svůj čas v přírodě a opěvovalo tedy i krásu tohoto „ krajinotvorného kamene“. Fráňa
Šrámek, Jan Skácel, Bohuslav Reynek, Jaroslav Seifert.Děti znají důvěrně verše Josefa
Václava Sládka…..“znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé
kapradí a vůkol rudý vřes……“
A my dospělí? Dobře víme, s Vladimírem Holanem, „… ţe ke studánce, jiţ našel v proutí,
kdo pít chce, musí pokleknouti…“
K nejkrásnějším dílům hudebním pak patří kantáta „Otvírání studánek“ českého
hudebního skladatele Bohuslava Martinŧ (1890 – 1959) na text Miloslava Bureše.
Kaţdá studánka je také výtvarným dílem a Česká republika vlastní světový unikát. Je jím
JAKOBOVA STUDNA v Kukském Betlému od Matyáše Bernarda Brauna v Novém lese u
Ţírče, kterou barokní sochař vytvořil na objednávku majitele nedalekého Kuksu, hraběte
Šporka. Studánka je v zuboţeném stavu, ale stále můţete vidět sousoší Krista a
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Samaritánky u Jakobovy studny a sousoší Narození Krista (pramen je za skulpturou
v jeskyni).

HUDEBNÍ ABECEDA
„D“ = označení druhého stupně diatonické stupnice C Dur, pro něţ se u románských
národů pouţívá slabiky – re – (solmizace). Zvýšením noty d o půltón vzniká nota dis,
sníţením o půltón des.
Decima = latinsky, zn. desátá. Sloţený interval sestávající z oktávy a tercie. Tvoří ji
například vzdálenost tónů c´- e´´. Je tedy o tercii větší neţ oktáva.
Dechový kvintet = skladba pro pět dechových nástrojů: flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh
a fagot. Do hudby jej uvedl český hudební skladatel Antonín Rejcha (1767 – 1836), který
napsal celkem 25 skladeb pro toto obsazení, vesměs ve čtyřvěté sonátové formě. Byl
prvním z tvůrců hudebních kompozic, kterého zaujala společná barva zvuku těchto
hudebních nástrojů.
De profundis, lat. = z hloubky. Počáteční slova ţalmu 130, často zhudebňovaná. Téţ
název symfonické básně „De Profundis“ z r. 1941 Vítězslava Nováka (1870 – 1949).
Dies irae, lat. = den hněvu. Sequence smuteční mše (requiem). Její dnešní známá forma
pochází ze 13. století. Počínaje 14. stoletím se stala součástí liturgického obřadu. Chorální
nápěv v dórické tónině vyznívá jako symbol hrůzy a strachu. Text a melodie sequence
pouţili v Requiem mnozí skladatelé. K nejslavnějším patří REQUIEM W. A. Mozarta
(1791), H. Berlioze (1837), G. Verdi (1873), A. Dvořáka (1830).

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
V dějinách české hudby se na mnoha místech setkáváme s tzv. kantory hudebníky, kteří
byli nositeli tradice českých učitelů hudebníků a svou prací významným způsobem
ovlivnili tehdejší kulturní prostředí. Nevěnovali se hudbě jen z pohnutek ideálních, ale také
z nutnosti, aby si k chudým učitelským platům přivydělali. Tak vznikaly české hudební
rody, kde umělecká tradice přecházela na ostatní členy rodiny a tím se stalo, ţe tyto rody
byly často jedinými nositeli hudební kultury v českých zemích. Vše ovlivnila také politika
vládnoucí menšiny. Podle dvorského dekretu z r. 1804 neměli učitelé na niţších školách
nárok na penzi. Ale bylo jim dovoleno, ţe mohli za své nástupce na škole ustanovit své
syny. Mnohé kantorské rody tak daly českému národu a Evropě vynikající interprety a
skladatele.
Slavný český houslista a hudební skladatel
JAN VÁCLAV STAMIC
se narodil v Havlíčkově Brodě (dříve Německý Brod) 19. června 1717 v rodině učitele a
varhaníka Antonína Ignáce Stamice, který byl váţeným občanem města. Koupil na náměstí
rohový dům čp. 48 a později ještě dům čp. 160, zvaný Rejnovský, ve kterém se Jan Václav
narodil a dodnes jej zdobí pamětní deska. Významná výročí Stamiců se zde slaví bohatými
koncerty.
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Jan Václav Stamic vystudoval gymnasium v Jihlavě a byl vyslán do Prahy, aby se uplatnil
jako vynikající houslista v nějaké šlechtické kapele. Umělecky hodnotnou existenci
v Praze nenalezl, proto odjel za svým bratrem Antonínem na dvůr kurfiřta Karla Filipa
z Falce do Mannheimu. Zde byl přijat v r. 1741 jako houslista do dvorní kapely. Tím byl
dán počátek vzniku tvůrčímu duchu Jana Václava Stamice, který v tomto prostředí
vybudoval tzv. Mannheimskou školu a vnesl do hudebního stylu nové tvořivé prvky.
Jeho houslové koncerty udávaly a vedly melodii, orchestr jen doprovázel. Úspěch se
okamţitě dostavil. Po nástupu kurfiřta Karla Theodora byl r. 1743 jmenován kapelníkem
dvorního orchestru a hned začal hledat cesty k lepšímu dramatičtějšímu výrazu ve své
tvorbě. Jeho pozornost byla upoutána především na dosavadní sloh symfonie. Tam začalo
jeho reformní úsilí. Stamic opustil kontrapunktický sloh a na rozdíl od staré nevýrazné
barokní věty postavil v prvních dvou větách symfonie proti sobě dvě kontrastní
myšlenky. V provedení je nechává procházet dynamickými efekty, z nichţ nejplodnější
nebylo úderné střídání nejvyšších a nejniţších stupňů síly, nýbrţ pozvolné narůstání
(zesilování a zpětné zeslabování) dynamických a tím i symfonických rozměrů. Pro hudební
veřejnost to byl silný citový objev v hudbě. Kromě toho ustálil formu čtyřvěté symfonie a
do orchestru zavedl klarinety, nástroje, které obvykle uţívala česká hudba. V jeho
skladbách měly důleţité místo dechové nástroje a dal symfonii v střídání kontrastů
nástrojových i motivických základ k formě, která jakoţto „sonáta“ zaujala významné místo
v Haydnově a Mozartově symfonii.
Anglický cestovatel Charles Burney jiţ v r. 1773 ocenil význam Stamicovy reformy ve
svém hudebním cestopise, kdyţ napsal: „Zde se zrodilo crescendo a diminuendo a poznalo
se, ţe piano a forte jsou hudební barvy, jeţ mají právě takové odstíny jako rumělka a modř
v malířství“. Zvláštní kouzlo v melodiích Jana Václava Stamice si podmaňovalo tehdejší
svět a silně působí na posluchače i dnes. Pod vlivem jeho „mannheimské školy“ vyrostla
řada vynikajících hudebníků, která jen potvrdila přínos J. V. Stamice ve vývoji světové
hudby. V jeho umělecké pozůstalosti je rovněţ rozměrné skladatelské dílo, které obsahuje
50 symfonických skladeb, sonáty, koncerty pro housle. Jeho odkaz šířili nejen ţáci, ale
také synové Karel a Antonín. Stamicovi bylo 40 let, kdyţ zemřel 27. března 1757
v Mannheimu, kde je také pochován.
Zajímavost: K Praţskému jaru 1957 vytvořil malíř Max Švabinský sérii známek, kde ve
sloţité kompozici hudebních motivů a květů najdeme podobizny hudebníků – J.V.
Stamice, V. Nováka, J. Suka, J. B. Foerstera, Fr. Ondříčka, F. Lauba.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Novým kulinářským výrobkem mistra cukráře v kavárně jsou „Řeckopašijové jidášky
Bohuslava Martinŧ“. Pašije (z lat. passio – utrpení) jsou evangelijní texty o umučení a
ukřiţování Jeţíše Krista, které se čtou nebo zpívají v katolických chrámech ve
velikonočním týdnu na Květnou neděli a Velký pátek. Drama zrady, umučení, ukřiţování a
vzkříšení Krista fascinovalo umělce mnoha staletí. Zhudebnili je např.: J.S. Bach, L.
Janáček, B. Martinů a další. Bohuslav Martinů (1890-1959) napsal ke své opeře „Řecké
pašije“ nejen hudbu, ale také libreto podle románu řeckého spisovatele Nikose
Kazantzakise (1883-1957- narozen v Heraklionu na Krétě) „Kristus znova ukřiţovaný“.
Libreto napsal Martinů anglicky (kniha N. Kazantzakise je psána podle apokryfního
evangelia, román vyšel r. 1954 v Oxfordu). Československá premiéra se uskutečnila
v Brně 3.3.1962 v překladu Evy Bezděkové. Opera o čtyřech jednáních vznikala v letech
1954-1959. V novém provedení pro scénu Národního divadla v Praze, které se konalo
21

13.4.2006 se zaskvěl jako vynikající překladatel muzikolog Aleš Březina. Dílo zfilmoval
Jules Dassin. Více o Bohuslavu Martinů lze nalézt na
www.martinu.cz.
Jidášky v našich zemích patřily k nejoblíbenějšímu velikonočnímu obřadnímu pečivu.
Lišily se sice v jednotlivých krajích tvarem, ale příprava těsta bývala stejná. Pro zkušené
hospodyňky: 50 dkg hladké mouky, 5 dkg másla, 4 dkg cukru, 2 ţloutky, ¼ litru mléka,
špetka soli a 5 dkg kvasnic.
Postup: Do rozpuštěného másla vlijeme vlaţné mléko a postupně přidáváme všechny
přísady a prohněteme je v hladké těsto. Necháme mírně vykynout. Znovu poprášíme
moukou, vypracujeme v tuţší těsto a opět necháme kynout. Po vykynutí těsto opět
důkladně prohněteme a děláme z něj „Řeckopašijové jidášky Bohuslava Martinů“ (kulaté
placičky proděravěné vidličkou, nebo zakroucené preclíky či další tvary). Hotové jidášky
dáme na sádlem vymazaný plech, potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme mákem nebo
skořicí a cukrem. Upečené po vychladnutí rozkrojíme a pomaţeme medem (to proto, aby
nás celý rok nebolelo v krku) a máslem. Popíjíme k nim hořký čaj z jarních bylin (kvůli
staré české pověře, která říká, ţe to bude první a poslední kalich hořkosti pro celý další
rok).

AKTUÁLNĚ
Divadlo Františka Xavera Šaldy v Liberci bylo otevřeno 29. 9. 1883 a operní scéna v něm
sídlí od samého začátku provozu. Vrcholnými inscenacemi uplynulých sezon jsou např.:
Otello, Turandot, Aida, Nabucco. Podzim 2010uvítá novou premiéru opery Vincenza
Belliniho – Náměsíčná dne 28. 10. 2010v 19.00 hodin. Více na www.saldovo-divadlo.cz.,
www.infolbc.cz.

Praha: © říjen 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
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VI. HUDEBNÍ EPIŠTOLA

Motto: Lidé, kteří spolu hrají, nemohou být nepřáteli. Alespoň dokud skladba neskončí.
Začátkem kaţdého školního roku se před rodiči otevírá otázka volnočasových aktivit jejich
dětí. Mnoho jich půjde do školy poprvé a jen některé budou svěřeny do péče základních
uměleckých škol. Tento typ školy nám závidí celá Evropa. Vznikal dlouhodobým
usilováním o zařazení do Školského zákona díky vynikajícím uměleckým pedagogům a
výkonným umělcům minulosti. Základní umělecké školy (dále ZUŠ) mají dvojí význam.
Jsou širokou základnou pro výraznější estetické působení na co největší část nejmladší
populace neţ je v současné době v silách všeobecně vzdělávacích škol. A za druhé jako
neméně široké základny pro výchovu budoucích umělců ve čtyřech oborech, které ZUŠ
nabízí: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Nulová kriminalita
mládeţe na ZUŠ jasně vypovídá i o působení umělecké výchovy na mládeţ. Myslím si, ţe
je nejvyšší čas přestat se dívat na estetickou a uměleckou výchovu v systému všeobecného
vzdělávání jako na okrajovou oblast, omezovanou ve prospěch jiných vzdělávacích cílů,
nebo na ni pohlíţet jako na jakýsi nadstandard pro nepočetnou populační skupinu. Jako
rodiče a pedagogové jsme odpovědni nejen za fyzický vývoj budoucích generací, ale také
za moudrost, etiku a morálku svých dětí. Nemůţeme se chovat jako trţní média, která
lehkomyslně zacházejí s duší obyvatel České republiky, protoţe díky jejich práci, latentně
roste podhoubí pro růst těch nejhorších stránek lidských skutků. Bůh daroval lidem
prostřednictvím umělců nepřeberné kulturní dědictví. Naší povinností je naučit nové
generace dětí rozeznávat kvalitu od kvantity, krásu od hnusu a slušné chování od
nejrůznější perverze. Média můţeme naštěstí vypnout a jejich pracovníkům vzkázat: „Aţ
Vaše těla zeslábnou a duše pŧjdou na svou nikdy nekončící pouť, nechť Vás stále
doprovázejí plytké reality show. Nikdy se nepotkáte s velikány českého i světového
kulturního nebe, protoţe vidí, jak hospodaříte s jejich uměleckým odkazem. Zdaleka se
Vám vyhnou, aby se nezašpinili tím, co jste Vy kolem sebe rozseli“.

HUDEBNÍ ABECEDA
Editio (-cio), = lat. vydání. Výraz pouţívaný i v oblasti hudby pro vydání hudebnin, např.
gregoriánského chorálu (Editio Medicaea, Editio Vaticana), nebo pro označení hudebních
nakladatelství (Universal-Edition, Wien, Editio Supraphon, Praha) aj.
Ekloga = z řec., eklogé, vybraná báseň. V hudbě to je nálada drobné instrumentální
skladby s tímto názvem, která má představovat klid venkovské krajiny, idylický ţivot
venkovanů, pastýře a stáda na stráních. Jedním z prvních skladatelů těchto pastorálních
eklog byl Václav Jan Tomášek.
Epištola = z lat. dopis. Část římsko-katolické mše, která je hudebně přednášená
recitativním způsobem (accentus).
Etudy = bez nich se neobejdeme, protoţe se na nich získává technická zběhlost, aby se pak
bez potíţí mohly hrát tzv. přednesové skladby: písničky, sonatiny, sonáty, koncerty a také
koncertní etudy, jeţ vytvořili Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt i Bedřich Smetana. Na nich
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koncertní umělci prokazují virtuózní ovládání nástroje. Jsou plné technických potíţí a
„prstolamů“, stupnic, akordů, skoků, dvojhmatů, oktáv a melodických ozdob.
Expozice = z lat. expositio (-zicio), vyloţení. První uvedení tématu v hudební skladbě,
např. ve fuze a v sonátové formě.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
V České krajině je nepřeberné mnoţství míst, kudy kráčely dějiny české hudby. Ke
kouzelným koutům republiky patří také lázeňské město Bechyně, kde zněla hudba od
pradávna. Nejdříve v klášterních zdech, kde Tobiáš z Bechyně pečoval o rozvoj gotického
církevního zpěvu v Čechách. Klášter, město i hrad leţí v jihočeském kraji uprostřed lesů
vysoko nad známou vodáckou řekou Luţnicí. Aţ budete stát na náměstí a dívat se směrem
k zámku, vybavte si dějiště přeslavné svatby Petra Voka, posledního z Roţmberků, který o
masopustní neděli L.P. 1580 pozval na slavnost pozounéry Starého Města Praţského, kteří
svými majestátními intrádami doprovázeli snoubence do chrámu. Z kašen na zámeckém
nádvoří prý teklo víno a páni i kmáni se veselili do taktu ţidovské kapely také z Prahy,
která – jak praví kronikář – „velmi libě k tanci hrála“…Petr Vok zaloţil také sbor zpěváků
a přísně dbal na jeho kvalitu. V polovině 18. století pečoval o barokní lesk a působivost
hudby kantor Jan Pokorný, tenorista a varhaník, který prošel tvrdou školou ţáčků-vokalistů
u sv. Benedikta na Starém Městě Praţském. Své hudební umění předával bechyňskému
chrámovému sboru, z kterého vzešlo mnoho zdatných hudebníků. K nejznámějším patřil
řeznický synek Václav Pichl (1741 – 1805), v jehoţ rodném domě na náměstí v Bechyni je
dnes místní restaurace. Pichl patří k italskému emigračnímu proudu. Studoval teologii,
práva a filosofii, hovořil francouzsky, německy, latinsky a italsky. Hudbě se učil v Bechyni
u Jana Pokorného. V Praze pak kontrapunkt u Segera, ve Vídni housle u Antonína
Vranického. Svou uměleckou dráhu započal jako druhý kapelník biskupa Pochatiče ve
Velkém Varadíně (Nagy Varad). Zde se seznámil s Dittersdorfem.V roce 1769 se vrátil do
Prahy a stal se kapelníkem u hraběte Ludvíka Hartiga. Od roku 1771 působil v Miláně a
zastával funkci ředitele hudby a skladatele pro dvůr arcivévody Ferdinanda. Od r. 1796
působil ve Vídni jako houslista dvorního divadla. Napsal na 700 skladeb, ve kterých
spojuje Haydnův a Mozartův klasicismus s francouzskými vlivy a s českou nápěvnou
svěţestí, místy pastorálního zabarvení. I kdyţ ţil většinu ţivota v cizině, zůstal Čechem.
Pichl sepsal dějiny českých hudebních umělců v Itálii, ale rukopis byl zničen poţárem
v Miláně, který vznikl při francouzské okupaci města. Také přeloţil text Mozartovy
Kouzelné flétny. Během ţivota bylo jeho dílo vysoce oceňováno. Tak např. Vojtěch
Jírovec ve své autobiografii řadí Pichla mezi „nejlepší evropské skladatele“, rovněţ
Dittersdorf vysoko hodnotil Pichlovo skladatelské a reprodukční umění. V roce 1980 byl
zahájen první ročník Jihočeského hudebního festivalu 1. července pietním aktem před
rodným domkem Václava Pichla, který se koná i v letošním roce. Koncerty českých i
zahraničních umělců zní nejen v Bechyni, ale také v Českých Budějovicích, Českém
Krumlově, Písku, Táboře, Třeboni a v dalších jihočeských městech. V Bechyni jsou i další
pozoruhodnosti, které si při návštěvě tohoto města nenechte ujít: elektrickou dráhu
z Tábora do Bechyně, kterou postavil v roce 1903 konstruktér a vynálezce František Křiţík
(1847 – 1941) jako první elektrifikovanou ţelezniční trať v bývalém Rakousku-Uhersku.
Ţelezobetonový most „Bechyňskou duhu“, který byl slavnostně otevřen 28. října 1928
podle projektu Ing. E. Viktora i mimořádnou kulturní památku, jíţ je bechyňský klášter
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Byl vystavěn r. 1324 praţským biskupem Tobiášem
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z Bechyně pro minority řádu sv. Františka z Assisi za peníze státu a bohatých bechyňských
občanů. Husity byl sice rozbořen, ale v r. 1490 opět obnoven.
Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Dnes se v kavárně nekoná ţádná kulinářská vernisáţ, ale rozvinula se zajímavá debata na
téma „Dekalog ve vztahu k ekonomii“. Shrnutí: Zánik kaţdé kultury začíná vţdy
úpadkem mravů. V tom i naše doba signalizuje rysy moţné katastrofy. Proto renesance
náboţenských hodnot v očích sociálních vědců nepramení ani tak z upřímné víry jako
věcného uznání jejich objektivně pozitivního vlivu na společnost. Obsah duchovních
hodnot křesťanské Evropy a funkce Církve evokují i čistě ekonomicko racionální úvahy.
Vliv starozákonního Desatera byl a je ve všech dobách převáţně nepřímý. Bezpečně
zprostředkovává určité normy lidského chování, jeţ, jsou-li respektovány, mohou
hospodářskou měnu stimulovat a také jsou významným pročišťovatelem sociálního
systému. Klíčové je, ţe z této skutečnosti těţí celá společnost, nejen deisté. Existuje
nespočet empirických důkazů o tom, ţe účast na ţivotě Církve úzce koreluje se
společensky odpovědným chováním. Nabízí se tak provokativní otázka. Nevyplatilo by se
místo bobtnajících výdajů na represi více podporovat znalost křesťanských hodnot, jeţ
svým pozitivním myšlením omezují veškerou kriminalitu daleko efektivněji neţ celá státní
moc se svými trestními zákoníky? Odpovědí můţe být nejnovější ekonometrická studie
Jody Lipforda a Roberta Mc Cormicka, kde je zřetelné, ţe fiskální výdaje jsou nízké v těch
amerických státech Unie, kde členové církví tvoří větší podíl na celkovém obyvatelstvu.
Prostá slova Desatera: nezabiješ, nepokradeš, při pochopení jejich smyslu v celé šíři a
hloubce, umoţňují společnosti, jeţ je respektuje, obrovské zisky ekonomické a
společenské. Imperativ: zabiješ, ukradneš, však slouţí jen jednotlivcům či malým
skupinám lidí, kteří bohatnou na úkor nejen jednotlivých států, ale dnes uţ ochuzují celý
globalizující se svět.
Obrovskou morální sílu mají dnes vzácná slova nesesmilníš a nepoţádáš manţelky
(manţela) bliţního svého. Vyţadují v současné době tak nemoderní sebeovládání, ale
odměňují lidský ţivot přesahujícím pohledem na lásku a rovněţ přinášejí nezanedbatelný
ekonomický zisk. Jen kdyţ si člověk dokáţe různé poţitky odříct, stává se svobodným a
roste jeho zodpovědnost v přístupu k sobě, lidem, přírodě a světu. Protipólem je všeničící
konzum a bezuzdná sexuální teorie předkládaná budoucím generacím jiţ ve školním
věku!!! Tato primitivní ideologie rozkoše poškozuje kvalitu ţivota kaţdého člověka a
přináší neuvěřitelné bohatství a moc pouze sexuálnímu průmyslu, jehoţ chapadla dnes
sahají od pouličních neřestí aţ po tiché vědecké ústavy, kde se zpracovávají pozůstatky
zabitých dětí. Pro budoucnost lidstva je to signál apokalypsy. Na první pohled to
v bezvěrecké České republice vypadá, ţe učitelský úřad Církve selhal, protoţe konzum a
vulgarizace práva mají otevřený prostor. Ale dívejme se pozorněji! Jsou kolem nás lidé,
kteří pobíhajíce v tomto stmívání, zaţíhají světla. Platí pro ně nejstarší morální kodex a
jeho paragrafy. Jejich „ekonomie lásky“ je zcela nezhodnocena. Realizují ji bezplatně
mnohé rodiny, učitelé, duchovní, lékaři, různá společenství atd. Jejich nenápadná, ale
bohatství přinášející činnost je postavena na skále DESATERA. Přestoţe je monetárním
hospodářstvím zcela ignorována, přináší obrovský společenský a ekonomický zisk. Pro nás
všechny má nevyčíslitelnou hodnotu a je pro naši budoucnost nepostradatelná nejen svým
hmotným přínosem, ale hlavně nádherným příkladem denně naplňované vize lidskosti.
Přínos křesťanského umění a hudby v České republice i v Evropě je ekonomicky tak
obrovský, ţe je v podstatě nemoţné jej finančně pojmenovat. Lze jen pěstovat a
ochraňovat veškeré kulturní hodnoty a uchovávat je pro budoucí generace. I to je úkol nad
síly současné české politické reprezentace, která v kaţdém roce pro rozpočet v kulturním
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prostoru (kapitola státního rozpočtu 334) uvolňuje minimální % finančních prostředků
z celkového objemu státního rozpočtu (r. 2005 – 0,65%). Cílem proklamované kulturní
politiky je dosaţení průměrné úrovně vynakládaných prostředků obvyklých v zemích EU,
coţ je 1% státního rozpočtu. Skutečnost je však taková, ţe finanční toky jsou stále niţší.
Mimorozpočtové zdroje nejsou důsledně vybudované a komerční sféra má slabou
motivaci. Jak tedy reagovat? Kaţdý si musí odpovědět sám a začít s ochranou kulturního
dědictví u sebe.

AKTUÁLNĚ
Zakládající listina a úřední schválení dnešní Severočeské filharmonie v Teplicích nese
letopočet 1831. Původní lázeňský orchestr se zařadil mezi symfonická renomovaná tělesa
svou dramaturgií a schopností spolupráce se zahraničními umělci. Je vyhledávaným
reprezentantem české hudby, coţ dosvědčuje také svým koncertem ke státnímu svátku ČR,
který se bude konat 28. 10. 2010, kdy hlavní náplní koncertu bude hudba Bedřicha
Smetany. Více na www.severoceskafilharmonie.cz.

Praha: © říjen 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
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VII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Některé moderní skladby znějí jako melodie z Hvězdných válek hraných pozpátku
nejnovějším typem pračky.
MENS AGITAT MOLLEM – DUCH VLÁDNE HMOTOU = staletími prověřená
pravda. Platí však v dnešní době, kdy heslem dne je rychlost a různorodost? Ţivoty
jednotlivců, ani vývoj institucí nemají jasně stanovené cíle, jako tomu bylo v minulosti.
Budoucnost si jiţ nemůţeme představit jako něco, co se podobá dnešní přítomnosti. Nelze
ani předpokládat, ţe cíle, které jsou dnes ţádoucí, budou potřebné i zítra. Rovněţ
nemůţeme počítat s tím, ţe práva, která vyplývají z výsledků předchozí zkušenosti, budou
stejnými právy jako dnes. Umění však nemŧţeme odstavit, protoţe s ním by zmizela
lidskost. V celých dějinách lidstva je umělecký proces bojem menšiny silné duchem
s většinou silnou počtem. Moudrost má tedy obtíţný úkol, protoţe s kaţdou generací
začíná od bodu nula. Ví, ţe pouhým zákonem a pravidly neproniknou lidé do hloubky
ţivota, proto staví před umělecké tvůrce jasný úkol: „Čelte pralesu bezuzdnosti, touhy
po moci, majetku a vlivném postavení uměním, které prosazuje ryzí krásu, nabídněte
kvalitu ţivota, kterou nelze měřit pouze hospodářskými výsledky, odmítejte kulturu
smrti a ošklivosti, nabízejte společnosti umění, které je nenahraditelným výchovným
prostředkem pro kaţdou generaci, jeţ vede k tvŧrčí fantasii, a tím také
k samostatnému myšlení, učí cílevědomé práci, která je vţdy spojena s odříkáním.
Předávejte umělecké poznání, které čelí hudebnímu smogu médií, nechutnostem
v galériích, necudnostem v novinách, vandalismu v centrech velkoměst atd. Pravé
umění nesráţí člověka do prachu a poníţení, proto je povinností umělcŧ předávat a
uchovávat uměleckou krásu pro budoucí generace.“ I kdyţ je kaţdý tvůrce svým
způsobem osamocen, síla jeho tvorby oslovuje lidstvo po mnohá staletí. A rezoluce
UNESCA z Paříţe v roce 1997 nám jasně říká, ţe “…..umělecká tvořivost představuje
rozhodující faktor pro zachování identity národŧ a podporu všeobecného dialogu“.
Jednoznačně lze také říct, ţe bez duchovní krásy není ţádný člověk umělcem, ale jen
špatným řemeslníkem.

HUDEBNÍ ABECEDA
Facile = italské slovo (čti fačile) a znamená snadný. Ale nelze tomu označení hudebního
díla vţdy věřit. W. A. Mozart napsal pro klavír Sonátu C dur, které se říká Sonáta facile.
Ale nestudujte ji předčasně, nepatří k technicky lehkým skladbám.
Flétna = je všestranně pouţitelný hudební nástroj v mnoha hudebních dílech. Umí moc
věcí. Například na začátku symfonické básně „Vltava“ od Bedřicha Smetany hrají dvě
flétny rychlou melodii, jako kdyţ malý potůček – pramen Vltavy- utíká ze šumavských
kopců do údolí. Dovede nejen bublat jako potůček, ale můţe napodobit i ptačí zpěv.
V symfonické básni „V podvečer“ od Zdeňka Fibicha si hraje na kosa, v pohádce „Péťa a
vlk“ od Sergeje Prokofjeva dostala úlohu pěnkavy a Antonio Vivaldi v Koncertu G dur pro
flétnu a orchestr věnoval celou 1. větu zpěvu slavíka. A jak flétna vypadá? Je to rovná
píšťala, kterou hráč drţí příčně vpravo od úst (na rozdíl od podélně drţené zobcové flétny).
V hlavici nástroje je otvor, do kterého hráč fouká (podobně jako kdyţ se snaţíte vyloudit
zvuk z prázdné láhve) a tím tvoří tón. Systém klapek a otvorů, které se zakrývají a
odkrývají prsty obou rukou, pozměňuje základní tón na libovolnou výšku od
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jednočárkovaného „c“ aţ po čtyřčárkované „c“. Flétna patří stále mezi dřevěné dechové
nástroje, přestoţe uţ se dlouho vyrábí nejen ze vzácného dřeva, ale také z různých
kovových materiálů (zlato, stříbro, měď, paladium, platina, cín, zinek, mangan a další).
Vzájemné míšení kovů je pečlivě střeţeným výrobním tajemstvím výrobců fléten z mnoha
důvodů.
Falset = italské slovo a znamená – zdrobnělina. V hudbě je to vysoký rejstřík muţského
hlasu, nepravého „nemuţného“ zvuku. Někdy se označuje výrazem fistule. Falsetisté je
označení pro zpěváky, kteří ve sboru nahrazují sopránové a altové hlasy. Pochází ze 16.
století.
Fandango = španělský tanec ve třídobém taktu, mírného aţ ţivého pohybu, s ostře
akcentovanými rytmy. Je doprovázen na kytaru a kastaněty. Ve Španělsku je všeobecně
rozšířen a má své regionální formy a názvy. Umělecky jej zpracoval např. Manuel de Falla
v baletu „Třírohý klobouk“.
Filharmonie = sloţené slovo z řeč., philein – milovat a harmonie – řád v hudbě. Znamená
společenství výkonných hudebníků, kteří se sdruţili k provozování hudby s váţnými
uměleckými cíli. Slovo bylo převzato pro označení orchestrů v původní nebo adoptované
podobě, které působily ve významných kulturních centrech. První těleso toho jména byla
Berlínská filharmonie (zaloţena 1882). V Praze Česká filharmonie (název se objevuje jiţ
1894, ustanovena byla 1901). Ve velkých hudebních centrech, kde působí více
symfonických orchestrů, přísluší název filharmonie prvnímu orchestru, např. Wiener
Philharmoniker (Vídenští filharmonikové). Dnes se však označení filharmonie objevuje i
v názvech orchestrů regionálního významu. Naproti tomu některá špičková tělesa mají své
specifické pojmenování (Dresdner Staatskapelle).

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
V Hudební abecedě jsme se seznámili s flétnou, hudebním nástrojem, který inspiroval
výtvarné umění k mnoha ztvárněním. Moţná jste na svých prázdninových toulkách nějaké
dílo inspirované flétnou potkali? Pokud pojedete do Paříţe, nenechte si ujít Muzeum
Orsay, které slavnostně otevřel 9. prosince roku 1986 Francois Mitterand. Musée d´Orsay,
se svými 57 400 m uţitné plochy se řadí mezi nejnavštěvovanější galerie světa. Uvidíte
díla impresionismu, malířství druhé poloviny 19. století a tvorbu jiných uměleckých
odvětví. V ústřední aule i na terasách jsou vystavena nádherná sochařská díla. Druhé
poschodí je z velké části věnováno uţitému umění, představovanému v zajímavém průřezu
vývoje vkusu druhé pol. 19. století prostřednictvím nábytku a dalšího interiérového
zařízení. Kromě dalších cenných obrazů zde najdete „Pištce“ z roku 1866, kterého
namaloval Edouard Manet (1832 – 1883). Malíř tu uplatnil plošné šedé pozadí, od něhoţ
se odráţí postava chlapce, hrajícího na flétnu, který je namalován v ostře vymezených
barevných plochách. Modelem pro tento neobvyklý obraz stál mladý chlapec z řad
císařské gardy. V Padově je kouzelná freska v Capella degli Scrovegni all´ Arena
zachycující „Návrat Marie ze svatby“ (1303 – 1310) od renesančního italského malíře
Giotto di Bondone (1267 – 1337).
Giotto jako první uvádí do malířství postavy nahlíţené zezadu a z profilu, jeţ zvyšují
prostorový dojem. Vyjadřuje přirozené vztahy tělesných částí při různých postojích a
pohybech. Rozlišuje typy podle věku, povahy a úlohy osob nebo situací, v nichţ jednají.
Tak přesně vyhlíţí postava flétnisty, která je zachycena z profilu a částečně zakryta dalšími
hudebníky.
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V Praze je umístěna socha flétnisty na zcela neobvyklém místě. Je jí postava na flétnu
hrajícího Fauna, která váţí přes tunu a je součástí výzdoby stanice metra „Vltavská“.
Neobvyklá keramická výzdoba je výtvarným dílem Olgy a Miroslava Hudečkových, které
zvítězilo v umělecké soutěţi vypsané v roce 1982. Místem zrození Fauna a Vltavy byla
Poštorná – v tamních pecích, kde uţ v průběhu předchozích let vzniklo mnoho rozměrných
keramických prací manţelů Hudečkových. 8 metrŧ vysoká dvoupodlaţní fontána
„Vltavská“ je bezesporu fantastickým keramickým dílem. A jak si jí cení obyvatelé
Prahy? Projektované osvětlení nad vodou nefunguje, fontána se proměnila v odpadkovou
nádobu, špína pokryla povrch Vltavy, okolní betonové stěny „zkrášlily“ hieroglyfy
sprejerů. Z místa za rušným vchodem do metra se nikdy nestalo tiché závětří, díky
odpudivému prostředí smetiště. Jak dlouho ještě budou něţné kontury Fauna a Vltavy
zapomenuty? Ale před podzimními komunálními volbami roku 2010se začalo s úpravou
zdevastované plochy kolem stanice metra „Vltavská“. Snad tedy i sousoší najde své
mecenáše.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Giacomo Puccini (1858 – 1924) je představitel vrcholu italského operního verismu.
Studoval na milánské konzervatoři a jeho opery měly úspěch, protoţe velmi ostře působily
na cit obecenstva dramaticky, hudebně i současnými otázkami soudobého ţivota. Do Čech
přišel Puccini svými operami „Manon Lescaut“, „Bohémou“, „Toscou“, Madam
Butterfly“, „Gianni Schicchi“ a „Turandot“, vţdy brzy po italských premiérách.
Dodnes jsou v České republice na operních scénách tyto opery často uváděny. Voňavý čaj,
který si můţete v kavárně objednat, se jmenuje – „Jasmínový čaj madam Butterfly“.
Opera „Madam Butterfly“ vznikala po tři roky. Námět japonské tragédie uchvátil
Pucciniho, kdyţ viděl v Londýně na scéně drama Davida Belasca podle novely J. L.
Longa. Jemná poezie příběhu o motýlu, jenţ si v ţáru lásky spálil křídla, ho inspirovala ke
zhudebnění. Při premiéře v milánské opeře La Scala opera téměř propadla, ale po
přepracování na operní scéně v Brescii jiţ nastoupila vítěznou cestu po jevištích světa.
V námětu opery jde o starý lidský příběh, jímţ je zklamání v lásce. Líbezná patnáctiletá
gejša Čo-čo-san (zvaná Butterfly – Motýlek) se bezmezně zamiluje do amerického
námořního důstojníka Pinkertona. Tři roky na něj čeká s dítětem, které v čase jeho návratu
do Ameriky porodila. On se vrátí, ale se svou manţelkou a dítě si vezme k sobě. Opuštěná
Butterfly umírá vlastní rukou; spáchá harakiri. Zbyla jen vzpomínka v podobě čaje, který si
můţeme připravit:
Postup: čaj si můţeme koupit v obchodě, ale dobrodruţnější cesta je, zúčastnit se tvůrčího
procesu při výrobě čaje. Jasmín je velice stará bylina, která se pěstovala jiţ ve starověkém
Egyptě a Persii. Dnes se pěstuje hlavně v Číně a odtud jde do celého světa. Výroba není
jednoduchá. Okvětní lístky se sbírají zrána, kdy jsou nejčerstvější a skladují se na
chladném místě. Jasmín se zpracovává v nočních hodinách, protoţe jen tehdy se květy
zcela otevřou a sladce voní. Těsně před tím, neţ se rozevřou, se poloţí k lístkům prosušený
zelený čaj a společně se dosuší. Čaj je povaţován za léčivý, vůně a odvar z jasmínu zmírní
smutek a pocity strachu spojené s úzkostí. Pro odvar čaje je nutné mít vhodné nádobí.
V jedné nahřáté skleněné konvici louhujeme čaj spařený horkou vodou cca 6 minut a
podáváme přecezený ve druhé nádobě. Nejlépe keramické či porcelánové, protoţe drţí
lépe teplo. Chuť čaje určuje do značné míry voda. Nejlepší je pramenitá. Jasmínový čaj je
smyslově nezaměnitelný. Nálev je ţlutohnědé barvy a hořkosladká chuť má výrazné
jasmínové aroma. Nesladíme!!!
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AKTUÁLNĚ
Filharmonie Brno je klasický symfonický orchestr janáčkovského typu, který vznikl
zásluhou Leoše Janáčka z amatérského Českého symfonického orchestru a dnes působí
v Besedním domě v Brně jiţ od 70. let 19. století. Dnes je šéfdirigentem rakouský dirigent
Aleksandar Markovič, který spolu s filharmonií Vás srdečně zve např. na koncert „Klarinet
v komorní hudbě“ (23. 11. 2010v besedním domě v 19. 30 hodin) a 25. 12. 2010v 16. 00
hodin do Katedrály sv. Petra a Pavla na „Tradiční vánoční koncert“ pěveckého sboru
Kantiléna. Více na www.filharmoniebrno.cz.

Praha: © listopad 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
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VIII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Ticho léčí, hudba uzdravuje.
Narodí se človíček a hned vystane rodičům mnoho starostí a otázek. Budeme schopni
naučit své dítě všemu, co k ţivotu potřebuje? A jak se to dělá?
Také v kultuře a umění jsou rodiče prvními, kdo otvírají vlastním klíčem umělecký rozvoj
svých dětí. Hudební epištoly jsou také jedním z klíčů, které mohou být skutečným
pomocníkem při poznávání tohoto neuchopitelného světa tónů. S kaţdou epištolou otáčíme
klíčem v neviditelných dveřích.
Určitě jste se potkali s názorem, ţe kultura a umění jsou nějaký zbytečný „nadstandard“,
který k ţivotu nepotřebujeme. Ale hloupost této myšlenky se ukáţe v celé své nahotě, kdyţ
si třeba představíme Prahu bez umělecké tvorby. Karlův most bez soch, Praţský hrad bez
věţí a kamenných ozdob, kostely bez maleb, soch, náměstí bez stromů, vţdyť překáţí
sekání trávy a také zlacení věţí je zbytečné, protoţe je to drahé. Tento dům vyjmeme
z kulturní ochrany, protoţe potřebuje opravit historickou fasádu, stačí nám paneláky bez
ozdob – je to přece tak levné a praktické. Divadla a koncertní sály zbouráme a pozemky
výhodně prodáme. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. V takovém světě se sice
můţe ţít, ale ztratí smysl v něm být.
Kultura a umění provázejí člověka od úplných počátků dějin aţ dodnes. Uţ v pravěku lidé
nejen mluvili, ale i zpívali. Objevili, ţe miminko snáze usne, kdyţ se mu brouká tichá
melodie. Také oslava kmene po zdařilém lovu není moţná bez obřadních tanců a zpěvu,
kdy celý kmen děkoval bohům za přízeň při shánění potravy. Byli to lidé primitivní, ale
hluboce vděční za poskytované dobrodiní.
Jsme schopni my, osvícení lidé 21. století, poděkovat předkům za ten umělecký přepych,
který nám zachovali? Víme vůbec, co to je kultura? To je základní klíč, kterým otevřete
dveře k výchově budoucích generací. Je to vše, co vzniklo díky lidské práci nebo
přemýšlení lidí. Strom, rostoucí ve volné přírodě není kulturní výtvor, protoţe vyrostl sám,
bez zásahu člověka, ale květina vypěstovaná zahradníkem, je uţ dílo lidské práce. Stejně
tak obilí( je vlastně vyšlechtěnou trávou) je výsledkem staletého úsilí zemědělců. Do
kultury počítáme řeč, všechny vědní obory, výtvory techniky, způsob ţivota různých
národů a jejich úctu k nenarozeným, nemocným, umírajícím i mrtvým lidem. Do širokého
smyslu slova patří i státní zřízení a vztahy mezi lidmi. A konečně v uţším slova smyslu je
kultura vše, co souvisí s uměním a s tím pochopitelně také s hudbou. Hudební umění nesmí
ve výchově dětí chybět. Kdo najde zalíbení v hudbě a naučí se jí rozumět, jako by znal o
jeden jazyk víc, jazyk zcela mezinárodní. To je jedna z největších předností tohoto umění.
Stačí si jen správně rozvrhnout čas a méně sedět u televize či počítače. Volný čas je vzácná
komodita, proto je nutné si pečlivě rozvrhnout, čemu se bude dítě věnovat. Není to nic
těţkého, jen si udělat na týden či na měsíc plán, co si přečtu, co si poslechnu, kam půjdu na
výlet. Neuţitečně proplýtvat volný čas je hazard s dětskou duší.

HUDEBNÍ ABECEDA
G klíč = označení pro houslový klíč, který udává polohu noty „g1“ na druhé lince notové
osnovy.
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Glissando = it., klouzavě. Řeky, potoky a rybníky v zimě zamrznou a vy máte o zábavu
postaráno. Co všechno se dá vyvádět na hladkém ledě, s bruslemi i bez bruslí. Na klavíru
se provádí rychlým klouzáním nehtu palce nebo jiného prstu po bílých klávesách, na
smyčcových nástrojích klouznutím prstu směrem nahoru nebo dolu po struně. Na
dechových nástrojích můţe být glissando realizováno pomocí dechu, ale zvláště efektně
zní na harfě.
Gong = bicí nástroj asijského původu. Skládá se z bronzového talíře, jehoţ okraje jsou
mírně ohnuté. Je zavěšen na šňůře a uhodí-li se do něj paličkou, ozve se hluboký, dlouho
doznívající tón. Připomíná daleké kraje, ţhavé slunce a tajemnou přírodu. Znění gongu
před začátkem představení nemá s bicím nástrojem nic společného. Jeho zvuk se vytváří
uměle, elektricky.
Gradace = z lat., stupňování. Týká se všech sloţek hudby, melodiky, rytmiky, dynamiky i
tempa. Jiným druhem gradace je obsahová gradace, jeţ se vztahuje na hudební ideu,
program díla atp.
Gregoriánský chorál = jednoduchý liturgický zpěv římsko-katolické církve. Jeho
jazykem je latina, hlavním funkčním určením mše a hodinky, jeho hlavními formami
orace, lekce, antifona, responsorium, hymnus a sekvence. Papeţ Řehoř (Gregorius) Veliký
provedl jeho reformu a v této podobě se rozšířil do západní a později i do střední Evropy.
Původní gregoriánský chorál náleţí k základnímu melodickému fondu evropské umělé
hudby. Je zaloţen na církevních tóninách, rytmicky a metricky je vázán na slovo, jeţ má
často charakter prózy. Ve své jednohlasosti je sám sobě dokonalý a nepřekonatelný. Stal se
však i pramenem melodického bohatství ve vícehlasu i v duchovní vokálně-instrumentální
hudbě baroka a nové doby. Gregoriánský chorál se zprvu šířil ústním podáním a
z opisovaných liturgických knih. Jeho notované záznamy jsou známy od 9. století. Na
Tridentském koncilu byl učiněn první pokus o jeho sjednocení a výsledky jednání byly
vtěleny do tištěné edice Editio Medicaea (1614-5). V 19. století prošel další reformou,
které vyústily v Editio Vaticana (1905-1912), jejíţ platnost potvrdil 2. Vatikánský koncil
roku 1962.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje, leţící na soutoku
řek Radbuzy, Mše, Úslavy a Úhlavy. Byla zaloţena r. 1295 českým králem Václavem II.
Plzeň je vyhlášená pivovarnictvím, je důleţitou obchodní křiţovatkou na cestě z Prahy do
Bavorska, ale je také rodným městem mnoha českých umělcŧ: Josef Skupa, Václav
Trojan, Jiří Trnka, Miroslav Horníček, Jiří Suchý a další. Stoleté výročí narození
hudebního skladatele Václava Trojana (1907 – 1983) se připomínalo v roce 2007
mnoha kulturními akcemi. Narodil se 24.4.1907 v domě č. 17 na Královském nábřeţí.
Dnes je dům zbořen, ale hudbu Václava Trojana všichni známe, i kdyţ mnozí z nás neví,
ţe ji napsal on. Od roku 1945 aţ do roku 1965 totiţ spolupracoval s Jiřím Trnkou (1912 –
1969) a patřil ke skupině mladých tvůrců, kteří pod Trnkovým vedením zformovali
filmové studio s názvem „Bratři v triku“ v roce 1945. Jiţ Trnkův první kreslený film
„Zasadil dědek řepu“ s Trojanovou hudbou rozvířil klidné vody zaběhnutého
disneyovského nazírání. Výtvarná náročnost, poetické ladění, etický moment a hudba
charakteristická pro českou kulturní tradici oslovily i mezinárodní scénu. Pravé triumfy se
dostavily aţ ve spojitosti s Trnkovými loutkovými filmy, kdy jiţ bylo zřejmé, ţe osudové
setkání těchto dvou umělců bylo pro umělecký svět obrovským darem. Podíl obou na
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celkovém účinku filmově hudebních děl je stěţí oddělitelný. Trnka a Trojan byli týmem,
který znal své moţnosti a schopnosti, vzájemně se ctili a měli k sobě důvěru. Neuvěřitelná
byla jejich píle a shoda na hloubce myšlenek, kterými oslovili celý svět. Celistvost jejich
filmů, kdy se hudba naprosto dokonale přimkne k obrazu a naopak, je ve světové
kinematografii vzácností.
Prvním mistrovským společným dílem a prvním celovečerním barevným loutkovým
filmem doprovázeným pouze hudbou (na světě vůbec) byl šestidílný ŠPALÍČEK
(Masopust – Jaro - Legenda o svatém Prokopu – Pouť – Posvícení – Betlém). Film měl
premiéru 19. 12. 1947 v praţském kině ALFA. V hudební sloţce je pouţito pouze
dětských hlasů. Základem hudby je folklorní materiál, na jehoţ genialitě se podílí také
vynikající interpretační umění tehdejšího Filmového symfonického orchestru s dirigentem
Otakarem Paříkem a Kühnův dětský sbor pod vedením sbormistra Jana Kühna.
V kině Lucerna měl premiéru 15. 4. 1949 druhý celovečerní barevný loutkový film, kterým
byl CÍSAŘŦV SLAVÍK. Podkladem filmu je známá Andersenova pohádka o čínském
císaři, který ţije v přepychu uzavřen ve svých komnatách a neví, co se děje za zdmi jeho
paláce. Kdyţ onemocní, uzdraví jej čarovný zpěv ţivého slavíka. Trojan nepouţil čínskou
pentatoniku, ale vytvořil jakousi „českou hudební Čínu“, která je dostatečně exotická.
Pouţil proto kromě sól a symfonického orchestru různá chrastítka, klepátka, zvonečky,
elektrickou pilu, řehtačku, xylofon a další bicí nástroje. Český charakter vtiskl hudbě
pomocí ryze českých témat, například melodie písně Jede, jede poštovský panáček. Roli
slavíka svěřil houslím a vyuţil tak vynikající flaţoletové techniky, kterou disponoval Ivan
Kawaciuk, tehdy člen filmového orchestru. Úchvatné houslové sólo dokázalo vehnat slzy
do očí i otrlým profesionálům rozhlasových pracovišť, kteří konečně přestali analyzovat
harmonii, rytmus, melodii a formu, ale jen vnímali krásnou hudbu (slova hudebního
skladatele Otmara Máchy). Z hudby k Císařovu slavíku sestavil V. Trojan půlhodinovou
orchestrální suitu, která patří k jeho nejhranějším koncertním skladbám.
V roce 1950 obdrţel Trojan spolu s Jiřím Trnkou a Vítězslavem Nezvalem cenu za
loutkový film podle námětu pohádky Boţeny Němcové BAJAJA. O rok později začal
vznikat čtvrtý společný loutkový film STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Poprvé bylo zapojeno
mluvené slovo. Na scénáři spolupracoval Jiří Brdečka. Stroze modelované loutky
důstojného i tragického výrazu, působivý slovní projev Zdeňka Štěpánka, Václava Vydry a
Karla Högra, strhující Trojanova hudba a Trnkova stmelující reţie vtiskla českým mýtům
lyričnost detailů, pravdivou dramatičnost dějů a celkovou monumentalitu příběhů. Staré
pověsti české, s částmi O praotci Čechovi, O Bivojovi, O Libuši a Přemyslovi, O dívčí
válce, O Horymírovi a O Lucké válce, jsou z filmového hlediska povaţovány za vrchol
Trnkovy tvorby.
Trojanova hudba se stala průvodkyní i v proslulém filmu OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA
ŠVEJKA, vytvořeném v letech 1954 aţ 1955. Největší prostor v tomto díle dostalo
jedinečné vypravěčské a herecké umění Jana Wericha a spolu s ním i vybrané části
světoznámého Haškova románu. Trnka moudře vyuţil Ladovy ilustrace a Trojan pouţil
melodií, které charakterizují prostředí doţívajícího Rakouska-Uherska. Nápaditým
výběrem hudebního materiálu a jeho novou instrumentací vtipně vystihl skladatel
atmosféru starého mocnářství.
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Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
V kaţdém ročním období se o nás pokouší nachlazení. Vynikající prevencí je polévkový
krém, který se podává v naší kavárně jen na objednávku hostů. Jmenuje se „Cibulička“.
Jeho jemnost spočívá v tom, ţe jej po dohotovení rozmixujeme. Potřebujeme k výrobě 1
litr vývaru, 40 g sádla, 40 g hladké mouky, 2 velké cibule, pepř a sůl.
Cibule nakrájíme na nudličky, zpěníme na sádle, zasypeme moukou, osmahneme, zalijeme
vývarem (můţeme pouţít i polévkovou kostku) a asi 20 minut vaříme. Hotový krém podle
chuti osolíme a opepříme. Na posilnění neškodí jej ozdobit lţící kysané smetany, do které
zamícháme špetku kari koření, a posypeme čerstvou petrţelkou.
Cibulička je ale také název českého lidového párového tance, označovaného také jako
cibulinka, cibulářská, cibule. Názvy poukazují vesměs na text doprovodné písně Hop, hej,
cibuláři jedou, cibuličku vezou. Cibulička je ve ¾ taktu a tempově se blíţí sousedské, coţ
spolu s charakterem hudebního doprovodu umoţňuje řadit projev k menuetovému typu.
Cibulička inspirovala i skladatele váţné hudby. Kdo z nás by neznal Cibuličku z Českých
tanců pro klavír (1879) Bedřicha Smetany?

AKTUÁLNĚ
Je půl desáté večer, Vaše dítko má teplotu přes 39 st. A Vy se dovídáte, ţe jej pobyt
v nemocnici nemine. Hrůznou situaci zpříjemní dítěti pobyt v nemocnici fakt, ţe dětská
herna je u perníkové chaloupky, vrchní sestra bydlí pod tunelem, do kterého jede mašinka
se zpívajícími zvířátky. Oběd se koná u myšáků, co stopují ţíţalu jedoucí v kabrioletu. O
toto rozptýlení se stará Nadační fond Zdeňky Ţádníkové (více: www.nfzz.cz). Flétnový
komorní soubor „Syrinx“, jehoţ členkou je také pí Zdeňka Ţádníková, často vystupuje na
benefičních koncertech fondu. Příští koncert se bude konat na zámku v Dobříši v 17.00
hodin v sobotu 11. prosince 2010.

Praha: © listopad 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
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IX. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Není třeba věřit tomu, co muzikant říká. Věřte tomu, co dělá.
Prosinec je v České republice neodmyslitelně spjat s betlemářskou tradicí. Aby zůstala
zachována pro další generace, bylo v roce 1990 zaloţeno České sdruţení přátel betlémů
jako celostátní organizace betlemářů z Čech, Moravy a Slezska. Činnost sdruţení byla
monitorována Světovou federací betlemářů, která byla zaloţena v roce 1952 ve španělské
Barceloně. Dnes má své sídlo v Římě a České sdruţení přátel betlémů je jeho členem jiţ
od roku 1993. Díky své vynikající práci byla česká organizace v roce 2004 pověřena
pořádáním 17. kongresu Světové federace betlemářů, která se konala v Hradci Králové a
měla velký ohlas v zahraničí. 17 regionálních poboček Českého sdruţení přátel betlémů je
centrem péče o odkaz historických betlémů a podporuje vznik nových betlémů od
současných tvůrců. Pořádáním výstav pak podporuje touhu mladých lidí podílet se také na
této specifické výtvarné činnosti. Své členy spojuje informačním časopisem Betlémy a
betlemáři jiţ od r. 1990. Je to však také oborově úzce orientovaný etnografický časopis,
který je v naší republice jediným takto specializovaným periodikem. Vychází 4x do roka a
můţete si jej objednat na adrese: České sdruţení přátel betlémŧ, o. s.,
P. O. BOX 66, 501 01 HRADEC KRÁLOVÉ. 20. výročí zaloţení Českého sdruţení
přátel
betlémŧ
bylo
oslaveno
mezinárodním
sympoziem
16.
10.
2010v Třebechovickém muzeu betlémŧ, kde své hudební umění předvedlo flétnové
komorní sdruţení „Magistri“. Přichází znovu advent a zve nás k tichému zamyšlení nad
krásou českých betlémů. Abychom poselství vánočního mystéria dobře pochopili,
doporučuji všem lidem dobré vůle navštívit co nejvíce betlémů a vánočních výstav. Např.:
Proboštův betlém v Třebechovickém muzeu betlémů, největší mechanický betlém světa,
kterým jsou Krýzovy jesličky (Tomáš Krýza 1838 – 1918), jeţ se nacházejí v Muzeu
Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci a od roku 1998 jsou zapsány v Guinessově knize
rekordů. Monumentální jesle zaujímají plochu 60 metrů čtverečních a nachází se v nich
téměř 1398 figurek, z nichţ se 133 pohybuje. Mnoha „chodícími“ betlémy se mohou
pochlubit muzea i jednotlivci v Krkonoších a v krkonošském podhůří (Jilemnice, Vysoké
nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou, Nová Paka), celosvětově ojedinělý betlém z tzv.
brazilského křišťálu, který je dílem skláře-výtvarníka Jaromíra Rybáka a je umístěn v kapli
zámku v Bezdruţicích (blízko Konstantinových Lázní na Tachovsku). Řezbář a majitel
Galerie v přírodě v Jiříkově na Bruntálsku pan Jiří Halouzka vyřezává do svého obřího
betlému lidi a zvířata v ţivotní velikosti. Betlém má jiţ na sta figur. Celoročně je otevřeno
Karlštejnské muzeum betlémů v podhradí Karlštejna, mnoho dalších betlemářských center
je také na Moravě a ve Slezsku. Nabídka je přebohatá, stačí si jen vybrat.

HUDEBNÍ ABECEDA
H = označení sedmého stupně diatonické stupnice C Dur, pro nějţ se u románských národů
pouţívá slabiky „si“ (solmizace). Zvýšením tónu h o půltón vzniká nota his, sníţením o
půltón nota hes (více známá pod označením b). V notové osnově si pěkně uprostřed sedí
jednočárkované h, jako by chtělo vše řídit a ovládat. Kdyţ si vybavíte tuto zapsanou notu,
uvidíte souměrný grafický obrázek. Všechny své niţší a vyšší příbuzné noty má tón h
pěkně umístěné ve stejné vzdálenosti od středu.
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Harfa = drnkací nástroj, jehoţ struny jsou zasazeny do ozvučné skříně trojúhelníkového
tvaru. Říká se jí královský nástroj. Rozhodně si ten přívlastek zaslouţí, uţ pro svůj
vznešený zjev. Její štíhlý sloup s ozdobnou hlavicí nebo korunkou svítí zlatem, struny
napjaté mezi krkem a ozvučnou skříní by moţná básník nazval královniným závojem. A
zvuk? To je slávy a lesku, kdyţ se harfa přidá svými rozloţenými akordy nebo glissando
ke zvuku symfonického orchestru! Patří také k nejstarším hudebním nástrojům. Znali ji ve
starém Egyptě (nejstarší doklad je z r. 2703 př. n. l.), do Evropy se dostala přes britské
ostrovy kolem roku 1000. Dnešní chromatická harfa je plnohodnotným členem moderního
symfonického orchestru, v němţ se uplatňuje v sólech nebo tutti rozloţenými akordy,
glissandem, tremolem, pizzicaty a flageolety. Skvěle jejich charakteristik vyuţil např.
Bedřich Smetana v začátku své symfonické básně VYŠEHRAD (1874), Antonín Dvořák
ve své opeře RUSALKA (1900), kdy při zpěvu Rusalky, která zpívá o měsíčku, se vlní
voda pohádkového jezera. Těţko si představit jiný hudební nástroj, jenţ by tak dokonale
vystihl kouzelnou náladu této scény. Harfa je nepostradatelným nástrojem pro francouzské
impresionisty (Claude Debussy – Sonáta pro flétnu, harfu a violu z r. 1915). Koncerty pro
harfu sloţil český hudební emigrant Jan Křtitel Krumpholz a mnoho dalších hudebních
skladatelů.
Hodinky = z lat., horae canonicae. Římskou církví podle svátků kanonicky ustanovené
hodinky modliteb, oficia, jeţ se mohly konat i zpěvem ţalmů, antifon, responsorií, hymnů
aj. Texty hodinek obsahuje breviář (modlitební kniha), melodie antifonář.
Hosianna (také hosana) = z hebrejštiny pomoz, vysvoboď. Původně náboţenský prosebný
výkřik (např. v ţalmu), který se objevuje ve zhudebnění evangelií, v sanktus mše sv. před a
po Benedictus.
Hymnus = z lat., chvalozpěv k poctě Nejsv. Trojice, Panny Marie a svatých. Vznikl ve
4. století a rozšířil se z Itálie do Španělska, Anglie a na dnešní území Francie. Zvláště byl
pěstován v karolinské době. V Čechách je znám od 14. století. Hymnus je hudebně zaloţen
na sylabické melodice bez ozdobných tónů, jeho forma je strofická. Hymnus je jednou
z nejdůleţitějších forem chrámové hudby. Slovo bylo převzato i do pojmenování
slavnostních světských skladeb. Např. A. Dvořák je převzal do své kantáty na slova
Vítězslava Hálka Dědicové Bílé hory z r. 1872.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Budou vánoční prázdniny a případnému tloustnutí po všech těch dobrotách můţeme
předejít pravidelnými vycházkami. Téma vycházky můţe být různé, třeba do míst
vánočních výstav, kde zní české, moravské a lidové koledy a zároveň jsou k vidění
nejrůznější betlémy šikovných rukou. V Praze se bude konat 31. vánoční výstava, kterou
pořádá Bonsai servis Praha s názvem „Skleněné Vánoce v Betlémské kapli“. Vernisáţ
výstavy se koná 26. 11. 2010v 16. 30 hodin v Betlémské kapli a výstava je otevřena od 27.
11. 2010aţ do 2. 1. 2011. Otvírací doba denně – 9.00 – 18.00 hodin. Během výstavy se
bude konat řezbářské a krajkářské sympozium. Mistr houslař pan Richard Opplt předvede
výrobu mistrovských houslí. Ke koncepčně ojedinělému betlému patří dílo mladé
kamenosochařsky a řezbářky Jany Š. Rejmanové, která vytvořila z lipového dřeva
„Muzikantský betlém“. K jesličkám se přichází poklonit rodina hudebníků hrající na
flétnu, zobcovou flétnu, housle, kontrabas, nechybí ponocný s lesním rohem, králové,
andílci, anděl zvěstovatel, vůl, osel, pes a pastýř s ovečkami. Na výstavě bude předvádět
svůj pracovní postup. K vidění bude práce tvůrců pracujících se sklem: skleněné foukané
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ozdoby, korálkové ozdoby,
www.vanocnivystava.cz.
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Pro sběratele Českého porcelánu z Dubí, tzv. „Cibuláče“ byl vytvořen Betlém s kobaltem
(cibulák), který má 21 dílů, cena: 29.000,-Kč. Více na www.cesky.porcelan.cz.
Není mnoho událostí v dějinách lidstva, které by se dočkaly tak velkého mnoţství
uměleckého zpracování jako právě příběh o Jeţíšově narození. A komu za to vděčíme?
Nesmyslné politické reformě Josefa II. z roku 1780, která vedla k zákazu vystavovat velmi
oblíbené betlémy v kostelích. Došlo k pravému opaku. Lidé si začali vytvářet betlémy
sami, proto se můţe naše země pochlubit obrovskou různorodostí v oblasti tvorby betlémů
aţ do současnosti. Inu, hlas lidu, hlas Boţí. Zajímavost: Největší betlém na světě je
k vidění v nově otevřené expozici Pradědovy galérie u Halouzkŧ v Jiříkově č. 93. O
historii betlémů a betlemářů Orlických hor vypráví poutavě publikace: „Betlémy a
betlemáři Orlických hor“. Moţnost objednání KULTURA Rychnov nad Kněţnou, s.r.o.,
Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněţnou. V Třebechovicích pod Orebem je stálá
expozice světoznámého Proboštova betlému, více Vaclík Vladimír, PhDr.: Třebechovický
betlém, vydalo Městské muzeum v Třebechovicích pod Orebem 1986. České sdruţení
přátel betlémů o. s., je členem Světové federace betlemářů se sídlem v Římě
UNIVERSALIS FOEDERATIO PRAESEPISTICA a 16.10.2010 uspořádalo jednodenní
sympozium k 20. výročí zaloţení sdruţení – www.sdruzenibetlemaru.cz.
Poezii Vánoc si nikdo v Třešti neumí představit bez rodinného betlému. Právem se
Třešti říká město betlémů. Historie jejich pouţívání spadá do 19. století a nejstarší třešťské
betlémy jsou papírové, které vyráběl soukeník František Jabůrek (1779 – 1848). Dřevěné
betlémy se objevují aţ ve druhé polovině 19. století. Třešťské betlemářství je významným
dokladem lidového umění a Spolek přátel betlémů (Luční 1061, 589 01 Třešť), který byl
zaloţen v roce 1997, má přes 60 členů. Poměrně novou tradicí je v Třešti „Dřevořezání“,
které přesáhlo hranice města i celé republiky. Kaţdým rokem na začátku července se na
náměstí u slunečních hodin schází řezbáři a vyřezávají figurky. Přijďte si své řezbářské
umění vyzkoušet. Odborníci Vás do tohoto umění s úsměvem zasvětí. V Mikroregionu
Dolní Střela, v obci Kozojedy (www.sweb.cz/obeckozojedy) vzniká v kamenosochařské
dílně Bartoloměje Štěrby realistický kamenný betlém v ţivotní velikosti
(tel.: 373 398 207). Zatím je k vidění svatá rodina s andělem, která je vystavena v zahradě
rodiny vţdy v adventním čase – Kozojedy 61, 331 41 Kozojedy, okr. Plzeň-sever.
Cílem všech betlemářských spolků je udrţování, pěstování a oţivování betlemářských
tradic v jejich kulturní a umělecké rozmanitosti. Podporovat jejich rozvoj ve všech
národech Evropy. Historii betlémů šířit také s jejich poselstvím, kterým je Boţí láska
k lidem. Svými aktivitami přispívat k porozumění mezi lidmi a mírové koexistenci mezi
národy. Proto jsou pořádány kongresy, sympozia, pracovní zasedání, podporována je
vzájemná komunikace mezi přáteli betlémů z celého světa. V kaţdém státě i regionu jsou
vydávány publikace, které jsou obsahově nadnárodní, nadstranické, ekumenické a vysoce
odborné. V současné době se členové všech sdruţení připravují na Světový betlémářský
kongres, který se bude konat v roce 2012 v rakouském Insbrucku.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
K vánočním svátkům také patří tradice pečení perníčků. Marcipán čili perník se pekl od
začátku našeho letopočtu ve Středomoří. Do Prahy přišli první perníkáři aţ z Norimberka.
V r. 1419 jiţ bylo v Praze 18 perníkářských krámků. Perník se stal láskyplným dárkem
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z poutí a jarmarků. A v naší kavárně pečeme kaţdým rokem z perníku Chaloupku pana
Humperdincka, která je sestavena z perníkových kartiček pomalovaných hudebními
motivy.
Recept: 420 g hladké mouky, 140 g moučkového cukru, 50 g másla, 2 vejce, 1 lţička jedlé
sody, 2 lţíce medu, 1 lţička mletého koření (hřebíček, anýz, nové koření).
Postup: cukr a mouku prosejeme na vál, přidáme koření, máslo, med, jedlou sodu, a celá
vejce. Vypracujeme hladké těsto, které necháme do druhého dne uleţet. Vykrajujeme
kartičky, dáme na vymazaný plech, pečeme ve vyhřáté troubě, horké potíráme
rozšlehaným vejcem. Zdobíme dle své fantazie bílkovou polevou.
Hudební skladatel Engelbert Humperdinck (1854 – 1921) se řadí mezi mistry německé
opery, jako jsou C. M. Weber, R. Wagner, G. A. Lortzing, R. Strauss, F. Flotow, C. Orff a
další. Na libreto Adély Wettové napsal dětskou operu o třech dějstvích, která měla
premiéru o Vánocích 23. prosince 1893 ve Výmaru. Libreto obsahuje známou pohádku o
Jeníčkovi a Mařence, a také v opeře všechno dobře dopadne. Čarodějnici strčí do pece a
shledají se s rodiči. Dětem září oči a rodiče jsou plni štěstí stejně tak, jako kdyţ sv.Josef a
Panna Maria nalezli svého Jeţíška v Jeruzalémě. Bylo to pro ně znovuzrození. Betlémská
hvězda se opět rozzářila pro celý svět, který o Vánocích slaví kaţdým rokem Jeho
narození.

AKTUÁLNĚ
Doporučení:
Vydavatelství a nakladatelství www.bianka.cz vydalo výukově vzdělávací DVD pro
výuku hudební výchovy a nauky: Povídáme si o hudebních skladatelích, Hudební
skladatelé v obrazové podobě, Umělecká hudba dvacátého století, Procházka dějinami
hudby ve zvukových ukázkách, Představujeme hudební nástroje a Posloucháme hudbu ve
škole (14 CD pro 1. – 9. ročník ZŠ). Odbornými garanty jsou Doc. Paeddr.. B. Voborník,
CSc. A Paeddr.. J. Holec z katedry hudební výchovy PF Jihočeské univerzity.
Pozvánka:
Východočeské muzeum v Hradci králové pořádá od pátku 26. 11. 2010do neděle
28. 11. 2010„Muzejní adventní trh 2010“, kde jsou kaţdoročně ke koupi a vidění
kvalitní umělecké výrobky a k občerstvení těla rŧzné dobroty. Atmosféru Vánoc
přiblíţí flétnový soubor SARABANDA. Více na www.muzeumhk.cz.

Praha: © listopad 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
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X. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Hudba někdy dokáže nahradit slzy.
Hudebně epištolní „testík“.
1. Kdo napsal klavírní skladbu „Chléb s máslem“?
a) Karel Stamic
b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Jaroslav Jeţek
2. Kde pŧsobil Jan Jakub Ryba?
a) Přeštice
b) Praha
c) Roţmitál pod Třemšínem
3. Ve kterém městě a ulici se nachází Muzeum české hudby?
a) Praha – Karmelitská ulice
b) Brno – Česká ulice
c) Hradec Králové – Praţská ulice
4. Jak se jmenuje skladba, kterou oslavil B. Martinŧ vodní prameny?
a) kantáta „Otvírání studánek“
b) suita „Zázračný pramen“
c) chorál „Jakobova studna“
5. Který hudební skladatel napsal operu „Madam Butterfly“?
a) Gioacchino Rossini
b) Giacomo Pucini
c) Giuseppe Verdi
6. Kde se narodil hudební skladatel Václav Pichl?
a) Beroun
b) Bechyně
c) Benátky nad Jizerou
7. Kdo vytvořil dvoupodlaţní keramickou fontánu s postavou hrajícího
Fauna, která je součástí stanice metra „Vltavská“?
a) Olga Hudečková, Miroslav Hudeček
b) Otmar Oliva
c) Olbram Zoubek
8. Jak se jmenuje hudební skladatel, který se narodil v Plzni 1907?
a) Petr Eben
b) Václav Trojan
c) Otmar Mácha
9. Který hudební skladatel pouţil harfu ve své skladbě „Vyšehrad“?
a) Antonín Dvořák
b) Leoš Janáček
c) Bedřich Smetana
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10. Napsal Ilja Hurník chrámové písně?
a) ano
b) moţná
c) ne
Odpovědi posílejte na e-mail: bilkovatumova@centrum.cz.

HUDEBNÍ ABECEDA
Cha-cha-cha = čti ča-ča-ča, módní tanec kubánského původu, mírného tempa, sudého
taktu. Do Evropy se dostal v šedesátých letech 20. století.
Chorál = z řeč., choros-sbor. Ve středověku cantus (kantus) choralis z lat., značí sborový
jednohlasý zpěv. Všeobecně je to pouţívaný zkrácený název pro liturgický zpěv západní
křesťanské katolické církve, zejména pro gregoriánský a ambroziánský chorál. Od 16. stol.
byl výraz převzat i jinými církvemi k označení jejich písní. J. S. Bach uţíval
protestantských chorálů jako základního hlasu (tzv. cantus firmus) ve svých polyfonických
varhanních skladbách – chorálových předehrách. Chorál figurovaný je vícehlasé
zpracování chorálu.
Choreograf = z řeč., choros (sbor) a graphein (psáti). Divadelní umělec, jemuţ je svěřeno
nastudování a reţie tance na divadle a v jiných scénických produkcích. CHOREOGRAFIE
je v původním významu taneční písmo, jeţ graficky zaznamenává postavení, chování
tanečníka a jeho pohybový projev. Objevuje se jiţ v 15. stol. ve Francii. V baletu je
choreografie nepostradatelnou sloţkou kaţdé inscenace.
Chromatická stupnice = z řeč., chroma-barva. Je to tónový systém, jenţ rozšiřuje
sedmitónovou diatoniku o další půltóny aţ na dvanáct tónů v rámci jedné oktávy.
Chromatiku znala jiţ antická řecká hudba.
Chrámová píseň = na rozdíl od gregoriánského chorálu je píseň určená pro zpěv v chrámu
v národním jazyce. Čechy byly jednou z prvních zemí, na jejichţ půdě se vyvinula místní
chrámová píseň. Dokazují to rukopisné i tištěné katolické a reformační kancionály z 15.,
16. a 17. století. Kancionál z r. 1973 obsahuje kritický výběr starších chrámových písní a
s nimi i několik nových písní soudobých skladatelů (Petr Eben, Ilja Hurník, Zdeněk
Pololáník).

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Výlet do Hořic na Šumavě Vám poskytne nevšední podívanou. Starodávná lidová mystéria
nebyla na Šumavě spojena pouze s Hořicemi. Hrála se i v řadě jiných míst v blízkém i
vzdálenějším okolí. Do dneška však přetrvala pouze v Hořicích. Lidové duchovní hry zde
měly hluboké kořeny a obohacovaly ţivot zdejších rolníků, řemeslníků, obchodníků a
dalších obyvatel. Stalo se to po napoleonských válkách, v roce 1816, kdy hořický tkadlec
Paul Grollhesel za pomoci faráře sepsal nový text pašijového příběhu a spolu s patnácti
dalšími hořickými občany jej nacvičil a sehrál. Hra se nazývala „Utrpení a smrt našeho
Pána Jeţíše Krista – truchlohra o pěti jednáních s předehrou“. Herci ji předváděli před
velikonočními svátky aţ do roku 1887. V té době přišel do Hořic nadšený národopisec,
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profesor krumlovského německého gymnázia Josef Johann Ammann. Text upravil a
pozdvihl hořické pašijové hry na úroveň velkolepého pašijového divadla. Podařilo se také
postavit novou budovu a 25. 6. 1893 v ní byla uvedena premiéra velkého pašijového
představení. Hořické pašijové hry se od té doby staly pojmem. Kaţdým rokem navštívilo
představení tisíce lidí. Mezi hosty pašijových her byli i členové císařské rodiny, členové
předních šlechtických rodů, vysocí církevní hodnostáři a další významné osobnosti. Hra
byla uváděna v německém jazyce a do češtiny byla přeloţena aţ v roce 1923. Nacisté hry
zakázali. Teprve s novými osídlenci po roce 1945 provedli obyvatelé Hořic nezbytné
opravy budovy, vybavení jeviště a kostýmů. Představení se konalo v roce 1947 a 1948. Pak
se však vládnoucí komunistická strana postarala o totální likvidaci celé tradice. Z divadla
se stal ovčín a sklad slámy a pak byla budova, spolu s místním kostelíkem, roztrhána
trhavinou. Zůstala jen dokumentace uchovávaná v soukromých i církevních sbírkách a
v depozitářích archívů a muzeí. Po roce 1989 zde vznikla na sklonku roku 1990 Společnost
pro obnovu pašijových her v Hořicích na Šumavě – Pašije. PhDr. Jindřich Pecka napsal
novou českou pašijovou hru, skladatel Jaroslav Krček sloţil hudbu a se souborem Musica
Bohemica ji nahrál a nazpíval. Zkušený divadelník Antonín Bašta se chopil reţie a
v Hořicích i v okolí se našli amatérští herci. Navrţené kostýmy ušily hořické paní a dívky
z látek darovaných podnikem Jitex v Písku. A tak začala nejnovější historie českých
pašijových představení premiérou 29. 6. 1993. Jen v prvních čtyřech ročnících se
uskutečnilo 36 představení, která navštívilo takřka 10.000 diváků z Čech, Slovenska,
Rakouska, Německa, Francie atd. Byli mezi nimi četní zástupci pašijových společností
z celé Evropy, stejně jako představitelé veřejného ţivota a církevních kruhů. Místem
konání her je malebná přírodní scéna v lesoparku, v těsném sousedství bývalého
pašijového divadla. Hlediště je situováno do zalesněného svahu a originálně zastřešeno.
Hořičtí občané se postarali o terénní úpravy, vystavěli šatny a hygienické zázemí, postavili
palisády jeviště i lavice pro 500 diváků. V roce 1997 převzali zástupci Společnosti Pašije
na Praţském Hradě „Cenu za rozvoj místních občanských aktivit“ nadací Patria a Místo
v srdci za rok 1996. Hořice se tak staly prvním laureátem soutěţe, do které bylo přihlášeno
149 projektů „obyčejných“ lidí, kteří konkrétními činy vyjadřují svůj vztah k místu, kde
ţijí. Tradice pašijových her v Hořicích sahá aţ do roku 1816, kdy je herci předváděli před
velikonočními svátky. S jistými přestávkami se udrţela dodnes. Historie tohoto unikátního
uměleckého projektu je zachycena v Muzeu Pašijových her v Hořicích, které bylo
otevřeno 20. 6. 2000. Kontakt: pan Winzig – 606 571 714, pasije@seznam.cz. Krásnou
procházku nabízí naučná stezka, která vede od Muzea kolem bývalého divadla trasou
obnovené kříţové cesty.
V současnosti se konají představení v přírodním divadle aţ v srpnu.
Kontakt: předseda „Pašijové společnosti“ – pan Vítězslav Kučera – 605 167 034,
380 738 008, vstupenky Miroslav Kutlák – 777 662 713.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Blíţí se první jarní den, proto se také menu v kavárně obohatilo o očišťující jídlo, které je
po zimě potřeba dát lidskému tělu. Je jím „Pašijový salát sv. Matouše“ od J. S. Bacha.
Skladba Matoušovy pašije, Bachovo pravděpodobně největší dílo, je výrazem génia a
upřímné víry v příběhu zrady a ukřiţování Krista podle evangelia sv. Matouše. V r. 1722
se stal Bach kantorem lipské chrámové školy sv. Tomáše a tím také nesl zodpovědnost za
hudbu pro chrám sv. Tomáše. Hudba byla nezbytnou součástí luteránské liturgie, proto
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Bach napsal mnoho kantát, vycházejících z biblických textů pro pouţití během
bohosluţby. Pašije byly určeny k interpretaci na Velký pátek, den Kristova ukřiţování a
nejdůleţitější svátek křesťanského kalendáře. Jsou dílem temným a velice působivým. Jako
by příběh Krista končil Jeho smrtí, bez naděje na vzkříšení o Bílé sobotě. Postavu
vypravěče zpívá tenorový hlas. Petr, Pilát a Jidáš jsou další sólisté, které rámuje sbor plnící
někdy úlohu komentátora, jindy role účastníků odvíjejících se scén. Bachova hudba
posunula tradici aţ na samou hranici jejích moţností. Dokázal naplnit emocemi a duchovní
tíhou formální struktury hudby tak, jak to nikdo před ním ani po něm nedokázal.
Salát z hořkých bylin má tisíciletou tradici. Ve starozákonních dobách rostlo v Palestině
velké mnoţství nejrůznějších jedlých bylin. Dodnes se vedou spory o to, ke kterým z nich
se vztahuje označení „hořké byliny“. Mohla to být roketa setá, libeček lékařský, šťovík,
čekanka, hlávkový salát, řeřicha, lebeda, portulák, pampeliška nebo máta. V Talmudu jsou
jako zelenina, z níţ lze získat hořkost, uvedeny hlávkový salát a křen. V těchto dobách se
nejspíše byliny jen namáčely do osolené vody. Sůl o pesachové hostině vyjadřovala slzy
dětí Izraele prolité v egyptském zajetí. Hořké byliny se také podávaly s vinným octem a
olivovým olejem či omáčkou. Dnes se tento salát připravuje z omytých, osušených a na
kousky natrhaných lístků máty, hlávkového salátu i jiných bylin. Jako salátová zálivka
můţe slouţit slaná voda. Ale chutnější je nálev z olivového oleje ušlehaného s octem,
utřeným česnekem, solí a mletými hořčičnými semínky.

AKTUÁLNĚ
Ţerotínové – původem stará moravská vladycká rodina byla r. 1478 povýšena do panského
stavu a od r. 1706 mohla pouţívat hraběcí korunku. Po Čechách a Moravě vlastnili
Ţerotínové rozsáhlý majetek a významně se zapsali do politických dějů české státnosti.
Posledním muţským členem rodu byl Ladislav ze Zierotina (1912 – 1985). Jejich jméno
nese Základní umělecká škola Ţerotín v Olomouci (www.zus-zerotin.cz) a Akademický
sbor Ţerotín, který byl zaloţen 19. 12. 1880 v Olomouci. Sbor si zřídil vlastní hudební
školu, podílel se na vybudování Národního domu a jeho zásluhou vznikla Moravská
filharmonie Olomouc. V Čechách se nachází obec Ţerotín (www.obeczerotin.cz) a
nedaleko Loun zřícenina hradu Ţerotín.Více na www.mfo.cz. Na svých www.stránkách
Vás orchestr srdečně zve na koncerty spolu se svým šéfdirigentem Petrem Vronským :19.
12. 2010– Vánoce, vánoce, přicházejí, 20. 1. 2011 (G. Bizet, L. Spohr, C. Franck) a také
27. 1. 2011 (S. Rachmaninov, I. Stravinskij).

Praha: © prosinec 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
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XI. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Kdo si zpívá, nepláče.
Rok 2010byl plný rŧzných výročí a patří k dobrému tónu a určitému zvyku, ţe si je
připomínáme. Je však zajímavé, ţe o výročích vzniku ministerstev se nikdy nedozvíte.
Hudební školství spadá pod MŠMT ČR, které by si mohlo připomenout, ţe od jeho
vzniku uplyne jiţ dlouhých 162 let (1848).
První osobností, které bylo ministerské křeslo v nově vznikajícím úřadu nabídnuto, byl
František Palacký. Svými slovy „Nebaţím po jiné cti, leč po té, abych byl a slul muţem
poctivým“, kterými doprovodil své odmítnutí lukrativní nabídky, nasadil pro všechny další
adepty ministerské funkce morální laťku téměř do nedohledných výšin. Nový úřad byl po
sedmi letech ve své činnosti utlumen a všechny jeho pravomoci přešly na ministerstvo
vnitra. Znovu byl obnoven aţ po 12 letech, v roce 1867. Neškodí si v této souvislosti
připomenout, ţe i bez existence nejvyššího školního úřadu učitelé učili a školy
fungovaly. Stejně jako dnes, kdy pracovní proces pedagogů rozhodně nenarušují šarády,
které provázejí v posledních letech střídající se osoby na ministerském křesle v resortu
školství.

MINISTŘI ŠKOLSTVÍ OD ROKU 1848
*
1993 – 2011 Česká republika
Josef Dobeš (13. 7. 2010-)
Miroslava Kopicová (8. 5. 2009 – 13. 7. 2010)
Ondřej Liška (4. 12. 2007 – 8. 5. 2009)
Martin Bursík (2. 11. 2007 – 4. 12. 2007)
Dana Kuchtová (9. 1. 2007 – 3. 10. 2007)
Miroslava Kopicová (4. 9. 2006 – 8. 1. 2007)
Petra Buzková (15. 7. 2002 – 4. 9. 2006)
Eduard Zeman (22. 7. 1998 – 12. 7. 2002)
Jan Sokol (3. 1. 1998 – 17. 7. 1998)
Jiří Gruša (3. 6. 1997 – 2. 1. 1998)
Ivan Pilip (2. 5. 1994 – 2. 6. 1997)
Petr Piťha (3. 7. 1992 – 27. 4. 1994)
*
1990 – 1992 Česká republika (součást ČSFR)
Petr Vopěnka (29. 6. 1990 – 2. 7. 1992)
Milan Adam (5. 12. 1989 – 27. 6. 1990)
*
1969 – 1989 Česká socialistická republika (součást ČSSR)
Jana Synková (12. 10. 1988 – 4. 12. 1989)
Karel Juliš (8. 5. 1987 – 11. 10. 1988)
Milan Vondruška (8. 10. 1975 – 7. 5. 1987)
Josef Havlín (8. 7. 1971 – 8. 10. 1975)
Jaromír Hrbek (27. 8. 1969 – 7. 7. 1971)
Vilibald Bezdíček (9. 1. 1969 – 27. 8. 1969)
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*
1960 – 1968 Československá socialistická republika (ČSSR)
Vladimír Kadlec (8. 4. 1968 – 8. 1. 1969)
Jiří Hájek (10. 11. 1965 – 7. 4. 1968)
Čestmír Císař (20. 9. 1963 – 10. 11. 1965)
František Kahuda (11. 7. 1960 – 19. 9. 1963)
*
1945 – 1960 Československá republika (ČSR)
František Kahuda (12. 12. 1954 – 11. 7. 1960)
Ladislav Štoll (1. 10. 1953 – 12. 12. 1954)
Ernest Sýkora (1. 2. 1953 – 1. 10. 1953)
Zdeněk Nejedlý (25. 2. 1948 – 28. 2. 1953)
Jaroslav Stránský (2. 7. 1946 – 2. 3. 1948)
Zdeněk Nejedlý (5. 4. 1945 – 2. 7. 1946)
*
1940 – 1945 Československá vláda v exilu
Juraj Slávik (pověřen řízením od 12. 11. 1942 – 5. 4. 1945)
*
1939 – 1945 Protektorát Čechy a Morava
Emanuel Moravec (19. 1. 1942 – 5. 5. 1945)
Jan Kapras (16. 3. 1939 – 19. 1. 1942)
*
1938 – 1939 Česko-Slovenská republika
Jan Kapras (1. 12. 1938 – 15. 3. 1939)
Stanislav Bukovský (správcem ministerstva od 4. 10. 1938 – 1. 12. 1938)
*
1918 – 1938 Československá republika
Engelbert Šubert (22. 9. 1938 – 4. 10. 1938)
Emil Franke (24. 1. 1936 – 2. 9. 1938)
Jan Krčmář (4. 2. 1934 – 24. 1. 1936)
Ivan Dérer (7. 12. 1929 – 14. 2. 1934)
Antonín Štefánek (20. 2. 1929 – 7. 12. 1929)
Milan Hodţa (12. 10. 1926 – 20. 2. 1929)
Jan Krčmář (19. 3. 1926 – 12. 10. 1926)
Otakar Srdinko (9. 12. 1925 – 18. 3. 1926)
Ivan Markovič (správcem ministerstva od 3. 10. 1924 – 9. 12. 1925)
Rudolf Bechyně (7. 10. 1922 – 3. 10. 1924)
Vavro Šrobár (20. 9. 1921 – 7. 10. 1922)
Josef Šusta (15. 9. 1920 – 16. 9. 1921)
Gustav Habrman (14. 11. 1918 – 15. 9. 1920)
*
1867 – 1918 Rakousko-Uhersko
Richard v. Hampe (25. 10. 1918 – 30. 10. 1918)
Georg v. Poray-Madeyski (25. 7. 1918 – 25. 10. 1918)
Ludwig Cwiklinski (23. 6. 1917 – 25. 7. 1918)
Max v. Hussarek (3. 11. 1911 – 22. 6. 1917)
hrabě Karl Stürgkh (10. 2. 1909 – 3. 11. 1911)
Josef Kaněra (správcem ministerstva od 15. 11. 1908 – 9. 2. 1909)
Gustav Marchet (2. 6. 1906 – 15. 11. 1908)
hrabě Richard Bienerth (2. 5. 1906 – 28. 5. 1906)
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hrabě Richard Bienerth (správcem ministerstva od 11. 9. 1905 – 1. 5. 1906)
Wilhelm v. Hartel (19. 1. 1900 – 10. 9. 1905)
Alfred v. Bernd (1. 12. 1899 – 18. 1. 1900)
Wilhelm v. Hartel (správcem ministerstva od 2. 10. 1899 – 20. 12. 1899)
hrabě Artur Bylandt (7. 3. 1898 – 2. 10. 1899)
hrabě Vinzenz Latour (30. 11. 1897 – 5. 3. 1898)
Paul v. Gautsch (2. 10. 1895 – 28. 11. 1897)
Eduard Rittner (provizorním správcem ministerstva od 20. 6. 1895 – 30. 9. 1895)
Stanislaus v. Madeyski (12. 11. 1893 – 19. 6. 1895)
Paul v. Gautsch (5. 11. 1885 – 11. 11. 1893)
Sigmund v. Conrad-Eybisfeld (16. 2. 1880 – 4. 11. 1885)
Karl v. Stremayr (26. 11. 1871 – 18. 2. 1880)
Karl Fidler (pověřen provizorním vedením ministerstva od 27. 10. 1871 – 22. 11. 1871)
Josef Jireček (5 .2. 1871 – 26. 10. 1871)
Karl v. Stremayr (28. 6. 1870 – 4. 2. 1871)
dvorní rada Adolf v. Tschabuschnigg (správcem ministerstva od 13. 4. 1870 – 27. 6. 1870)
Karl v. Stremayr (1. 2. 1870 – 12. 4. 1870)
Leopold v. Hasner (30. 12. 1867 – 1. 2. 1870)
Anton v. Hye (správcem ministerstva od 27. 6. 1867 – 30. 12. 1867)
hrabě Eduard Taaffe (2. 3. 1867 – 27. 6. 1867)
*
Rakouské císařství
hrabě Leo Thun-Hohenstein (28. 7. 1849 – 20. 10. 1860, kdy agenda přešla do kompetence
státního ministra)
Ferdinand v. Thinnfeld (provizorně od 17. 5. 1849)
hrabě Franz Stadion (22. 11. 1848 – květen 1849)
Anton v. Doblhoff-Dier (8. 7. 1848 – 11. 10. 1848)
Franz v. Sommaruga (26. 3. 1848 – 18. 7. 1848)

HUDEBNÍ ABECEDA
Interval – na měření délky jsou metry, na objem litry, na váhu kilogramy, na teplotu
stupně a na měření vzdáleností mezi dvěma různě vysokými tóny máme intervaly. Latinské
řadové číslovky jasně vyjadřují výškový poměr mezi základním a vyšším či základním a
niţším tónem: prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva, nóna,
decima, undecima atd. Intervaly lze chápat a dělit podle více hledisek. Kvantitativní
hledisko zohledňuje matematicky měřitelné distance na primu, sekundu, tercii atd. a jejich
půltónové a mikrotónové obměny, tzv. alterace. Kvalitativní hledisko zohledňuje výraz a
dělí intervaly na konsonance a disonance, jeţ však platí jen pro tradiční tonální hudbu. Jiné
je dělení intervalů na čisté, alterované (zvětšené a zmenšené) a enharmonické.
Teoretickým výkladem intervalů se zabývá nauka o harmonii, jeţ se ve svých vývodech
opírá o matematiku, akustiku a psychologii.
Intráda, z lat., intrare, vstoupit. Kdyţ vjíţděl Jeho Milost císař pán nebo jiný středověký
velmoţ do bran města, zahráli mu trubači, pozounéři a bubeníci slavnostní intrádu na
uvítanou. Netrvala dlouho, byla jen krátká, ale zato hodně hlučná. V uměleckých
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skladbách se vyskytuje např. ve fanfárách Smetanovy Libuše (1872), Janáčkovy
Sinfonietty (1925) a v Glagolské mši (1926).
Idée fixe (čti idé fiks) – je francouzský výraz a znamená utkvělou myšlenku. Téma nebo
motiv, jeţ jsou v pojetí a záměru skladatele spjaty s určitou představou a v charakteru
hudby jí nějak také odpovídají. Idée fixe nazývá Hector Berlioz ústřední téma své
Fantastické symfonie (1830), jeţ se objevuje ve výrazových a strukturních proměnách ve
všech větách. Obdoba idée fixe je Wagnerův příznačný motiv.
Idyla, znamená v řečtině a francouzštině – prostý, klidný, spokojený. V hudbě je to
charakteristická hudební skladba s prostým, klidným výrazem. Nejtypičtěji je
zastoupena v klavírní tvorbě B. Smetany a J. Suka.
Impresionismus, z fr.,impresion – dojem. Je to hudební směr z přelomu 19. a 20. století,
který je vlastní hlavně francouzské hudbě. Termín byl poprvé pouţit v malířství a odtud
byl přejat i do hudby. Impresionistická hudba je v prvé řadě výrazem prchavých dojmů a
nálad, jeţ skladatel objevuje ve svém styku s přírodou a nechává se inspirovat barevností a
světelností jejich jevů. Hudební impresionista dosahuje dojmovosti a náladovosti
netradičním pouţitím nástrojových poloh a barev: akordickými paralelismy, celotónovou a
pentatonickou melodií a harmonií. To všechno vedlo v jeho hudbě k uvolnění hudební
formy, jiţ lze přirovnat nejspíše k básnické lyrické próze. K ústřední a zakladatelské
osobnosti hudebního impresionismu patří Claude Debussy (1862 – 1918).
K nejtypičtějším dílŧm jeho impresionismu patří orchestrální díla: Faunovo
odpoledne, Moře, Nokturna, Obrazy aj.
Ovlivnil tvorbu Maurice Ravela, Igora Stravinského a v Čechách Zdeňka Fibicha, Leoše
Janáčka, Vítězslava Nováka. Cestu k němu našel i Bohuslav Martinů a naposledy i hudební
moderna generace Pierra Bouleze.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Vzhledem k dnešní nabídce v naší kavárničce se podíváme za jednou z nejkrásnějších
mariánských písní, která je úzce spojena s nejúčinnějším nápojem všech dob. Ve
společném Kancionálu českých a moravských diecézí (strana 457, vydavatelství Zvon,
Praha 1997) najdete velebnou píseň, jejíţ text oslavuje Pannu Marii, a která zní kaţdý den
v Lurdech (Lourdy). Malé francouzské městečko uprostřed pyrenejských vrcholků je dnes
známé po celém světě. 150 let proudí do místa zjevení Panny Marie (11. února 1858)
miliony poutníků, kteří zde nalézají fyzické, ale častěji duchovní uzdravení. Všechna
procesí zpívají píseň v G dur tónině, ve třídobém taktu, která popisuje zázračnou událost
zjevení Panny Marie malé Bernadettě Soubirousové. Velebnost zpěvu z mnoha tisíců hrdel
přítomných poutníků má nezapomenutelný emotivní účinek. Kdo byl takovému
spontánnímu zpěvu přítomen, jiţ nikdy nezapomene krásu melodie tohoto mariánského
chvalozpěvu, který obsahuje také hlubokou vděčnost za nádherný dar starostlivé péče
Matky Boţí o ubohé lidstvo. Tím darem je také zázračný pramen, nejčistější Nápoj lásky,
který kdy byl lidstvu dán.
Jádrem celého komplexu v Lurdech je jeskyně Massabielle na břehu řeky Gave, jíţ ve
skále vévodí socha Panny Marie. Na stěnách nehluboké jeskyně, začernalých od věčně
hořících svíček, visí berle, které tu zanechali uzdravení poutníci. V dlouhé, pomalu se
pohybující řadě, jdou poutníci, kteří čekají, aţ se budou moci dotknout zázračné skály a
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projít se kolem studánky, kde pod sklem vyvěrá uzdravující pramen. Jeho voda vytéká
z mnoţství kohoutků, takţe všichni si bez problémů mohou nabrat vody, umýt si obličej a
napít se. Na druhém břehu řeky vyrostl v r. 1988 zcela moderní kostel sv. Bernadetty. Na
skále nad jeskyní se tyčí šedá novogotická bazilika Neposkvrněného početí z r. 1876. Pod
touto stavbou stojí další bazilika, tzv. Růţencová. Má tvar řeckého kříţe, ale stavební sloh
je římsko-byzantský z r. 1889. Kolem zdí uvnitř je 15 kaplí s mozaikovými výjevy svatého
růţence. Kaţdá kaple představuje jedno růţencové tajemství. Určitě všechny návštěvníky
překvapí, ţe oltář s mozaikou „Nanebevzetí Panny Marie“ v jedné z kaplí, je dar českých
poutníků. Dnes, kdy se o obyvatelích České republiky říká, ţe jsou ve většině ateisticky
zaměření, je pro ně spásným znamením, ţe můţeme vidět u stropu kaple český nápis:
„PANNĚ NEPOSKVRNĚNÉ NÁROD ČESKÝ“. Obě baziliky tvoří mohutný
harmonický celek, před kterým je prostranství, na němţ má své místo známá socha Panny
Marie s korunkou na hlavě. Pod zemí se však ukrývá ještě bazilika Pia X. z r. 1958, která
pojme aţ 20.000 věřících. V areálu nechybí ani kříţová cesta se sousošími v ţivotní
velikosti. Fascinujícím dojmem nepůsobí jen církevní obřady, ale hlavně večerní procesí se
svíčkami, které začíná ve 20. 45 hodin. Mnohá tělesná utrpení z celého světa se zde
shromáţdí a spolu se zdravými poutníky pomalu putují prostranstvím před bazilikami.
Z tisíců hrdel se zde nese ve velkém fortissimu modlitba Otče náš, mnohé další v různých
jazycích a také duši burcující zpěv: „Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples, to zpívají hory a
skála i les. Ave, ave, ave, Maria, ave, ave, ave, Maria.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Prosinec je měsíc obrovské duchovní lásky, proto také v naší kavárničce je podáván
„Nápoj lásky Dulcamara“ od hudebního skladatele Gaetana Donizettiho (1797 –
1848). Donizetti je svými více neţ 70 operami typickým zjevem italské opery, který svými
mladistvými úspěchy si velmi brzy získal značnou popularitu. Dodnes je hrán na mnoha
operních světových scénách. Do Čech se dostalo jeho dílo ve třicátých letech 19. století
provedením „Belisara“ v ochotnickém českém představení v překladu J. N. Štěpánka.
Mnoho dalších oper (v Čechách byla nejoblíbenější „Marie, dcera pluku“) bylo často hráno
aţ do nástupu Smetanovy éry. Nápoj lásky je komická opera o 2 dějstvích. Libreto Felice
Romaniho přeloţil Em. Züngel. Premiéra se konala v Miláně 12. května 1832.
Z rytířského patosu svých váţných oper přechází Donizetti v buffách k motivům lidovým.
Děj se odehrává na italském venkově v 18. století. Je to v podstatě mastičkářská historie,
na kterou je navěšen zcela konvenční příběh zamilované dvojice. Nejsilnější postavou
celého díla je komický chlubil, doktor Dulcamara, který obchodnicky vyvolává, co
všechno umí. Také prodává nápoj, který získá lásku milované tomu, kdo si jej koupí. Tím
nadchne nešťastně zamilovaného mládence Nemorina, který uvěří, ţe nápoj za 24 hodin
bude účinkovat a zápletka je hotova. Donizetti zde čerpá z bohaté tradice italského
lidového zpěvu. Hlasový styl obohatil tradicí bel canta, kterou začali a zpopularizovali
Gioachimo Rossini a Vincenzo Bellini. Začátkem 20. století byly opery těchto skladatelů
zastíněny váţnými mistrovskými díly R. Wagnera, G. Verdiho a G. Pucciniho. Nicméně
asi tak od roku 1950 zájem o bel canto opět vzrostl a Donizettiho opery převzaly mnohé
operní scény do svého standardního repertoáru.
V přeneseném významu slova je však opravdovým nápojem lásky kaţdá tekutina, kterou
pro Vás někdo připraví. Nejčastěji je to maminka, která denně s velkou láskou připravuje
pro svou rodinu nejrůznější tekuté pokroutky: pro tatínka kávu, pro děti ovocný čaj, kakao,
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mléčný koktejl a různé bylinkové posilující lektvary. Patří jí za to náš velký dík. A aţ ji
budeme chtít překvapit, uvaříme mamince Nápoj lásky Dulcamara.
Recept: vař pět minut pintu mléka, přidej vodu, co hrad obtéká, snítka levandule a lístek
růţe i špetka skořice dopomůţe. Esenci dechu víly, nalij tam po chvíli. Vydrţ tři hodiny –
chce to čas, pak můţeš špetku úcty přidat zas. Přeji tvému lektvaru zdar, láska přeci není
zmar.

AKTUÁLNĚ
Vyluštění „Hudebně epištolního testíku“:
1/b, 2/c, 3/a, 4/a, 5/b, 6/b, 7/a, 8/b, 9/c, 10/a.

Praha: © prosinec 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
48

XII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Slunce Vás může spálit, jídlo otrávit, slova zranit, obrazy odradit, hudba netrestá –
může jen potěšit.
Krásná pohádková témata se objevila v české a zahraniční hudební literatuře ve
větším rozsahu aţ s nástupem romantického slohu. Hluboká emotivnost a moudrost
pohádkových příběhŧ mohla být věrohodné popsána aţ hudbou, která disponuje
barevným dynamicky mnohovrstevným orchestrálním aparátem.
Hudba je podle romantiků uměním, jeţ ze všech uměleckých druhů nejlépe vyslovuje
romantické nazírání světa: subjektivnost výrazu, podřízení formálních hledisek stránce
obsahové a výrazové, příklon k fantazijním látkám a stavům, obdiv pro přírodu a zvýšený
smysl pro její atmosféru a konečně úsilí o hlubokou emocionální účinnost mluvy – to jsou
základní znaky romantické hudby. Romantismus souvisí se společenským vývojem, daným
nástupem měšťanské třídy a s rozvojem kapitalismu v jednotlivých zemích. Následkem je
zrod a rozvoj národních kultur. Otázka národní hudby se v raném stadiu romantismu řeší
příklonem k lidové písni, později v sepětí tvůrčí osobnosti s národním a společenským
ţivotem vůbec. Proto obraz hudebního romantismu není tak jednotný, jako to bylo moţné
ještě v klasicismu. Vznikají národní školy, které však stmeluje romantická estetika, jeţ
vzájemně sbliţovala a spolupůsobením podporovala jednotlivá umění. Vrcholným
uměleckým obrazem se stala opera, kde k hudbě a k básnictví přistupuje ještě umění
pohybové a výtvarné. Výběr námětů z pohádkové, dobrodruţné, exotické oblasti i
národních mýtů je často vystupňován od úsměvné sentimentality aţ po rytmicky údernou
drastičnost.
Hudební pohádky napsali např.: B. Smetana (1824-1884) – Čertova stěna, A. Dvořák
(1841-1904) – Rusalka, Čert a Káča, Zd. Fibich (1850-1900) – Bouře, N. A. RimskijKorsakov (1844-1908) - Pohádka o caru Saltanu, Sněhurka, M. I. Glinka (1804-1857) –
Ruslan a Ludmila, P.I. Čajkovskij (1840-1893) – balety Labutí jezero, Spící krasavice,
Louskáček, C. M. Weber (1786-1826) – Čarostřelec, G. A. Lortzing (1801-1851) – Car a
tesař a další. Hudba těchto pohádek je velmi mnohotvárná a barevná, s výrazem od
lehounké křehkosti, přes velký pathos aţ k děsivému burácení celého orchestru, kde zvlášť
podtrhuje vyvřelé zlo baterie bicích nástrojů a celé obsazení ţesťových i dřevěných
dechových nástrojů, mnohdy ve zdvojené síle celé sekce. To vše je umoţněno díky
barevné , objevně se rozvíjející harmonii, klenutým širokým melodiím, moţnostem nově
vyvinutých hudebních nástrojů, které daly podnět ke vzniku obrovského symfonického
orchestru. Jako v kaţdé pohádce, tak také v hudební je vyjádřeno vítězství dobra nad zlem,
osloví nás hluboké přívaly citu, proţijeme osudové ţivotní zvraty a hlavně hluboce
procítíme, spolu s postavami těchto uměleckých děl, moudrost etických principů
poloţených na základech Desatera, programu, který určuje bytí či nebytí člověka.

HUDEBNÍ ABECEDA
Jazz – je pojem uţívaný zhruba od roku 1900 k označení nového druhu hudby, která měla
svůj původ mezi Afroameričany v New Orleansu. Charakteristické je pro ni pouţití
polyrytmů a improvizací. Za první světové války se dostal jazz do západní Evropy a ve 20.
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letech 20. století i do českých zemí. Jazz prolíná do hudební produkce skladatelů: E. F.
Burian, E. Schulhoff, B. Martinů, J. Jeţek a další.
Janičářská hudba – z maďarštiny, janicsár (-čár). Pojem označuje vojenskou hudbu
tureckých janičárů, elitní pěší jednotky turecké armády. Skládala se z dechových
ţesťových nástrojů, k nimţ byla přidána početná skupina bicích nástrojů (velký a malý
buben, činely, tamburina, triangl, zvonkohra). Do střední Evropy se dostala v první
polovině 18. století. Pro svůj drsný, hlučný (barbarský) i také exotický zvuk byla skladateli
pouţívána k charakteristice orientálního (např. v Mozartově opeře Únos ze serailu, 1782),
a vojenského (např. v Haydnově Symfonii G Dur zvané „Vojenská“) prostředí. Některé
hudební nástroje byly z janičářské hudby přejaty do symfonického orchestru.
Jednání – nebo akt, je část hudebně-divadelního díla, jeţ zpravidla dělí operu (balet) na
relativně samostatné celky, mezi nimiţ je přestávka. Opera má nejčastěji tři jednání,
francouzská tragédie lyrique pět jednání. V moderním hudebním divadle není tento počet
bezpodmínečně dodrţován.
Jódlování – z něm. nářečního zvolání „jo“. Je zvláštním druhem zpěvu beze slov, v němţ
hlas přeskakuje z hrudního rejstříku do falsetu. Melodie se pohybuje po akordických
tónech nebo ve větších intervalových skocích. Jódlování bylo původně dorozumívacím
zpěvem v horských oblastech Alp Švýcarska a Rakouska. Jódlovalo se také na Šumavě.
Jota - (chota), je rychlý španělský tanec v třídobém taktu pocházející ze severošpanělské
provincie Aragón (odtud téţ jota aragonesa). Tanec byl doprovázen na kytaru, kastaněty aj.
Ve svých dílech jej pouţili M. I. Glinka, F. Liszt zejména však španělští skladatelé Isaac
Albéniz, Manuel de Falla a další.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Východočeský kraj je tak naplněn hudební historií, ţe je těţké se rozhodnout, kam se dřív
podívat. Nymburk se chlubí kontrapunktikem Bohuslavem Matějem Černohorským.
V Poděbradech působil 72 let poděbradský rod kantorů Brixiů, v Chlumci nad Cidlinou
působil muzikantský cech, který zaloţil František Oldřich Kinský. Nechanice jsou
rodištěm Jan Křtitele Vaňhala a mnoha nechanických harfeníků, kteří putovali světem za
obţivou. V Osicích se narodil tvůrce české státní hymny František Škroup, Hradec Králové
ţil a ţije dodnes obrovským hudebním ţivotem. V Chotěborkách u Jaroměře se narodil na
gruntu č. 3 hudební skladatel František Xaver Dušek a v Jaroměři Josef Antonín Volánek,
který roku 1792 dirigoval první praţské provedení Mozartovy Kouzelné flétny. Stavební
komplex Kuks byl pýchou a reprezentací hraběte Františka Antonína Sporcka, o kterém se
ví, ţe udrţoval styky s Johanem Sebastianem Bachem. Méně známé je, ţe tento slavný
lipský kantor mu poslal Sanctus své slavné Mše h moll v době, kdy nebyla ještě vůbec
provedena. V Bachově skladbě Cantate en burlesque z roku 1742 najdeme melodii St.
Huberti Arie v podání lesního rohu a na čtyřech krátkých mších z let 1735 – 1737 věnování
hraběti Sporckovi. V Náchodě působí Komorní orchestr Slávy Vorlové, jehoţ hudební
tradice sahá aţ do dob vlády Kateřiny Zaháňské, paní kněţny z Babičky Boţeny Němcové.
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Pozn.: Česká hudební skladatelka Sláva Vorlová, rodačka z Náchoda oslavila osobnost
Boţeny Němcové orchestrální suitou „Boţena Němcová“, opus 24, kterou napsala k poctě
devadesátého výročí úmrtí autorky Babičky v letech 1950-1951. Premiéra se konala 26. 9.
1952 v Obecním domě v Praze v provedení Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.
Postava české spisovatelky Boţeny Němcové (1820 – 1862) je s hudebním děním velice
spřízněná. Podmanivá osobnost „paní Jemné“, jak ji nazval básník Halas a její umělecký
projev působil na hudebníky jako personifikace hudby. Boţena Němcová měla k hudbě
velký vztah. Vypovídá o tom celý její literární odkaz. Např.:
Hudba je sladká, líbezná mluva, kaţdému srdci srozumitelná.
Pro city, pro něţ by v ţádné řeči slov se nenašlo, ona má výraz, v ní kaţdý dojde
ohlasu.
(Němcová, Boţena: Pohorská vesnice)
Milovala hru na varhany a dovedla ohodnotit koncertní výkony. V České včele vyšla 12. 1
1847 kritika na koncert, který byl pořádán v Domaţlicích. Čeští umělci byli vţdy
fascinováni jejími pohádkami a také Babičkou, kde zúročila nejen svoje vlastní vzpomínky
na dobu svého dětství, ale podařilo se jí okouzlujícím způsobem zachytit ţivot na české
vesnici 19. století a zároveň vytvořit hluboké, vrstevnaté a do detailu propracované
svědectví o tématech souvisejících s emancipací českého národa. Její „Obrazy
z venkovského ţivota“ jak zní podtitul knihy, patří uţ od doby svého vzniku ke stěţejním
dílům české literatury, dočkaly se více neţ 350 vydání, řady překladů, filmových i
divadelních adaptací. Nenápadný půvab rakouské monarchie naposledy zpracoval Jan
Antonín Pitínský a Lenka Kolihová Havlíková na motivy scénáře Růţeny Pohorské z roku
1895. Premiéra se konala 13. prosince 2007 v Národním divadle v Praze.
Hudební ohlasy jejího díla ve skladbách českých skladatelů reprezentuje:
Jaroslav Křička : Tři bajky, opus 21, Pohádky Boţeny Němcové, opus 106 ( písňové
cykly),
Otmar Mácha: Dvě pohádky na texty Boţeny Němcové (cyklus písní pro zpěv a
orchestr),
Jan Hanuš: Zlaté hvězdičky (dětský sbor),
Alois Piňos: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku (tři písně pro dětský sbor),
Josef Křička: O dvanácti měsíčkách (melodram,
Felix Zrno: Lesní panna (melodram),
Jiří Novák: O Zlatovlásce (melodram se zvláštním nástrojovým obsazením – recitace, 6
harf, flétna, klarinet, lesní roh).
Pohádky Boţeny Němcové byly zpracovány také scénicky:
Antonín Dvořák: Čert a Káča (opera), Jarmil Michael Burghauser: Honza a čert
(balet), Karel Risinger: Čertův švagr (opera), Oskar Nedbal: Z pohádky do
pohádky (balet), Jan Hanuš: Sůl nad zlato (balet), Jiří Berkovec: O dvanácti
měsíčkách (opera) a další.
Babičkou byla inspirována opera K. Kovařovice – Na starém bělidle.
Pohádky Boţeny Němcové se staly vděčným námětem filmové tvorby:J. Trnka –
Bajaja, B. Zeman – Byl jednou jeden král, Pyšná princezna, M. Frič – Prinvezna se zlatou
Hvězdou na čele, V. Vorlíček – Tři oříšky pro Popelku, Princ a tanečnice. Jejími
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pohádkami byl inspirován také animovaný film, televizní inscenace, gramofonový
průmysl, rozhlas, televize.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
K cukrářským novinkám v naší kavárničce byl přidán mandlový „Pohádkový Špalíček“
Bohuslava Martinŧ (1890 – 1959).
Zcela ojedinělým případem hudebního zpracování pohádkového námětu je Špalíček
Bohuslava Martinŧ. V tomto půvabném díle jde o geniální syntézu hudební a obsahovou.
Po stránce hudební byly obvyklé výrazové prostředky baletu s ţenským sborem a třemi
sólovými hlasy (soprán, tenor, bas). Orchestr je komorní, oţivený nadlehčující
dynamičností klavíru. Po stránce obsahové jde o mnohotvárnou syntézu námětů z pohádek
Boţeny Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Premiéra Špalíčku se konala 19. 9. 1933
v Národním divadle za řízení Otakara Ostrčila. Bohuslav Martinů o díle napsal: „Pohádka
o Popelce s vloţkami lidových říkadel a her je ponejvíce u Boţeny Němcové. České svatby
a zvyky a hry jsou rovněţ u Němcové a zčásti u Erbena. První jednání je vyplněno
pohádkami a zvyky dětí, jako jsou hry o kohoutkovi a slepičce, o kocouru v botách, o
kouzelné mošně. Všude se mísí do pohádek staré texty her, které v různých datech roku
bylo zvykem předvádět. Závěr celého baletu je báseň o svatebních košilích podle
Erbena…. Co jsem hlavně sledoval, je vytvoření hry lidové a scénické, tedy lidové
divadlo“.
Recept na mandlový Pohádkový Špalíček:
140 g mletých spařených mandlí, 140 g moučkového cukru, 1 bílek (aromatizovat citr.
kůrou nebo rumem). Vypracujeme tuhé těsto, do poloviny dáme kakaový prášek.
Vytvoříme dva válečky a ty krájíme na malé špalíčky. Před tvarováním se doporučuje dát
těsto ztuhnout do ledničky.

AKTUÁLNĚ
V Ostravě pŧsobí vynikající symfonické těleso Janáčkova filharmonie Ostrava, které
vzniklo v r. 1954 a ve velmi krátké době se zařadilo mezi přední orchestrální tělesa
v České republice (www.jfo.cz). Jejím šéfdirigentem je v současné době Theodore Kuchar.
V lednu 2011 zazní v podání JFO v Domě kultury města Ostravy v 19. 00 hodin dne 27. 1.
a 28. 1. 2011 hudba N. Rimského – Korsakova, D. Šostakoviče a A. Dvořáka.
Z vynikajících hráčů JFO jsou sestavena také komorní tělesa: kvarteto lesních rohů
KAEMIKA CORNI, Janáčkův komorní orchestr, Ţesťové kvinteto JFO a komorní
orchestr CAMERATA JANÁČEK.

Praha: © prosinec 2010

MgA. Magdalena Tŧmová
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XIII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Dobrá hudba snadno proniká do uší a těžko opouští paměť.
V České republice je dostatek středních i vysokých hudebních škol, mají však příliš
úzce specializovaný učební plán, který studentům neodpoví na mnoho praktických otázek,
jejichţ odpovědi jsou v současném světě nutné k přeţití. K hlavním pak patří znalost
finančních informací. Ve škole nám učitelé sdělí mnoho poznatků a patří jim za to naše
úcta a poděkování. Ale přestoţe nás naučili znát čísla a pracovat s nimi, nikdo
z vyučujících neřekne, jak peníze pracují a jakým způsobem lze vyuţít jejich pohybu
v bankovním světě. Protoţe ony, stejně jako hudba, mají svůj vlastní ţivot, stále se mění,
jejich pohyb má svůj rytmus, jsou schopny dát štěstí, ale také pocítit tragiku jejich
nedostatku i dostatku, ovlivňují psychiku lidí. Mohou se stát obrovským darem, ale také
těţkým břemenem. Často lidem pomohou, ale také způsobí tragédie, jeţ mnohdy vedou aţ
k ţivotnímu requiem. Proto je nutné vědět, co jsou to finance. Všichni víme, ţe to jsou
peníze. Ale zároveň je to peněţní hospodářství, které se týká našeho kapesného,
domácnosti, obce, státu, světadílu, kde ţijeme, aţ po „finanční dálnice“, kudy proudí
peníze celého světa. Do finančního světa vstupuje kaţdý z nás „nahý, bezmocný a
nerozumný“. Je to svět tvrdého podnikání a postupně poznáváme, ţe dnešní
neokapitalistické bankovní instituce nejsou ţádné charitní domovy, i kdyţ média jsou plná
lákavých a vstřícných reklam. Současní analytici se přou o to, zda má v pokračujících
finančních a hospodářských turbulencích menší či větší naději na přeţití dolar nebo euro.
Na optimismu nepřidá ani nedávná dohoda mezi Čínou, Ruskem a USA, ţe vzájemný
obchod nebude prováděn v dolarech, ale ve vlastních národních měnách. Výbušná situace
v Řecku, Irsku, Portugalsku, Španělsku, Itálii a nejnověji v Belgii můţe přivézt státy
eurozóny na pokraj rozpadu. Proto návrh Institutu mezinárodních financí, který sdruţuje na
420 největších bank, aby vznikla globální banka, jeţ bude spravovat světovou měnu
(Bancor) nepřekvapuje. Co to udělá se suverenitou národních států lze stěţí dnes domyslet.
To vše však bude mít vztah také ke kultuře lidí, umění a zároveň také k hudebnímu
školství.
A proto, vzhledem k budoucnosti, si musíme uvědomit,
ţe my sami jsme bohatství. Všichni vlastníme neviditelná aktiva i pasiva. A neţ vstoupíme
na profesionální cestu svých odborností, musíme si sestavit svůj vnitřní audit.
Osobní aktiva

Osobní aktiva

Představivost, fantazie

Malichernost, úzkostlivost

Štědrost

Lakomost

Odvaha

Strach, bojácnost

Poctivost, vytrvalost

Lhaní, úzkost

Sebevědomí, odbornost

Špatná pověst, lenost

Cenné dovednosti

Nešikovnost

Dochvilnost

Neschopnost organizovat svůj čas

Láska k Bohu, lidem

Nevlídnost, neempatičnost

Obětavost

Sobectví
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A další, z nichţ si sestavíme atributy netradičního účetnictví. Souhrnu všech aktiv a pasiv
se v podnikání říká příprava bilanční hodnoty. Po odečtení pasiv od aktiv získáte sumu
označovanou jako čistý zisk. Tímto vnitřním zkoumáním svých vlastností rozpoznáme,
jakou budoucnost si mŧţeme dovolit. Všichni lidé dobré vůle jsou schopni sebereflexe a
mnoho svých pasiv dokáţou přeměnit v aktiva tak, jak nám to doporučuje dodnes platný
politický program, kterým je dva tisíce let staré DESATERO. Jednou se všichni setkáme
s Bohem, proto je pro nás důleţité, abychom před něj předstoupili s náručí plnou aktiv.
Pasiva ponechme těm, kteří v sebepoznání nevěří.

HUDEBNÍ ABECEDA
Kánon – nebojte se, střílet se nebude, čárka je nad „a“. Kdyţ jeden zpěvák začne zpívat
melodii a druhý ji po něm opakuje o něco později, o půl taktu, o takt nebo o několik taktů,
vznikne kánon. To je nejjednodušší forma kánonu vyskytující se hojně v lidových písních.
Od pozdního středověku je kánon hlavní imitační kontrapunktická forma (imitace).
Spočívá na postupném opakování melodie ve dvou aţ šesti hlasech. Prvními velkými
mistry kánonu byli skladatelé nizozemské školy 15. a 16. století. Kánon pak měl velký
význam pro vznik barokní fugy. Dokonale všechny jeho techniky ovládal Johann Sebastian
Bach. Počínaje klasicismem se kánon stává výrazově nadlehčenou formou.
Kantor = z lat., cantor (kan-), zpěvák. Ve středověku znamenal praktického hudebníka,
zpěváka, oproti učenému hudebníkovi, který slul musicus. S rozvojem chrámové hudby
prestiţ kantora společensky a umělecky vzrostla. Stal se učitelem a skladatelem při
kapitulních chrámech. V českém kulturním kontextu slovo kantor označuje učitele vůbec.
Zároveň učitele hudby a zpěvu na klášterních a městských školách.
Kastrát = z lat., castratus (ka-), kleštěnec. Zpěvák, jehoţ mutaci v přirozený muţský hlas
zabránila včasná kastrace (zbavení varlat). Hlas kastráta si uchovává dětský výraz, vyniká
zato sytostí, zvukovou intenzitou a pohyblivostí, jimiţ kastráti konkurovali falsetistům.
Slavnou dobou kastrátů bylo 17. a 18. století. Zpívali v chrámech (přestoţe církev kastraci
zakazovala), na koncertech i v operách.
Klávesové nástroje – souhrnné označení hudebních nástrojů opatřených pákovým
mechanismem a klávesami. Ke klávesovým nástrojům se řadí jak nástroje, jejichţ tón se
rozezvučí mechanickým způsobem (klavír), tak elektronické nástroje, na nichţ je tónu
dosahováno elektrickou energií.
Konzervatoř = z lat., conservare (konzer-), opatrovat. Původně sociální zařízení, jeţ byla
určena k hudební výchově nadaných sirotků. Obdobou těchto zařízení byly v českých
zemích fundace. Instituce pro výchovu hudebního dorostu se objevovala od 16. století
v Itálii, jeţ byly přebudovány v konzervatoře, odborné umělecké školy hudebního směru.
Po italském vzoru vznikla konzervatoř v Paříţi a jiţ v roce 1811 byla zaloţena praţská
konzervatoř. Jejím nejslavnějším ředitelem byl Antonín Dvořák. V roce 1919 byla
zaloţena konzervatoř v Brně, kde byl jejím prvním ředitelem Leoš Janáček.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Při prázdninovém putování doporučuji se zastavit v Přešticích, prastarém městečku na
Úhlavě, v polovině cesty mezi Plzní a Klatovy. Nejen proto, ţe se zde narodil proslulý
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roţmitálský kantor a skladatel Jan Jakub Ryba, ale také proto, ţe zde spatřil světlo světa
budoucí vynikající architekt a hlavně velkodušný mecenáš českého národa Josef Hlávka,
který je pochován na přeštickém hřbitově. Na jeho náhrobku jsou slova – bohatýr ducha a
práce, která přesně vystihují celoţivotní dílo Josefa Hlávky. Je jediným podnikatelem
v historii českého národa, který své nesmírné finanční prostředky postupně věnoval na
podporu vědy, vzdělanosti a umění. Ve svých 38 letech byl Hlávka nejúspěšnějším
stavitelem rakouského mocnářství. Pracoval i tehdy, kdyţ v roce 1869 ochrnul na obě nohy
a ocitl se na invalidním vozíku, nemoc zasáhla i zrak a také rodinné tragédie se mu
nevyhnuly. Jeho česká stavební firma ve Vídni byla zavalena zakázkami pro svou
preciznost a nepředraţené realizace stavebních projektů, které byly mnohdy zkolaudovány
ve zkrácených termínech. Jeho „trik“ – ţádné vícepráce! – patřil v konkurenčním prostředí
Vídně mezi jeho tajné, úspěšně fungující zbraně. Stavbou proslulé Dvorní opery ve Vídni
si Hlávka vydobyl skvělé renomé. Současně však také stavěl mnoho jiných budov, např.
Zemskou porodnici v Praze, stavby církevního komplexu v Černovicích, vídeňské
Akademické gymnázium, vídeňský palác arcivévody Viléma a mnoho dalších. Pracoval
tak, ţe dnes by byl označen za workholika. Nemoc jej však z mnoha činností vyřadila,
musel s nemocí bojovat. Trávil hodně času na zámečku v Luţanech a díky ozdravným
pobytům a zklidnění se stal zázrak a znovu začal chodit. A tenkrát, tedy počínaje r. 1882,
se z bohatého podnikatele a úspěšného velkostatkáře stal štědrý, rok od roku
velkomyslnější mecenáš. Zámek v Luţanech, který je na dohled od rodných Přeštic,
Hlávka velkoryse přestavěl. Obohatil jej o novou věţ a kapli. Pro slavnostní vysvěcení
kaple P. Marie zkomponoval na Hlávkovu prosbu jeho přítel Antonín Dvořák dnes známou
Luţanskou mši D-dur pro smíšený sbor a varhany. V Luţanech (Zámek Luţany, 334 54
Luţany u Přeštic, tel. 377 982 452) byli hosty mnozí umělci, nejen A. Dvořák, který zde
často pobýval, měl k dispozici svůj pokoj, mohl tu nerušeně komponovat. Pracoval zde na
opeře Čert a Káča a na Moravských dvojzpěvech. Tady začala spolupráce Josefa Suka
s Juliem Zeyerem na melodramatu Radúz a Mahulena. Oskar Nedbal na luţanském zámku
strávil dokonce část své svatební cesty. Proslulé české kvarteto mělo v Luţanech
k dispozici svůj hudební salon, často tu koncertovalo a také zkoušelo. Oskar Nedbal se
díky Hlávkovi prosadil také jako dirigent, protoţe mu Hlávka poskytl peníze na studijní
cestu do Paříţe, kde se pak O. Nedbal prosadil svým dirigentským výkonem. Za všechny
filantropické činy jmenujme podporu činnosti, na jejímţ konci vzniká něco nového,
tvůrčího a prospěšného. Je to oblast vědy, vzdělávání a umění. Na základě jeho finančního
daru byla r. 1890 zaloţena Česká akademie věd a umění. Financoval i zaloţení
Národohospodářského ústavu a výstavbu praţských studentských kolejí. V r. 1902
zaloţil Nadaci Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových k podpoře věd a umění. Nadace
pracuje dodnes: www.hlavkovanadace.cz. V Luţanech byli vítáni z literátů Sládek, Zeyer,
Vrchlický, skladatelé Dvořák, Foerster, Nedbal, Kvapil, Jindřich Jindřich, výtvarníci
Mařák, Broţík, Hynais, Ţeníšek, Švabinský, Myslbek, Mařatka a další. Architekt Josef
Hlávka (15.2.1831 – 11.3.1908) věděl, ţe umění je součástí dějin, a ţe z jeho plodŧ se
těší nejen generace přítomná, ale také budoucí. Jeho moudrost a nenapodobitelné
mecenášství svědčí o tom, ţe všem nám ukázal cestu, jak tento obor lidské činnosti
podporovat, protoţe bez podpory umění by mnohá významná díla nikdy nespatřila
světlo světa. Mecenáš Josef Hlávka je jediný kapitalista, o kterém je známo, ţe sám
sebe vyvlastnil ve prospěch Českého národa. Co myslíte? Je mu tento národ vděčen?
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Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Zámoţnost architekta Hlávky však neměla v jeho osobním ţivotě ţádný vliv. Byl velice
skromný a šetrný. Nikdy si nedopřál ţádný přepych. O jeho šetrnosti kolovaly po Praze
legendy, jakmile však šlo o druhé, byl kavalírsky štědrý. Proto je dnes v kavárně „sanitární
den“, abychom neutráceli za dobroty a ušetřené peníze raději věnovali potřebným na
vzdělání.
Studenti však nepotřebují jen hmotnou pomoc. Stejně důleţitá je i duchovní. Proto si
připomeňme nádherná slova polského pedagoga, spisovatele a lékaře Januse
KORCZAKA, který v nacistickém táboře dobrovolně doprovodil děti do plynové komory
a sdílel s nimi jejich krutý osud.
„Modlitba vychovatele“
Nepřináším Ti dlouhé modlitby, Boţe. Nevzdychám k Tobě.
Neklaním se před Tebou aţ k zemi, nenesu bohaté oběti ke Tvé cti a chvále. Nechci se
vtírat do Tvé přízně, neusiluji o drahé dary.
Moje myšlenky nemají křídla, která by do nebe vynesla píseň.
Moje slova nemají barvy ani vŧně, ani neumí kvést. Jsem vyčerpaný a chce se mi
spát. Mŧj zrak je slabý a záda mám shrbená velikou tíhou závazku. A přesto Ti
předkládám vroucí prosbu, ó Boţe. A přece mám jednu drahocennou věc, kterou
nechci svěřit bratru – člověku. Bojím se, ţe člověk to nepochopí rozumem ani citem,
bude to zlehčovat, vysměje se. Jsem před Tebou popelavý pokorou, Pane, kdyţ však
stojím před Tebou s touto prosbou, je to poţadavek, který hoří jako plamen. Mluvím
tiše, ale tuto prosbu volám s vŧlí neustoupit. Pohledem rozkazujícím střílím aţ nad
mraky. Uţ vyrovnaný – vţdyť ne pro sebe ţádám:
Dej dětem dobrý osud, dej jejich úsilí pomoc, jejich práci poţehnání. Veď je cestou
nikoli nejsnadnější, ale nejkrásnější.
A jako závdavek mé prosby přijmi jedinou cennou věc, kterou mám: smutek.
Smutek a práci.
JANUSZ KORCZAK
AKTUÁLNĚ
Historie českého zvonařství je moţná stejně dramatická jako samotné dějiny naší země.
Nejstarší zvonařskou památkou u nás je střep z Velkomoravské říše z konce 9. století a ze
stejné doby pocházejí i první písemné záznamy o zvonech v českých zemích. První
zvonařské dílny vznikaly v klášterech ve 12. století. Největší rozmach zaznamenalo
zvonařství v 15. a 16. století. V té době ulil praţský mistr Tomáš Jaroš největší český zvon
Zikmund, který je vysoký 2, 03 metru a váţí 16, 5 tuny. Můţete jej slyšet zvonit z Chrámu
sv. Víta na Praţském hradě například v rámci rakouské a české kulturní akce Noc kostelŧ,
která se bude konat v pátek 27. 5. 2011 (více na www.nockostelu.cz). A pokud nechcete
čekat tak dlouho a chcete si zvony poslechnout z domova, stačí navštívit www.zvony.ic.cz.
Najdete zde přes 40 nahrávek.
Praha: © leden 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XIV. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Kouzelná hudba paměť neopustí nikdy.
1. leden je významný den pro občany Československé republiky v mnoha směrech.
Dnes však slouţí symboly české státnosti jen při světových sportovních utkáních. Kdyţ zní
na stadionech česká státní hymna, všimněte si, jak málokdo zná slova a o hudební
interpretaci snad nebudeme ani mluvit. Známe vůbec naši hymnu? Patří totiţ
k nejkrásnějším na světě. Nepodobá se hymnám jiných národů. Zatímco tam se ozývají
vzdory, vzlety svobod národního bytí, zdrcující, velebné tóny, i hřmění síly, jako ve
slovenské Nad Tatrou sa blýská, francouzské Marseillaise či anglické God save the King,
česká Kde domov mŧj zní jen prostým zamyšlením se člověka pod Boţím nebem nad
krásou tak prostou. Přírodní krásou malé země, kde se Čech zrodil, aby tu ţil, pracoval a
výsledky svého bytí, práce a ţití předal svým potomkům. Píseň Kde domov můj (otištěna v
časopise Květena, 1863) má deset slok. Tam je oslavena povaha Čechů, slovanská
integrita, posvátný Velehrad, slovenská zem a poslední sloka je věnována Bohu:
Kde domov mŧj, kde domov mŧj?
Boţe, věčný Hospodine,
ruka Tvoje světŧm kyne.
Tebe vzývá národ mŧj,
velký Boţe, při něm stŧj.
Světovládný Hospodine,
: ochraň Čechy – domov mŧj! :
Poprvé píseň zazněla při premiéře „Fidlovačky“ v neděli 21. 12. 1834 ve Stavovském
divadle. Posluchači byla s nadšením přijata, tzv. odbornými kritiky příkře odmítnuta. Hra
leţela v archívu aţ do roku 1917, kdy ji oţivil reţisér Městského divadla na Královských
Vinohradech K. H. Hilar. Ale i v době, kdy Fidlovačka byla umlčena, ţila její jedna část –
píseň slepého šumaře Mareše. Nikdo neměl tušení, ţe je to budoucí česká hymna. Při
představení ji mistrovsky zpíval herec, basista a český vlastenec Karel Strakatý, který při
přednesu písně vyuţil svůj vroucí a procítěný projev, za který byl odměněn bouřlivým
potleskem. Píseň v jeho podání působila velice sugestivně. Byl prvním, kdo ji uvedl do
salonů a koncertních síní a tím jí zajistil doslova nesmrtelnost a sobě poctu být pochován
mezi českými velikány na Vyšehradě. Tiskem vyšla v prvním ročníku „Věnce“, sborníku
vlasteneckých a společenských písní, redigovaného F. Škroupem. V cizině šířil tuto píseň
barytonista Jan Křtitel Píšek. Dalšími interprety byli zejména mladí lidé nastupující
generace, kteří ji šířili při kaţdé příleţitosti, např. K. H. Mácha, K. H. Borovský, L.
Čelakovský, E. Destinnová a další. Stala se nezbytnou součástí vlasteneckých besed,
společenských příleţitostí, zpívala se ve školách a nad hroby českých vlastenců.
Doprovázela na poslední cestě J. K. Tyla, kdyţ byl 13. 7. 1856 pohřbíván v Plzni.
Hlaholila na četných táborech lidu, konaných na památných místech naší vlasti, byla
zpívána při odhalení Tylova památníku v Kutné Hoře a Havlíčkova v Borové r. 1862.
Absolutní krása její melodie a nevšední forma upoutá kaţdého opravdového občana České
republiky, zvlášť, poslouchá-li ji v cizích krajích.
Zajímavost: Státní hymny mají velmi starou tradici a mají je téměř všechny moderní
republiky a království. Málokdo ví, ţe nejstarší národní hymnu má Japonsko. Její text
pochází z devátého století n. l. Nejdelší hymnu má Řecko, nejkratší Japonsko, Jordánsko a
San Marino.
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HUDEBNÍ ABECEDA
Lamentace = z lat., lamentatio (-cio), nářek. Lekce, součást poboţností římsko-katolické
církve o Zeleném čtvrtku a Velkém pátku, jeţ později převzala i evangelická církev. Texty
byly zhudebněny v dílech mistrů vokální polyfonie (Giovanni Pierluigi da Palestrina,
Jacobuss Handl) a francouzského baroka (Francois Couperin, Marc Antoine Charpentier).
Lamentace podle proroka Jeremiáše zhudebnili Ernst Křenek (1942) a Igor Stravinskij
(1958).
Litanie = z řeč., líssesthai, prosit, snaţně prosit. Modlitba římsko-katolické liturgie sloţená
z krátkých prosebných textů, které jsou buďto přednášeny nebo prozpěvovány
předzpěvákem a sborem na způsob psalmodie. Litanie je byzantského původu. Do Říma se
dostala v 5. století a odtud pak postupně do celého okruhu římsko-katolické církve.
Evangelické církve mají litanii zavedenou Martinem Lutherem. Z českých skladatelů
sloţili litanie Adam Michna z Otradovic, Bohuslav Matěj Černohorský, Jan Dismas
Zelenka, Česlav Vaňura aj.
Literátská bratrstva = z lat., literatus, vzdělanec. Sdruţení hudebních laiků, která od 15.
století pěstovala jednohlasou a vícehlasou chrámovou píseň v českém a latinském jazyce.
V českých zemích vyvíjela zvláště rozsáhlou činnost v 16. století, jeţ trvala aţ do
josefínské doby, kdy byla roku 1783 zrušena. K podpoře zpěvu byly pořizovány
kancionály i česky vydávané teoretické spisy. Činnost lit. Bratrstev podnítila vznik první
české skladatelské školy zastoupené dílem Jana Trojana Turnovského, Jiřího
Rychnovského ad.
Libreto = it., malá kniha, doslova přeloţeno kníţečka. Je označení knihy, která obsahuje
text určený ke zhudebnění. Zpravidla je tím míněn text pro operu, singspiel, operetu,
musical, kantátu a oratorium, ale také choreograficky vypracovaný scénář baletu.
Loutna = z arabského al-ud, dřevo. Je to starodávný drnkací nástroj, předchůdce dnešní
kytary. Dostala se do Evropy z arabských zemí v 11. a 12. století. V 16. století má loutna
11 strun, z nichţ deset tvoří pět dvojic a jedenáctá, nejvyšší, je osamocena. Loutna byla
oblíbený domácí nástroj a patřilo k dobrému zvyku umět na ni hrát. V 17. století se dostává
do barokního orchestru a zároveň je pěstována virtuosně. V 18. a 19. stol. její obliba
ustupuje a dnes se pouţívá při provádění renesančních a barokních skladeb.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Pro většinu obyvatel České republiky zůstal František Škroup (3. 6. 1801 v Osicích u
Pardubic – 7. 2. 1862 v Rotterdamu) autorem jediné písně. Zřídka se však mluví o jeho
neúnavné činnosti ve prospěch hudebního umění v Praze a také v cizině. Uţ málokdo ví, ţe
je autorem vůbec první české opery Dráteník, ţe soupis jeho děl má téměř sto padesát
poloţek, dvacet let řídil (1837 – 1857) orchestr Stavovského divadla, kde provedl díla R.
Wagnera, G. Verdiho, L. Spohra a dalších. Pomáhal B. Smetanovi s uváděním jeho děl,
soukromě vyučoval zpěvu, psal také liturgickou hudbu. Pro katolické bohosluţby napsal
mše, litanie, pro ţidovské poboţnosti ţalmy a sbory. Byl ředitelem kůru praţské synagogy
v Dušní ulici, řídil chrámovou hudbu v kostele sv. Havla v Praze 1 a často v břevnovském
klášteře sv. Markéty v Praze 6. Účinkoval bezplatně na koncertech, které pořádala
SOCIETA, podpůrný spolek pro pozůstalé po hudebnících, jeţ měly dobročinný ráz. Byly
to první koncerty v Praze, které byly přístupny kaţdému, jen po zaplacení vstupného.
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Uváděl novinky, např. r. 1837 provedl oratorium „Pavel“ F. Mendelsohna-Bartholdyho,
oratorium „Poslední hodiny Spasitelovy“ L. Spohra, „Missu solemnis“ L. van Beethovena
atd. Řídil produkce Ţofínské akademie, byl dirigentem orchestru praţské konzervatoře.
Vydáváním Věnce zprostředkovával dialog mezi básníkem, skladatelem, pěvcem a
veřejností. V letech 1834 – 1844 se v něm setkáváme se jmény: J.K. Chmelenský, V.B.
Nebeský, MUDr. J. Čejka, K.J. Erben, K. H. Mácha a další. Všude, kde F. Škroup působil,
se projevoval jako člověk organizačně schopný, zdatný, odváţný a pokrokový. To vše jsou
vlastnosti, které dnes, ale i tehdy, vedly k závisti. Jeho popularitu neunesl ředitel
Stavovského divadla J. A. Stögr, který o Velikonocích r. 1857 Škroupa propustil, čímţ jej
existenčně velice poškodil. Téměř tři roky Škroup ţivořil, proto přijal nabídku
z holandského Rotterdamu a stal se kapelníkem orchestru zdejší opery, které vybudoval
repertoár. Odjel r. 1860 bez rodiny. Tím více se mu stýskalo. Intensivně pracoval a dostalo
se mu v cizině mnoho poct a uznání. V r. 1861 při návštěvě Prahy onemocněl, vrátil se zpět
do Rotterdamu a zde po jedné z divadelních zkoušek zemřel 7. 2. 1862. Byl mu uspořádán
královský pohřeb a tryzna, jejíţ výtěţek byl poslán do Čech pozůstalé rodině. Holandští
přátelé se s ním důstojně rozloučili. Na smuteční slavnosti mu trumpetista Fischer zahrál
píseň Kde domov můj. Praha přijala zprávu o jeho smrti vlaţně. Aţ v roce stého výročí
vzniku hymny vyhledali pracovníci Národního muzea jeho hrob, kam postavili památník a
zasadili pamětní desku na dům, kde Fr. Škroup zemřel.
V současné době se o odkaz F. Škroupa stará Nadační fond Františka Škroupa (Osice
36, 503 26 Osice, www.osice.cz, e-mail: ouosice@email.cz, tel.: 495 451 823), který byl
zaloţen v r. 2000. Jeho hlavním úkolem je pečovat o unikátní stavbu Škroupova domu,
který byl postaven ze sbírek občanů jako hold skladateli v r. 1928. Škroupova pamětní síň
je umístěna v barokní faře. Dlouholetou tradici má Základní škola a Mateřská škola
Františka Škroupa, která byla zaloţena jiţ v první polovině 18. století. Nad jejím vchodem
je umístěna pamětní plaketa skladatelova a v areálu školy je jeho pomník, který tam byl
umístěn v r. 1964.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Najdeme jen málo literárních textů, které by inspirovaly tolik hudebních skladatelů, jako
text modlitby Ave Maria – Zdrávas Maria. Andělské pozdravení, jak je tato modlitba
označována, zaznělo poprvé před dvěma tisíci lety v izraelském městečku Nazaret jako
Boţí poselství prosté dívce Marii: „Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s Tebou“. (Lk 1,
28). Výjimečnost Mariina postavení mezi ţenami, pravda, ţe se stala matkou Boţího Syna,
je pro křesťany obrovskou posilou, proto se k ní obracejí o pomoc a o ochranu před zlem
tohoto světa. Jmenujme alespoň několik skladatelů inspirovaných tímto oslovením: Franz
Schubert, Anton Bruckner, Giuseppe Verdi, León Boēlmann, Jacobus Arcadelt, Leoš
Janáček, Sergej Rachmaninov, Charles Gounod, Jan Zach, Pietro Mascagni, Giulio
Caccini, Camille Saint-Saēns a další. Maria je plná Boţí milosti. Proto, aţ budeme putovat
příští měsíc k jesličkám, přineseme Svaté Rodině dobrůtku nazvanou Boţí milosti (250 g
hladké mouky, špetka soli, 50 g másla, 50 g moučkového cukru, 2 ţloutky, 2 lţíce vína
nebo rumu, 5 lţic smetany, citrónová kůra, sádlo, nebo tuk na smaţení).
Postup: v mouce rozmícháme sůl, rozdrobíme máslo, přidáme cukr, smetanu, ţloutky,
rum, strouhanou citrónovou kůru a vypracujeme těsto, které necháme přikryté ubrouskem
půl hodiny odpočívat. Na pomoučeném vále těsto tence rozválíme, rádýlkem nakrájíme na
obdélníky a v horkém sádle smaţíme do růţova. Horké kousky obalujeme v moučkovém
cukru.
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AKTUÁLNĚ
Nastal nový kalendářní rok a s ním přišly tradiční úsporné balíčky vlády vzešlé
z podzimních voleb. S jistotou uţ dnes můţeme říci, jak jsou realizovány volební sliby ve
prospěch občanů České republiky. Lze si také zahrát novoroční společenskou hru „K
jakému typu homo economicus jednotliví ministři patří?“ Víme, ţe peníze mají svoji
časovou hodnotu (finanční metoda slouţící ke srovnání dvou a více peněţních částek
v různých časových obdobích) a podle toho můţeme představitele jednotlivých rezortů
posuzovat:
HARPAGON – nechá si pro korunu vrtat koleno a je nadměrně šetrný.
MARNOTRATNÍK – utrácí za zbytečnosti, výtku nepřijme.
MARŤAN – nemá o penězích přehled, ve finančních derivátech má chaos, taková
přízemnost jej nezajímá.
MILÁČEK (bank) – systematicky vše plánuje a bděle sleduje pohyb svých finančních
investic.
BÍLÁ VRÁNA – má k penězům zdravý a nekomplikovaný vztah, dokáţe je vydělat, je
přiměřeně štědrá, ale myslí na zabezpečení státu a tím také své
budoucnosti.

OSICE
kolorovaná kresba, 2009
akademický malíř JIŘÍ ŠKOPEK, U lesíka 663, 551 01 JAROMĚŘ

Praha: © leden 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XV. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Lidé, kteří spolu hrají, nemohou být nepřáteli. Alespoň dokud skladba neskončí.
Prvního ledna 1993 vznikla Česká republika a dnes má za sebou 17 let ţivota. Ke
státním symbolům patří také česká hymna Kde domov můj. Je vytištěna ve Sbírce zákonů
č. 3/1993, částka 2, str. 26, § 7. O jejím vzniku vypráví předešlá Hudební epištola, ale jaký
měla osud v dalších letech? Díky umělcům vrostla do národního organismu tak hluboko,
jako ţádná vlastenecká píseň ani před tím, ani potom. Ale nebyl by to český národ, aby
nezpochybnil i tuto krásu. Tvrdou kritiku si píseň vyslouţila zejména koncem 19. století.
Leoš Janáček jí v roce 1892 vytkl „harmonickou jednotvárnost“, jaká nemá být v
„ bohatýrské písni“ a ţádal sepsat hymnu jinou. Koncem 70. let 19. století uţ Jan Neruda
vyzval Bedřicha Smetanu, aby sloţil údernější zpěv, a později byl dokonce vypsán
konkurz. Smetana ale tuto čest odmítl se slovy: „Kterou píseň lid sám na svou hymnu
povznesl, ta hymnou jeho zůstane. Aţ dosud píseň Kde domov můj jest hymnou českého
lidu – nechme ji zpívat tak dlouho, pokud našemu lidu jiná do srdce nevnikne.“
Přišly i další pokusy, a to ještě po převratu v roce 1918. Našel se dokonce mecenáš,
praţský velkoobchodník V. Chmel, který akci podpořil sumou tří tisíc korun. Horkým
kandidátem byl tehdy Vítězslav Novák a jeho V boj „taková česká Marseillaisa, trochu
stručná, ale pádná,“ jak napsal Petr Křička. První úřední výnos o státní hymně po vzniku
Československé republiky roku 1918 vydalo Ministerstvo národní obrany dne 13. 12. 1918
(Věstník MNO č. 3/1918, čl. 30) podle něho se měla jako státní hymna nového státu hrát
píseň Fr. Škroupa Kde domov můj a po ní slovenská Nad Tatrou sa blýská. To bylo
potvrzeno i usnesením vlády ČSR č. 19300 z r. 1920. Aby se zpívala správně a jednotně, o
to se postaralo svými výnosy Ministerstvo školství a národní osvěty, které určilo, ţe státní
hymnu tvoří pouze první sloky obou písní ve známém nám pořadí. Vzhledem k hlasovému
rozsahu ţáků vyšla v učebnicích hudební výchovy česká část hymny v tónině D dur,
slovenská ve fis moll. Orchestrální podobu dal hymně Otakar Jeremiáš a Václav Trojan.
Harmonizaci pro smíšený sbor v F dur tónině upravil Jan Kunc. Také před německou
okupací se ozývaly hlasy navrhující novou státní hymnu. Na tento pokus odpověděl Karel
Boleslav Jirák (večerní České slovo z 20. 12. 1934) „………. je to skladba nevšední,
spontánně vytrysklá, vzdálená kaţdé šablony, je to umělecký výtvor, neohlíţející se
na snadnou zpěvnost. Je proto také intonačně velmi těţká, proto je zpívána s tolika
chybami. Ale to spraví školy řádným nacvičováním. Hrozím se nestvŧry, která by
vznikla nějakou soutěţí pod heslem „lidovosti, zpěvnosti, pádnosti“ apod. Klaním se
hluboko před touto písní i před jejími autory.“
Co myslíte. Jsme dnes také schopni takové hluboké poklony ve vztahu k naší krásné
hymně?

HUDEBNÍ ABECEDA
Madrigal = z lat., matricalis, pocházející z matky. Základní druh vokální polyfonie, který
vznikl ve 14. století v Itálii. Oproti latinskému motetu je komponován na světské texty
v lidovém jazyce (mateřštině). Madrigal byl od počátku vokální skladbou, jeho vedlejší
hlasy však bývaly přednášeny i na hudebním nástroji. V Itálii jsou z tématicky příbuzných
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madrigalů sestavovány madrigalové komedie předváděné scénicky. V 16. a 17. století se
madrigal dostává do Francie, Anglie, Německa a střední Evropy (Orlando di Laso, Jacobus
Gallus-Handl, Christoph Demantius, Heinrich Schütz). Ve 20. století z tradice madrigalů
těţí neoklasicky orientovaní skladatelé (Paul Hindemith, Carl Orff, Bohuslav Martinů,
Oldřich Flosman aj.)
Magnificat = z lat., Magnificat anima mea Dominum, Velebí duše má Hospodina. První
slova Mariina chvalozpěvu z evangelia sv. Lukáše. V římsko-katolické liturgii se stalo
magnificat součástí nešpor, k nimţ byly připojeny melodie gregoriánského chorálu. Text
byl mnohokrát zhudebněn mistry vokální polyfonie (G.Duffay, O. di Laso, G. P. da
Palestrina, J. S. Bach, W. A. Mozart a mnoho dalších).
Marimba – nástroj afrického původu, druh xylofonu. Plátky nástroje jsou ze dřeva různé
velikosti a různého ladění. Pod rámem bývá zpravidla umístěn rezonátor. Zmodernizovaná
marimba se nazývá marimbafon a má rozsah tónů od c po čtyřčárkované c. Marimba se
uplatňuje v populární hudbě, od r. 1950 ji pouţívají i skladatelé váţné hudby.
Metronom = z řeč., taktoměr. Metronom je malá skříňka s hodinovým strojkem a
kyvadlem udávající podle nastavené časové míry kmitů svými údery taktovou dobu a tím i
tempo skladby. Kyvadlo metronomu má dvě závaţí. Jedno dole – to není vidět, a druhé je
výš s moţností posunování. Čím je závaţí výš, tím jde metronom pomaleji. Pod kyvadlem
je stupnice jako na teploměru – od 40 (nahoře) do 208 (dole). Nařídíme-li závaţí třeba na
číslo „60“, kyvadlo kývne a metronom cvakne šedesátkrát za minutu, tedy v intervalech
jedné vteřiny. U číslic jsou přibliţná označení tempa, od nejpomalejšího k nejrychlejšímu:
LARGO – ADAGIO - ANDANTE – ALLEGRO – PRESTO. Byl zdokonalen Johanem
Nepomukem Mälzlem a podle něho se téţ jmenuje Mälzlův metronom (MM).
Modlitba – slovy vyjádřené oslovení, jímţ věřící navazuje kontakt s duchovní bytostí.
Texty modliteb jsou zpívány. Fragmenty modlitebních textů se dostávaly do textů
duchovních skladeb a jako takové byly zhudebňovány, např. Janáčkovy kantáty Otče náš
(1901) a Ave Maria (1904), Zdrávas Maria Jenůfy z Její pastorkyně (1903), Otčenáš
Kunky z druhého dílu Výletu páně Broučkových (1917), Modlitbou je árie Alţběty ve
Wagnerově opeře Tanhäuser (1845), árie Aidy ve stejnojmenné opeře Giuseppe Verdiho
(1871), Desdemony ve Verdiho opeře Othello (1887) aj.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
„Kdyţ člověk nemá peníze, aby se vydal na cesty, musí je konat v duchu“ (slova
francouzského skladatele C. Debussyho). Také zimní počasí moc nepřeje cestování, ale bez
jakéhokoliv rizika a jen s nepatrnými náklady je to moţné prostřednictvím hudby. Ke
klasikům stesku po dálkách patří Claude Debussy (1862 – 1918 Paříţ), který celý ţivot
touţil po Španělsku. Pokud je některá země svou polohou přímo předurčena k tomu, aby se
stala nejen křiţovatkou obchodních cest, ale také místem setkávání kultur, pak je to plným
právem Španělsko. Právě zde se nejčastěji setkávala také hudba Evropy, Afriky a Arábie,
odtud vyplouvaly objevitelské výpravy do dalekých zemí a přiváţely zpět zprávy, kulturu a
také hudbu dosud neznámých národů. Uţ přibliţně před třemi tisíci lety zaloţili Féničané
na území Španělska město Cádiz, které se tak stalo nejstarším městem Evropy a
samozřejmě přirozeným střediskem hudební tvořivosti. Pak území ovládali Řekové,
později Římané, Maurové. Všechny vlivy ochotně vstřebávala lidová i umělá hudba.
Nejtypičtějším španělským hudebním stylem se ovšem stalo flamengo. Tento druh hudby
se prosadil i na jeviště velkých divadel a jeho vliv přejímá i váţná hudba. Motivy a nápěvy
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flamenga zpracovávali francouzští velikáni jako Georges Bizet, Maurice Ravel či Claude
Debussy, ale pouţívali jej i třeba ruští skladatelé. Španělská hudba není nikdy nudná.
Temperament zdejších obyvatel to prostě nedovolí. Stačí jen zavřít oči a představit si
rozbouřené moře, napínavé býčí zápasy, ţhavé slunce či barvami zářící lidové kroje a
exoticky neodmyslitelný tanec. To vše se vám vybaví, kdyţ cestujete s hudbou po
Španělské krajině. Stačí si jen poslechnout: C. Debussy: „Nocturna“ (barevné efekty),
„Iberia“ (zdánlivě nesourodé zvuky chorálu, španělského tance s kytarou, kostelních
zvonů, vše ve vzrušujícím ţivém rytmu). M. Ravel: „Rhapsodie espagnole“ (rafinovaná
instrumentace, habanera s jemnou zvukomalbou, radostná jiţní nálada v plné síle),
„Bolero“ (fascinující rytmus a gradace). M. de Falla: „Noci ve španělských zahradách“
(arabské melodické vazby a rytmy). N. Rimskij-Korsakov: „Šeherezáda“ (exoticky
barevné harmonie) atd. Touhou po dálkách je naplněno mnoho hudebních děl. Ta jsou tak
synonymem vnitřní i vnější svobody člověka a klenoty hudební literatury.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
V současné době má menu naší kavárny jiţ tak pestrou nabídku, ţe ji lze, při troše dobré
vůle, nazvat lukulskými hody. Kdo to vlastně byl Lucius Licinius Lucullus
(cca 117 př. n. l. – 56 př. n. l.) Byl to úspěšný římský vojevůdce a diplomat ve sluţbách
diktátora Lucia Cornelia Sully, který však je tisíciletí vnímán jako pořadatel opulentních
hostin, které vešly do historie jako „lukulské hody“. Díky válkám nesmírně zbohatl a po
opuštění vojenské sluţby se věnoval literatuře, umění, stavěl zahrady, rybníky, kde choval
exotické ryby na hodovní stoly. Do Evropy přivezl třešně a jeho rozmařilost dokázala
utratit za jednu hostinu i 200.000 sesterciů. Pro hudební zpracování zaujal jeho ţivotopis
hudebního skladatele P. Dessaua (1894 – 1979 Hamburk), který na libreto B. Brechta
napsal operu o 12 jednáních „Odsouzení Lucullovo“. Premiéra opery se konala 12. 10.
1951 v Berlíně. Děj opery se odehrává v Říši stínů, kde je posuzována duše Lucullova za
své skutky a rozhoduje se, zda půjde do Říše blaţených, či bude uvrţen do Hadovy říše.
Potřebuje svědky o dobrých činech, ale ţádné nenalézá. Ani sazenice třešně, kterou přivezl
z Ásie, jej nezachrání, protoţe kvůli tomuto taţení zemřelo na 80.000 lidí. Porotci se jej
ptají, jak dlouho ještě budou mocní pozemského ţivota vrhat do krvavých válek národ
proti národu. S těmito slovy je pak vynesen rozsudek: „Ó, ano, do prázdnoty s ním a do
prázdnoty se všemi jako on!“.

AKTUÁLNĚ
Finanční pasiva po svátcích v novém roce 2011 nám moc veselí nepřidají. Proto vám
nabízím návod, jak se beztrestně „vloupat“ do trezoru České národní banky. Zde je: stačí
zavolat na tel.: 224 412 626 a objednat si návštěvu v bance. Vloupání lze načasovat pouze
v 9.00, 11.00, a 13.30 hodin od úterý do pátku. Nic netušící bankovní ostraha Vás po
příchodu do objektu doprovází aţ k několikatunovým dveřím trezoru do podzemí České
Národní banky (ČNB, Na Příkopě 28,115 03 Praha 1, e-mail pro objednání:
expozice@cnb.cz)) a předá Vás do rukou neuvěřitelně vzdělaného lupiče, který Vás
provede celým trezorem, kde je umístěn zlatý poklad v překrásné expozici nazvané Lidé a
peníze.

63

Dozvíte se o historii českých peněz a mnoho zajímavostí o jejich funkci. Ve vitrínách
uvidíte první české peníze, Praţský groš z reformy Václava II., Zlatý dukát, který zavedl
Jan Lucemburský, Tolar (anebo dolar?) krále Ferdinanda I. Objevíme genialitu pevného
finančního a měnového základu nového Československého státu po roce 1918, jehoţ
tvůrcem byl Alois Rašín. Osloví vás krása výtvarných návrhů nových bankovek (Alfons
Mucha, Otakar Španiel, Maxmilián Švabinský a další). Dozvíte se, jak obrovské škody
nadělají inflace a peněţní převraty (euro máme před sebou), na vlastní oči uvidíte pravé
padělky. Nejmagičtější je vitrína 15, která má speciální zabezpečení, protoţe obsahuje
tunu ryzího zlata a váhy na zlato. Nezbývá, neţ si s panem Kalinou z opery „Tajemství“ od
Bedřicha Smetany, zazpívat árii….“chci v rukou mít zlato, mít zlato, tu čarovnou moc!“

Praha: © leden 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XVI. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Ticho léčí, hudba uzdravuje.
Den učitelŧ – 28. března 2009
Bývalo dobrým zvykem, ţe v den narození „učitele národů“ Jana Amose Komenského (28.
3. 1892 Nivnice – 15. 11. 1670 Amsterodam) děti a studenti pedagogům projevovali
vděčnost za jejich trpělivost a učitelé si připomínali obrovský význam a poslání
pedagogických spisů J. A. Komenského, z nichţ dodnes vychází mnoho současných
projektů na celém světě. Z rozhodnutí UNESCO je Mezinárodní den učitelŧ slaven 5.
října od roku 1994. V České republice je však prestiţ učitelského povolání natolik
oslabena, ţe v úctě k pedagogické práci se málokdo připojí. Nabízí se otázka, jak je to
moţné?
*
Kaţdý z nás se jistě setkal s mnoha názory a představami o tom, jaká kvalita se má
vyţadovat od budoucích učitelů. Problematika kvalitní výuky u všech oborů však není jen
otázkou co nejvyššího vzdělání. To je přece samozřejmostí. Další poţadavky však na
učitele a ředitele škol při konkurzních řízeních nikdo nevznáší. Správná výuka však není
jen o odbornosti, ale hlavně se také týká morální a etické roviny kaţdého učitele. Vnitřní
ţivot školy musí být přece v pevné koalici: lásky k dětem a pravdivých morálních zásad!!!
Jak často však studenti vidí nemanţelské vztahy na pracovišti, jeţ všichni pedagogové
kryjí před zákonitými partnery. Jak často je rozhodování učitelů ovlivněno různými
závislostmi, které je samotné činí nesvobodnými. Jak mocné jsou různé negativní či
pozitivní vazby mezi pedagogy, jeţ zpětně ovlivňují i vztahy ke studentům. Pokud nebude
společnost vyţadovat od učitelů (ale také politiků a dalších profesí), aby šli příkladem i ve
svém osobním ţivotě, aby jejich slova nebyla v rozporu s jejich činy, tak jsou všechny
nové projekty a zákony ve školství odsouzeny k zániku stejně, jako biblická babylonská
věţ. Naivní výklad smyslu tohoto příběhu je ve filologické rovině. Ale ona věţ hlavně
symbolizuje příčinu hlubokého vzájemného nepochopení mezi lidmi. Tady lze vidět hlavní
symbol dnešní neúcty k nám – učitelům, autoritě, bez níţ se v budoucnosti neobejde ţádná
lidská činnost. Mnohdy spolu nedokáţou mluvit stejnou řečí, nejdou příkladem ani ve
školách, ani v institucích. Problém je však celospolečenský, proto je potřeba nejen co
nejlepší profesiogram u všech učitelů, ale hlavně charakterový profil, jeţ je oproštěn od
soudobé etické dekadence. Hodnotová dezorientace je v celé společnosti jiţ tak daleko, ţe
se ocitá na troskách svědomí. Návrat k poţadavkům J. A. Komenského na osobnost učitele
je nutností. Zvlášť umělečtí pedagogové jsou nositeli umělecké naděje v krásu a tak mohou
čelit kultuře cynismu a ošklivosti. Proto je nutné, aby vystupovali s pevnou odvahou a
hlásali kulturní jedinečnosti kaţdého národa, vytvořené a odkázané vynikajícími postavami
historie. Aby byli schopni docenit velikost umělecké přítomnosti a vše dokázali propojit se
vznikajícími vizemi nových uměleckých děl. Blíţí se Den učitelŧ, proto si přejme, aby
zodpovědní politikové a ekonomové chápali jako povinnost podporovat školství a kulturu
v jejich širokém spektru pro prosperitu celé společnosti, a to i těch, kteří důleţitost rozvoje
těchto dvou resortů nechápou. Ministerstvo školství leţí doslova u nohou Praţského
Jezulátka v Karmelitské ulici. Moţná by bylo vhodné vykonat v Den učitelů soukromou
„duchovní minipouť“ k Praţskému Jezulátku a poděkovat za učitele, kteří vzdělávali nás
a poprosit za ty budoucí, aby milovali a vedli zodpovědně naši budoucnost, která je závislá
na kvalitě vzdělávání po všech stránkách. Z celého světa jezdí poutníci k Jezulátku. Kaţdý
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den se v chrámě setkávají různé národnosti. Stačí vejít dovnitř a český jazyk sotva uslyšíte.
Pokora je slovo, které dnes skoro nezaznívá. Ale, zkusme poprosit. Není to tak těţké.
Určitě se nám pak naše přání splní.
Ó Praţské Jezulátko, k Tobě se utíkáme, skrze Tvou Matku Tě prosíme, vysvoboď
nás i naši budoucnost z nedostatku lásky k Bohu Otci, neboť Ti pevně a upřímně
věříme, ţe Tvá přímluva nás mŧţe ochránit.

HUDEBNÍ ABECEDA
Nadání = souhrn vrozených předpokladů lidského jedince k provádění produktivních
činností. Pro hudbu jsou důleţité sluchové dispozice (sluch), tónová a zvuková
představivost, paměť i estetická soudnost a vkus. Nadání se projevuje v jednotlivých
oborech specifickým způsobem. Pro instrumentalistu a zpěváka jsou důleţité fyzické a
fyziologické předpoklady, pro skladatele schopnost vyjadřovat hudbou původní myšlenky
(idea). U dirigenta je zase důleţitá schopnost sugestivně přenášet představu hudebního díla
na interpretační kolektiv (interpretace).
Neobarok = z řeč., néos, nový. Směrové označení v hudbě 20. století, jeţ navazuje na
hudební styl a formy baroka (concerto grosso aj.) Neobarok nebývá vţdy jednoznačně
rozlišován od neoklasicismu. Na barokní formy a styl jsou částí svého díla orientováni
„neoklasikové“ I. Stravinskij, P. Hindemith, E. Křenek, B. Martinů aj.
Nešpory = z lat. vespera, večer. Večerní liturgická bohosluţba katolické církve, druh
hodinek (horae). Spočívá v biblickém čtení, modlitbách. Hudebně staví na hymnech a
ţalmech. Nešpory znají i reformované církve. Texty k nešporám zhudebnili C. Monteverdi,
W. A. Mozart, B. Černohorský a další.
Nonet = z lat. nonus, devátý. Skladba pro devět nástrojů. Sestává z dechového kvintetu a
smyčcového kvartetu (flétna, hoboj, klarinet, lesní roh, fagot + housle, viola, violoncello,
kontrabas). Soubor České noneto vyvolal svým interpretačním uměním vznik velkého
počtu nonetů (J.B. Foerster, A. Hába, B. Martinů, V. Dobiáš aj.)
Notredamská škola = skupina skladatelů sdruţených ve 12. a 13. století kolem proslulého
paříţského chrámu Notre-Dame (notr-dam). Jejími hlavními mistry byli Leonidus a
Perotinus Magnus. Skladatelé notredamské školy komponovali organum, conductus,
motety, jeţ byly notovány v modální notaci. Notredamská škola přispěla významně
k rozvoji vícehlasu.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
O tom, ţe Plzeň patří k nejhudebnějším kulturním střediskům v Čechách, není pochyb. Ale
i při cestách z tohoto města najdeme mnoho hudebních zajímavostí. Například při hlavní
silnici z Plzně do Klatov si dobyla nesmrtelnosti obec Dolní Lukavice prostřednictvím
hudebního skladatele Josefa Haydna (1732 – 1809). Barokní zámek, vybudovaný na
základech středověké tvrze, oţíval v první polovině osmnáctého století kaţdoročně
kulturním a společenským ruchem. Na léto přijíţděl z Vídně hrabě Morzini s celým svým
dvorem včetně domácího orchestru. V roce 1759 se tak dostal do Dolní Lukavice i nově
jmenovaný hraběcí kapelník a hudební ředitel dvorního orchestru, sedmadvacetiletý a jako
skladatel zatím téměř neznámý Josef Haydn. Za 200 zlatých ročně pečoval Haydn o
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orchestr a doprovázel paní hraběnku při jejích pěveckých produkcích. Sloţil zde svou
první symfonii, kterou hudební historie zná pod jménem Lukavická (Haydn je nazýván
„otcem symfonie“, jelikoţ během své dlouhé kariéry sloţil přes 100 symfonií). Přestoţe
byl také pověstný svým mimořádným zájmem o lidovou hudbu a kamkoli přišel,
nezapomínal na ni, v jeho první symfonii bychom marně hledali odlesk české hudebnosti.
Ten je moţné najít aţ v některých pozdějších dílech. Josef Haydn byl zřejmě
charismatickou osobností. V r. 1766 se stal kapelníkem u kníţete Mikuláše I. Esterházyho
a byl odpovědný za hudbu v palácích v Eisenstadtu poblíţ Vídně a v Esterháze
v Maďarsku. Jeho hudebníci jej nazývali důvěrně „tatíčku“, protoţe se jich uměl zastat. Při
jedné příleţitosti si kníţe prodlouţil svůj pobyt na letním sídle, čímţ znemoţnil
hudebníkům jejich plánovaný návrat k rodinám. Haydn pohotově vytvořil skrytý hudební
protest. Sloţil symfonii (č. 45 fis moll) „Na rozloučenou“, v níţ během poslední věty
hudebníci jeden po druhém dohrají a opustí místnost. Kníţe přijal tuto naráţku v dobrém a
dvůr se vrátil do Vídně. Po ukončení sluţby u dvora dosáhl Haydn světového věhlasu při
svých návštěvách v Londýně, kde páteří koncertů, pořádaných impresáriem Salomonem,
byly jeho skladby. V Londýně napsal sérii 12 symfonií, z nichţ poslední, kterou napsal
(celkem 104) č. 104 D dur pojmenoval „Londýnská“. Všechny byly provedeny na
benefičních koncertech pro hudebníky, které měly velice účinnou a prozíravou
propagaci. Hudebníkŧm přinesly velký zisk. Jen Haydnŧv benefit z roku 1791 čítal
350 liber, coţ byl roční plat úspěšného právníka. Málo známé je, ţe Haydnova hudba je
dodnes symbolem německé politické moci. Melodie z druhé věty Císařského kvartetu
op. 76, je původně napsaná jako hymnus pro císaře Franze II., která se stala rakouskou
státní hymnou a později německou.
Cestou z Dolní Lukavice je to jenom kousek do Přeštic, městečka s překrásným barokním
kostelem a působištěm přeštického rodáka, skladatele Jana Jakuba Ryby. Své putování pak
můţete zakončit v Meditační zahradě s Památníkem obětem zla v Plzni. Zamyslet se na
tomto místě nad svým štěstím, ţe neproţíváme válku a pokorně za toto dobro Bohu
poděkovat, je krásným vyjádřením naší vděčnosti. V tichém rozjímání a s úţasem si pak
uvědomit, jakým darem pro nás byl strastiplný ţivot pana Luboše Hrušky, který tuto
zahradu realizoval v letech 1986 – 1991 spolu s akademickým sochařem Romanem
Podrázským z Přibyslavi. Zahrada je otevřena od května do září, středa – neděle, od 10.00
do 17.00 hod. Správce objektu: 603 809 798, plzeňské biskupství – 377 223 112,
www.icpilsen.cz.

Kavárna „KOUZELNÉ FLÉTNY“
Celé dílo Josefa Haydna se těší stále obrovskému zájmu ze stran interpretů i posluchačů.
V naší kavárničce má dnes vernisáţ pochoutka nazvaná „Londýnské zmrzlinové trio“
Josefa Haydna. Během svých londýnských pobytů se Haydn při tvorbě věnoval také
drobným komorním skladbám. Pro dvě flétny a violoncello vznikla čtyři půvabná tria,
která jsou dodnes ozdobou komorních koncertů.
Postup: do vychlazeného skleněného poháru dáme tři kopečky zmrzliny (vanilkové,
čokoládové a jahodové), ozdobíme šlehačkou a snítkou máty. Spolu s oplatkami podáváme
při znění Haydnova Londýnského tria č. I.
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AKTUÁLNĚ
66. mezinárodní hudební festival Praţské Jaro začne jiţ tradičně 12. 5. 2011 a skončí 3.
6. 2011. Doporučuji všem zájemcům si včas zakoupit lístky na vybrané koncerty:
www.festival.cz, e-mail: info@festival.cz, tel.: 257 312 547, 257 311 921. Zároveň se bude
také konat 61. ročník hudební soutěţe v oboru – klavír a trombon.
Mezinárodní hudební festival Praţské jaro se stal světovým fenoménem, který přečkal
všechny dějinné zvraty, změny vkusu i dramaturgické pokusy. U kolébky Praţského jara
stál (rok 1946) velký český dirigent a umělecký šéf České filharmonie Rafael Kubelík
(29. 6. 1914 Býchory okres Kolín – 11. 8. 1996 Kastanienbaum v kantonu Lucern,
Švýcarsko) a aţ do současné doby má tato kulturní iniciativa podporu nejvyšších státních
orgánů.

Praha: © únor 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XVII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto:Hudba je způsob obdarování naší duše bez návaznosti na události kolem nás.
MUZIKANTSKÁ POHÁDKA o hudební výchově v českých školách
Minulost I.
Za vysokými horami a hlubokými údolími v samém středu jednoho světadílu se
rozkládá malá země, jíţ konzervatoří Evropy nazývali. Dávno tomu, kdy její kantoři
byli nejen všeobecně, ale hlavně hudebně velice vzdělaní. Své pedagogické umění
rozdávali doma v Čechách i v zahraničí, kde byli vítáni (J. D. Zelenka, J. V. Stamic, A.
Rejcha, J. Mysliveček, J. I. Linek, J. J. Ryba, Fr. Škroup a další). Jejich krásná hudba zní
dodnes na koncertních pódiích celého světa. Moudře vychovávali vynikající hudební
interprety, ale hlavně své současné a budoucí posluchače.
Avšak na přelomu 19. a 20. století díky technické civilizaci a geografickým změnám
během 1. světové války došlo k útlumu ve výchově k hudbě v rámci širokého spektra celé
dětské populace. Jiţ v letech 1877/1878 ve výroční zprávě si praţská konzervatoř
stěţovala:“…. nedostatek všeobecného hudebního vzdělání, které má začít jiţ v obecné
škole, je příčinou, proč ubývá také lásky k poučenému studiu hudby, čímţ je elementární
hudební výchova nejen problém pedagogický, ale i problém společenský…“. Špatné
sociální postavení hudebníků vyvolalo zaloţení stavovské organizace, jeţ se stala české
hudební kultuře pevnou oporou. V r. 1896 byla zaloţena Jednota hudebních stavů, v r.
1908 Unie. Stmelení hudebních interpretů a pedagogů se tak projevilo ve vývoji a úrovni
české hudební vědy a její kritiky. Posledních deset let 19. století charakterizuje nesmírný
zájem všeobecných škol o uplatnění lidové písně a jejích výchovných hodnot v hudební
výchově. Celý národ ţil rušnými přípravami na Jubilejní a pak Národopisnou výstavu
v Praze r. 1895. Snahy hudebních pedagogů z Čech, Moravy a Slezska měly blízko ke
sběratelství, které odkrylo určité krajové a oblastní zvláštnost písní. Obsahová náplň
hudební výchovy (dále HV) ve školách, kde byl povinný zpěv, měla nevídaný vliv na
středoškolskou inteligenci. Silný hlas na podporu obsahu HV ve školách pozvedl
v Národních listech 28. 6. a 5. 7. 1891 proti komerčnosti hudby básník Jan Neruda.
Napsal: „Nezanedbávejte nám ve školách píseň národní! Je vţdy mravná – čistý,
nezkalený pramen! Nejlepší ochrana proti moderním, oplzlým odrhovačkám!
Národní píseň není knoflík u vesty, je částí naší duše.“ (Pokračování příště).

HUDEBNÍ ABECEDA
Offertorium = z lat. oběť, dar. Jako hudba čtvrtý zpěv v proprium missae, doloţený v 5.
století. Nejdříve se při ofertoriu zpívaly antifony, k nimţ byl postupem přidán
responsoriální zpěv. Hudební základ ofertoria tvořil gregoriánský chorál, v 16. století byl
dovolen i vícehlas. Skvostné motety k ofertoriu sloţili G. P. da Palestrina a O. di Lasso.
Z českých skladatelů psali B. M. Černohorský, Č. Vaňura, K.B. Kopřiva atd.
Ochranné sdruţení autorské (OSA) = jako československá organizace bylo zaloţeno
roku 1919 po vzoru podobné vídeňské organizace, od roku 1989 je českou institucí. Má na
starosti chránit autorská práva skladatelů, autorů zhudebněných textů a autorů textů o
hudbě a vyplácet jim příslušný podíl z honorářů.
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Opus = lat., práce, dílo. Zkráceně op. Výraz, jímţ začali skladatelé někdy od dob
Beethovenových označovat své skladby a připojovat k němu i číslo. Tato označovací praxe
vyjadřuje vědomí skladatele, ţe sloţil opus, tj. hudební dílo prokazatelné umělecké
hodnoty. Číslové opusování není vţdy spolehlivou pomůckou při určování pořadí vzniku
skladeb. Do číslování Dvořákových skladeb např. zasahoval jeho berlínský nakladatel
Simrock, kdyţ dával jeho raným skladbám vyšší opusová čísla, aby o ně vzbudil větší
zájem trhu. Poslední smyčcový kvartet Ludwiga van Beethovena má opusové číslo 135. A
Mozart? Ten si s číslováním svých skladeb nedělal starosti. Tu práci za něj udělal aţ
v polovině 19. století hudební spisovatel Ludwig Köchel. Budete-li číst v názvu skladby
toto označení: Malá noční hudba (Köch.525), znamená to, ţe podle tohoto seznamu je
Malá noční hudba 525. dílem W. A. Mozarta. Někdy najdete slovo opus na pancéřové
desce klavíru nebo na hracím stole varhan. Je u něho číslo, jímţ si výrobci hudebního
nástroje označují své výrobky pořadovými čísly. (Opus posthumum- posmrtně zveřejněné
dílo hudebního skladatele).
Oratorium = z lat., orare, mluvit, prosit, modlit se. Druh duchovní hudby neliturgického
charakteru pro větší provozní aparát sestávající se ze sólových hlasů, sboru, orchestru a
vypravěče (testo). Má mnoho společného s operou, od níţ se liší pouze námětem. Za první
oratorium bývá označována duchovní opera Emilia de Cavalieriho: „Představení o duši a
těle“ z r. 1600. Velkým mistrem této hudební formy byl Giacomo Carissimi. Jeho impulsy
přijali skladatelé neapolské školy (A. Scarlatti, N. Porpora, L. Vinci, L. Leo). Největšími
tvůrci oratorií pak byli G. F. Händel (Mesiáš), J. S. Bach (Vánoční oratorium), J. Haydn
(Stvoření), F. Liszt (Legenda o sv. Alţbětě), A. Dvořák (Svatá Ludmila), A. Honegger
(Král David), I. Hurník (Noe) a další.
Otčenáš = lat., Paternoster. Modlitba, kterou naučil své učedníky Jeţíš Kristus. Při mši sv.
je přednášena recitativně. Vzácnou hudební památkou je Otčenáš z husitského
Jistebnického kancionálu, jehoţ text zhudebnil Leoš Janáček v kantátě Moravský Otčenáš
(1901) a v druhém díle opery Výlety pana Broučka do XV. století (1917).
Nezapomenutelně byla tato modlitba zhudebněna skladateli: Luigi Cherubini, Jacobus
Handl, it. Gallus, Stefano Romani, Stanislav Moniusko, P. I. Čajkovskij, G. P. di
Palestrina, Antonio Smareglia, Giuseppe Verdi, Franz Liszt aj.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Nejen skladatelé a jejich díla, ţivotopisy slavných interpretů, ale také hudební nástroje
mají svůj hudební zeměpis.
Všimněme si výrobce klavírů (klavír, z lat. claves – klíče, klávesy). V hudebním světě platí
značka Steinway za Rolls Royce mezi klavíry. (Nejdraţší model „D“ stojí skoro 4 miliony
korun a stal se tak v současnosti také skvělou finanční investicí). Co se kvality týká, tak to
souhlasí, ale zatímco exklusivní auto vlastní pouze několik šťastných jedinců, koncertní
Steinway & Sons - křídlo stojí dnes v 98% předních koncertních sálech po celém světě.
Steinway se dostal od roku 1836 do čela výrobců klavírů a tuto pozici vlastně nikdy
neopustil. I v době, kdy Japonci chrlí tisíce klavírů ročně, uchoval si výrobce svůj počet
vyrobených klavírů a zákazníky. Úspěšný příběh začíná v roce 1850, kdy si stavitel klavírů
z kníţectví Brunswick Heinrich Engelhart Steinweg (1797 – 1871) sbalil svoje nářadí a se
svými čtyřmi syny se přestěhoval do New Yorku. K pověstné německé kvalitě přidal
americký marketing a závod rychle rostl, zejména kdyţ r. 1855 dostala jeho piana cenu na
průmyslové výstavě v New Yorku. Firma, přejmenovaná na Steinway & Sons si
zbudovala r. 1863 svůj vlastní palác a r. 1866 na 14. ulici veliký koncertní sál (Steinway70

Hall), pro 2400 osob, kde byly konány proslulé koncerty. Steinwayové mají značné
zásluhy o různá zdokonalení piana a jeho stavby, jeţ jsou také patentována. V roce 1873
převzali všichni němečtí výrobci klavírů Steinway-systém a proslulí klavíristé jako
Rubinstein, Rosenthal nebo Paderewski pořádali měsíce dlouhé koncertní cesty, kde
samozřejmě hráli na Steinwaye. Převáţet těţké nástroje do Evropy nebylo jednoduché a
tak byla v roce 1880 otevřena pobočka v Hamburku. Druhá světová válka zlikvidovala
konkurenčního Bechsteina, protoţe kolaboroval s nacistickým reţimem a kromě toho firma
přišla o všechno skladované dřevo. Firma Blüthner se náhle ocitla v socialistickém
hospodářství někdejší NDR a tak se otevřel pro Steinwaye velký trţní prostor. Firma je
stále věrná své filozofii, která klade důraz na kvalitu a mnoţství přenechává jiným.
V evropské továrně v Hamburku se podrobí kaţdý nový klavír důkladnému testu na
přístroji: 88 mechanických elementů stlačí za 45 minut kaţdou klávesu 10 000x. Po této
kakofonii tónů je kaţdý nástroj podroben poslední prohlídce, perfektně se seřídí a naladí.
V čase computerů a špičkové technologie je kaţdý Steinway z 80% ještě stále ruční práce.
Trvá to zhruba jeden rok, neţ se ze 12 000 dílů sestaví nový hudební nástroj. Náročná
ruční práce ovšem něco stojí., ale Steinway není určen pro začátečníky, je to investice, jejíţ
hodnota stále stoupá. Steinway & Sons zaměstnává v New Yorku a Hamburku cca 1000
lidí a za rok vyrobí asi 3 900 nástrojů. New York zásobuje americký kontinent, Hamburk
vyváţí do zbytku světa. Do dnešního dne se prodalo na 600 000 klavírů a firma má
prodejní kanceláře také v Japonsku a dokonce i v Pekingu. Vynikající klavíristé vyţadují
pro své koncertní umění právě klavíry Steinway (V. Ashkenazy, D. Barenboim, E. Gilels,
V. Horowitz, S. Richter, A. B. Michelangelo, I. Moravec, I. Klánský aj.) Proč právě
Steinway & Sohn? Firma vlastní 128 patentů na konstrukci klavírů a provedení mechaniky.
Pouţívá pouze nejkvalitnější materiál, který několik let dozrává speciálním postupem a
prochází řadou kontrol. Má vysoký podíl ruční práce na vynikající řemeslné úrovni.
Náklady na údrţbu a opravy jsou minimální, vydrţí vysoké zatíţení v prestiţních
koncertních síních. Nevyskytují se reklamace a pověstná mechanika dává klavíristovi
nebývalou interpretační svobodu. Klavíry se vyznačují lahodným nosným tónem
vyrovnaným ve všech polohách v jakkoli velkém prostoru. Mají všestranné uplatnění
v hudbě klasické, jazzové i rockové. V současnosti je společnost Steinway & Sons
dceřinou firmou Steinway Musical Instruments, Inc. (burzovní index NYSE: LVB –
Ludwig van Beethoven ). Jestliţe nemáte zrovna ty miliony na nákup klavíru této značky,
můţete si na Wall Street, pod zkratkou LVB, koupit za pouhých 15$ alespoň jeden podíl a
stát se tak trochu (spolu)majitelem nejslavnější značky hudebních nástrojů na světě.
Zajímavost: Díky Antonínu Dvořákovi a manţelům Hlávkovým se do Prahy dostala dvě
kvalitní piana značky Steinway & Sohn jiţ kolem roku 1893 pro potřeby praţské
konzervatoře. Antonín Dvořák dostal od pana Steinwaye klavír darem pro svoji koncertní
činnost na americkém kontinentě. Psal o tomto daru ve svém dopise z 27. 11. 1892 svému
příteli Josefu Hlávkovi.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Balet je okouzlující umělecký způsob jak vyjádřit pohybem lidského těla své pocity, vize,
balet jsou vlastně protančené myšlenky. Kaţdé baletní dílo je obrovskou výzvou, kterou
dostane nejen choreograf, ale celý baletní aparát. Tvůrce baletu musí svou hudbou správně
postihnout mnohovrstevnost baletního dramatu. Například balet „Romeo a Julie“ Sergeje
Prokofjeva je příběhem lidí, který vypráví o lásce, nenávisti, nevině, zradě a smrti. Stejně
tak „Labutí jezero“ Petra Iljiče Čajkovského. Baletní mistři musí zohlednit a zpracovat
svým tělem všechny aspekty a momenty díla. Jak poetické, lyrické, komické, tak i ty
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brutální a tragické. Technické nároky se musí snoubit s nadprůměrným hereckým a
dramatickým výkonem. Hlavní postavy jsou dnes tančícími herci, kteří dovedou
promlouvat a zpívat tělem, kteří dovedou myšlenky zatančit. Na koncepčním díle však
kromě baletních umělců a choreografa pracují také výtvarníci scény a kostýmů, citlivě
musí pracovat dirigent a sugestivně hrát orchestr. Balet „Labutí jezero“ P. I. Čajkovského
(1840 – 1893) byl napsán na základě pohádky, určené pro děti jeho sestry Alexandry. Dílo
mělo premiéru v r. 1877 a patří ke klasickým pokladům divadelních scén. Také v naší
kavárničce si vzpomeneme na romantickou duši ruského skladatele a ochutnáme
„Šunkovou rybu“ z Labutího jezera.
Postup: tekutým aspikem vylijeme tence dno formy ve tvaru ryby, vrstvu poklademe
plátky citrónu a kousky petrţelky do ozdobných krouţků, či jiných ornamentů. Opět
polijeme aspikem a pokládáme plátky šunky, kyselé okurky, papriky, natvrdo uvařeným a
nakrájeným vejcem, tedy vším, co nám chutná. Poslední vrstva je opět aspiková, vše
necháme ztuhnout a naplněnou formu po vychladnutí vyklopíme.

AKTUÁLNĚ
Co je to, kdyţ se řekne ANKST? www.ankst.cz
Asociace Neprofesionálních Komorních a Symfonických Těles je občanské sdruţení, které
organizuje neprofesionální hudebníky v oblasti komorní a symfonické hudby v České
republice. Bylo zaloţeno v roce 1993 a kaţdoročně pořádá spolu s NIPOS-ARTAMA
(útvar Ministerstva kultury) Národní festival neprofesionálních komorních a
symfonických těles. V roce 2011 bude rozloţen do pěti etap, které se budou konat:
20. 4. 2011 v Hradci Králové, sál Filharmonie v 19.00 hodin, kde vystoupí –
Novoměstský orchestr ZUŠ B. Smetany z Nového města nad Metují, Komorní orchestr
Univerzity Hradec králové a Symfonický orchestr Chrudimská filharmonie.
21. 5. 2011 v Písku v Sladovně, sál Velké trámy v 19.00 hodin, předvedou své umění
Písecký komorní orchestr, Komorní orchestr Rondo, flétnový soubor Travers kvartet
z Písku a jejich hostem bude Kyjovský komorní orchestr.
28. 5. 2011 v Milovicích v 17.30 hodin uvítají Kyjovský komorní orchestr, jehoţ
dirigentem je předseda ANKST, pan Jan Sáraz, z Ústí nad Labem Bendův komorní
orchestr a z Českého Krumlova přijede na přátelské setkání Krumlovský komorní orchestr.
29. 5. 2011 v Boskovicích v 17.00 hodin bude účinkovat opět Kyjovský komorní orchestr,
Smyčcový komorní orchestr Fénix ze ZUŠ Prahy 2 a Boskovický komorní orchestr.
14. 6. 2011 na zámku v Trmicích v 18.00 hodin je plánován večer komorních těles –
Moravia Guitar Consor, Klarinetové kvarteto ZUŠ Zlín a Šporkovo trio z Prahy. Závěrečný
koncert 21. ročníku Festivalu se bude konat v neděli v 18. 00 hodin
25. 9. 2011 ve Stěţerách u Hradce Králové v kostele sv. Marka v rámci
Svatováclavských slavností královéhradeckého kraje v 18.00 hodin. Své umění
předvede flétnový soubor Syrinx Praha, kytarový soubor Quintetto con mandolíno Praha a
z Prahy bude také komorní orchestr Basfifa ze ZUŠ Praha 9.
Návrhy programů všech těles schvaluje Odborná rada Komorní a symfonické hudby
(prof. J. Portych, doc. I. Štraus, sbormistr J. Chvála, prof. V. Mazáček, řed. ZUŠ
Česká Třebová B. Mimra a další…) při NIPOS-ARTAMA, která zpřesňuje názvy
skladeb, jejich minutáţ a obsahovou skladbu jednotlivých koncertů, určuje pořadí skladeb
72

a garantuje kvalitu zařazených souborů do Národního festivalu. Festival vţdy natáčí ČR
„Vltava“ a informuje posluchače tohoto rádia o dění v neprofesionálním hudebním světě.
Kontakt NIPOS-ARTAMA, pí Soňa Hanzalová, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha
2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz.

Praha: © únor 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XVIII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Slunce vás může spálit, jídlo otrávit, slova zranit, obrazy odradit, hudba netrestá –
může potěšit.

MUZIKANTSKÁ POHÁDKA o hudební výchově v českých školách
Minulost II
Průkopnicky však psal Jan Neruda o významu váţné hudby a o potřebě zasvěcovat ţáky do
jejího obsahu jiţ 23. 11.1867. Jeho názory plně podporovaly vynikající osobnosti hudební
kultury a vědy: O. Hostinský, F. Drtina, J. Patočka, A. Cmíral, J. Křička, O. Zich a další,
kteří rozvinuli hnutí za uměleckou výchovu. Roku 1906 byl zaloţen Komitét pro
uměleckou výchovu a r. 1912 Pedagogický ústav v Praze. Komitét pořádal od r. 1906
výchovné koncerty za spoluúčasti České filharmonie, Hlaholu a dalších hudebních těles.
Praktickým výsledkem umělecko-výchovných snah další generace pedagogů (A. Piskáček,
F. Spilka, St. Jiránek a další) byly vzorové osnovy zpěvu pro školy měšťanské, které
vydalo r. 1907 Ministerstvo kultury a vyučování. Boj za reformu hudební výchovy, která
měla širší výchovný význam, nebyl ale jen bojem českým. Probíhal na odborných
konferencích v celé střední Evropě (Berlín 1903, 1904, 1906, 1908 1811, Vídeň 1911,
1914), kde byly vţdy pořádány kurzy, jichţ se zúčastnili čeští hudební pedagogové. Cíle
konferencí byly zaměřeny na poţadavky pečlivé přípravy učitelů, na tvorbu učebnic
metodiky HV a vyuţití akusticko-psychologických, fyziologických a hygienických
poznatků nejnovějších vědeckých výsledků z oboru akustiky a psychologie (Helmholtz,
Stumpf). Fr. Spilka byl první, kdo studoval novou intonační metodu berlínského hudebního
učitele M. Battkeho (1863 – 1916), jíţ pak v Čechách demonstroval. O. Ostrčil propagoval
metodu J. Dalcroze (1865 – 1950). Obě metody předcházely pozdějším snahám Orffovy
metody Schulwerku. Pro mimoškolní činnost byly zakládány hudební školy na českých
regionech (r. 1903 v Českých Budějovicích – ředitel B. Jeremiáš, aj.) Vření kolem obsahu
HV po 1. světové válce se seskupilo kolem Dr. V. Helferta, profesora hudební vědy na
Filozofické fakultě university v Brně. Důsledně byl prosazován název „HUDEBNÍ
VÝCHOVA“, protoţe cílem bylo širší porozumění hudebním dílům a jejich poznání
jakoţto potřebné součásti všeobecného vzdělání, vedle aktivního zpěvu či hry na hudební
nástroj. Významným činem Komise byl Pamětní spis z r. 1929, který byl zaslán
ministrovi školství a národní osvěty. Jeho text a poţadavky jsou aktuální i dnes na začátku
21. století.
V Praze byla 11. 6. 1934 zaloţena Společnost pro hudební výchovu, která sjednotila
rozpolcené síly a názory učitelŧ. V čele Společnosti pro HV stál tehdejší ministr
zahraničních věcí Dr. K. Krofta. Místopředsedou byl dirigent V. Talich, jednatelem
hudební skladatel A. Hába. Společnost dosáhla velkého mezinárodního uznání a díky
novým intonačním metodám vznikaly ve všeobecných školách vynikající dětské sbory (Fr.
Lýsek, J. Kühn aj.) Obrovský vliv na obsah HV ve školách mělo zahájení pravidelného
vysílání školského rozhlasu od r. 1931. Ekonomické finanční zdroje se našly i pro
vybudování hudebně výchovného časopisectví (Hudební výchova, Hudební listy, Hudba a
škola). Byly zahájeny první hudebně psychologické výzkumy, boj o lepší sociální
postavení i vzdělání učitelů. Organizace odborných učitelů hudby protestovaly (mnohdy
marně) proti neaprobované výuce různých pokoutních učitelů hudby. Praha se dokonce
stala sídlem ISME (Mezinárodní společnost pro HV). Bohuţel 2. sv. válka zhatila rozvoj
74

všech rozvíjejících se snah pro zkvalitnění předmětu HV na školách i mimo ně.
(Pokračování příště).

HUDEBNÍ ABECEDA
Palestrinovský styl= vokální kontrapunkt. Je nazván po italském mistrovi vokální
polyfonie Giovanni Pierluigi da Palestrinovi. Spočívá v přesném a přísném dodrţování
kontrapunktických pravidel. Palestrinovský kontrapunkt ovlivnil polyfonní myšlení
skladatelů baroka, v 19. století byl stanoven cecilianismem za jednu z hlavních zásad
v obrodném procesu chrámové hudby.
Pastorela = z lat., pastor, pastýř, pastevec. Chrámová píseň k uvítání Krista Pána a
příchodu tří králů. Pastorely vznikaly hlavně v 18. stol. a na začátku 19. století. Jejími
autory byli venkovští kantoři (Norbert Tomáš Koutník, Jiří Ignác Linek, Jan Jakub Ryba a
mnoho anonymních tvůrců), kteří je upravovali pro zpěv s nástrojovým doprovodem.
K textům v lidovém jazyce se pojí melodie, jeţ nese stopy vlivu instrumentální hudby
zejména dud a pastýřské trúby. Pastorely patřily k charakteristickým projevům české
hudby. V baroku slouţily pastorely za téma fugy (např. píseň „Narodil se Kristus Pán“),
ovlivnily i melodiku Smetanových skladeb aj.
Pašije =lat., utrpení. Různé formy a druhy zhudebněných vyprávění o utrpení Jeţíše Krista
od jeho zajetí aţ po ukřiţování. Textový podklad tvoří evangelia, podle jejichţ autorství
jsou pašije nazývány. Nejstarší pašije jsou hudebně zaloţeny na gregoriánském chorálu.
Přednes látky je rozdělen na způsob responsoria mezi kněze a sbor lidu. Latinské pašije
sloţili Orlando di Laso, Jacobus Gallus. Pašije na německý text Heinrich Schütz.
Vrcholem jsou díla J. S. Bacha. V moderní české literatuře zaujímají přední místo „Řecké
pašije“ B. Martinů (1959).
Polyrytmika = z řeč., polýs, mnoho a rhythmós, takt, rytmus. Druh rytmu se současným
zazníváním rozdílných metricko-rytmických hodnot, např. 2/4 a 3/4 taktu. Polyrytmika
předpokládá vícevrstevnost hudebního dění, v němţ těţká doba jednotlivých pásem
nepřipadne na stejnou dobu. S polyrytmikou se setkáváme u Johanese Brahmse, Gustava
Mahlera a velmi často v moderní hudbě 20. století (A. Schönberg, A. N. Skrjabin, B.
Bartók, V. Novák, J. Suk a další). Je běţným jevem v jazzu a v hudbě mimoevropských
národů.
Protestantský chorál = chrámová píseň křesťanských církví, jeţ se oddělily za reformace
od římsko-katolické církve. Jeho českou odnoţí je českobratrská píseň. V uţším významu
je protestantský chorál především německý chorál, který zavedl reformátor Martin Luther.
V umělecké hudbě z něho vydatně těţil J. S. Bach.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Vatikán je místo, kde se setkávají všechny druhy umění mnoha staletí a kam za tímto
divem světa jezdí miliony obyvatel naší modré planety. Tajemná moc zvuků, slov, barev a
forem je darem Boha nám všem prostřednictvím umělců. Během dvoutisíciletých dějin
vedla katolická církev plodný rozhovor s lidmi, kteří ve své tvorbě zrcadlí úţasnou krásu
Boţí, protoţe jsou si vědomi daru, který mají. Zároveň svým dílem mluví také o sobě, lze
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odhalit jejich nitro a originální přínos, který dali dějinám kultury. Uplynulo jiţ dvanáct let
od 4. dubna 1999, kdy papeţ Jan Pavel II. napsal list umělcům, kde je povzbudil v jejich
tvůrčí činnosti a poděkoval Bohu za to, ţe je na svět posílá, aby se jejich tvorba stala
rozsáhlou kapitolou víry a krásy. Pro mnohé věřící, v dobách, kdy ne kaţdý uměl číst a
psát, představovaly figurativní výrazy Bible konkrétní katechetické zprostředkování. Tento
pedagogický princip autoritativně vyhlásil sv. Řehoř Veliký v listě z r. 599 biskupu Serneo
z Marseille:“Malířství se pouţívá v kostelích, aby negramotní aspoň hledíce na zdi četli to,
co nejsou schopni rozluštit v knihách“. A Jan Pavel II. umělcům říká:
….tento svět, v němţ ţijeme, potřebuje krásu, aby neupadl do zoufalství. Krása jako
pravda vnáší radost do lidských srdcí a je cenným plodem, který odolává
opotřebování časem, který spojuje generace a dává jim komunikovat v obdivu.
….církev potřebuje umění, aby předávala poselství, které jí bylo svěřeno. Musí totiţ
učinit neviditelný svět ducha, Boha, vnímatelným, ba dokonce pokud moţná
úchvatným. Je povinna převést do významových formulí to, co je samo o sobě
nevýslovné. A právě umění má schopnost, zcela jemu vlastní, předloţit, jak jeden tak
druhý aspekt poselství a vyjádřit je barvami, tvary, tóny, které podporují intuici
toho, kdo se dívá či naslouchá.
….potřebuje umění církev? Otázka se mŧţe jevit jako provokace. Umělec přece stále
hledá skrytý smysl věcí, jeho trýzní je, dokázat vyjádřit nevýslovný svět. A právě
duchovní prostředí klade nejdŧleţitější osobní otázky a mnozí nalézají
v náboţenském prostředí definitivní existenciální odpovědi. Dovedete si představit,
jaké by to bylo ochuzení, kdyby umění opustilo nevyčerpatelnou sílu evangelia?
Moudrá a laskavá slova Jana Pavla II. umělcům končí v listě nádherným vyznáním lásky a
pochopením pro tvůrčím procesem obdařeným lidem formou Výzvy k umělcŧm.
„Tímto listem se obracím k Vám, umělci celého světa, abych Vás ujistil o tom, jak si vás
váţím a abych přispěl k navázání plodnější spolupráce umění s církví. Vybízím vás, abyste
znovu objevili hloubku duchovního a náboţenského rozměru, který charakterizovalo
umění všech dob v jeho nejvznešenějších výrazových formách. Lidstvo všech dob – i to
současné – čeká, ţe bude právě ve styku s uměleckými díly osvíceno v tom, co se týká jeho
putování a jeho vlastního osudu. Na prahu třetího tisíciletí přeji vám všem, milovaní
umělci, aby se vám dostalo zvláště mocných tvůrčích inspirací. Kéţ je krása, kterou
předáte budoucím generacím taková, ţe bude budit úţas. Neboť krása zachraňuje svět,
jen ona, po kaţdé mdlobě lidstva, dokáţe povstat a vydat se znovu na cestu.
„Z c h a o s u s v ě t a s e v y n o ř u j e d u c h !“ Čerpám své přání pro vás ze
slov, které Adam Mickiewicz psal ve chvíli velkého utrpení polské vlasti: …… kéţ vaše
umění přispívá k tomu, aby se prosazovala ryzí krása, která jako odlesk Boţího
Ducha promění hmotu a otevře lidskému duchu smysl pro věčné.
S mými co nejsrdečnějšími přáními.
Z Vatikánu, 4. dubna 1999, slavnost Zmrtvýchvstání.
JAN PAVEL II.
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Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
„Tajemství“ Bedřicha Smetany je tvarohový šáteček, který uvnitř skrývá zapečený prouţek
papíru,
na
kterém
je
napsáno
krátké
ţivotní
mudrosloví
např.:
Pokora je dobrá věc, ale člověk na ni nesmí být pyšný.
Není ţádné cesty k pokoji. Právě pokoj je cesta.
Teprve, kdyţ vyschne studna, váţíme si vody.
Mládí se ţiví sny, stáří vzpomínkami.
Nic velikého nedosáhne umělec, který sám o sobě nepochybuje.
Ani Bůh nedokáţe postavit na nohy toho, komu se nechce chodit. A mnoho
dalších………….
Tato forma výchovy je vhodná zvlášť při narozeninových oslavách dětí, které v koláčcích
hledají papírky. Jako super bonus můţeme do jednoho z nich zapéci kovovou minci dle
rodičovského uváţení.
Pracovní postup: 250 dkg měkkého tvarohu, 200 dkg másla a 250 dkg polohrubé mouky
prohněteme v těsto, které necháme v ledničce 30 minut odpočinout. Po rozválení placky
vykrajujeme čtverečky, které plníme libovolnou náplní s překvapením. Po upečení, ještě
horké, sypeme moučkovým cukrem.
„Tajemství“ je také opera Bedřicha Smetany (1824 – 1884), která vznikla na libreto
Elišky Krásnohorské. Sluchová choroba jej jiţ vylučovala na aktivní účasti při přípravách
premiéry, přesto měla velký úspěch. Konala se 18. 9. 1878 v Národním divadle v Praze za
řízení Adolfa Čecha, v reţii Edmunda Chvalovského a ve výpravě Hugo Ullika. Děj opery
se odehrává koncem 18. století v městečku pod Bezdězem. Tématem je láska, která se
uskuteční po dlouhých oklikách a mnoha překáţkách. Podzimní láska Kalinova ke
stárnoucí Róze je však spíš tklivá a dojemná. Komičnost díla je úsměvná a láska mladého
páru má nádech vztahu Romea a Julie na českém venkově. Všechny postavy opery jsou
příběhy lidských srdcí a vše skončí smířlivě, protoţe „konec vše napraví“. Hudba Smetany
je v tomto období silně a spontánně ovlivněna lidovým ţivlem, proto také kolem zrodu
opery vzniklo klavírní dílo České tance, cyklus, který co do rozsahu i významu tvoří
protějšek nejzávaţnějších děl tohoto autora. Jsou to čtyři polky, které Smetana napsal
v Praze na jaře r. 1877 a deset různých tanců, jeţ vznikaly na jaře a v létě roku 1879
v Jabkenicích (Furiant, Slepička, Oves, Cibulička, Medvěd, Dupák, Hulán, Obkročák,
Sousedská, Skočná).

AKTUÁLNĚ
Významné české skladatelské instituce:
Muzeum Bedřicha Smetany – dokumentuje ţivot, tvorbu a dobu Bedřicha Smetany,
provozuje a šíří jeho dílo doma i v cizině od 19. století aţ do současnosti. V současnosti
připravuje kritickou edici korespondence B. S. Více na www.nm.cz.
Muzeum Antonína Dvořáka – vyvíjí všestrannou kulturně-osvětovou a badatelskou
činnost spojenou s osobností skladatele A. D. Prohlídka expozice muzea je nabízena
návštěvníkům v několika jazycích. Muzeum pořádá pro veřejnost koncerty, přednášky,
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workshopy pro děti a mládeţ. V současné době chystají pracovníci muzea výstavu k 170.
výročí narození A. D. Více na www.nm.cz.
Nadace Leoše Janáčka – podporuje vydávání Janáčkových hudebních a literárních děl,
koncertního a scénického provádění skladeb Leoše Janáčka, stará se o výzkum zaměřený
na jeho ţivot a dílo, spravuje sbírky Janáčkových rukopisů a poskytuje informační servis o
skladateli. Více na www.janacek-nadace.cz.
Nadace Bohuslava Martinŧ - podporuje všechny projekty, které slouţí propagaci a
uvádění hudby Bohuslava Martinů do co nejširšího světového povědomí. Více
www.martinu.cz.
4. 4. 2009 bylo v Poličce slavnostně otevřeno Centrum Bohuslava Martinŧ, které nabízí
zajímavou interaktivně pojatou expozici o ţivotě a díle skladatele. Připravuje nabídku
kvalitních vzdělávacích programů pro různé cílové skupiny a zvýšit tak vzdělávací
potenciál muzea za vyuţití sbírkových fondů. Prioritou Centra B. M. je systematická
evidence a digitalizace sbírek a následně jejich zveřejnění na internetu formou přehledného
katalogu. Více www.cbmpolicka.cz.
Institut Bohuslava Martinŧ – se zabývá vědeckou a popularizační činností vztahující se
k dílu a osobnosti Martinů. Shromaţďuje a katalogizuje dokumenty o ţivotě a díle B. M.
Připravuje soubornou kritickou edici díla B. M., digitalizuje autografy a tisky různých
nakladatelství a soukromých sbírek. Více www.martinů.cz

Praha: © únor 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XIX. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Kdo si zpívá, nepláče.
MUZIKANTSKÁ POHÁDKA o hudební výchově v českých školách
Minulost III.
Během druhé světové války měla však HV nečekaný rozměr. Stala se vítaným polem pro
posilování národního vědomí dětí a jejich příslušnosti k rodné zemi. České lidové písně
symbolizovaly lidem ztracenou svobodu a demokracii. Od roku 1943/1944 se stala HV na
středních školách povinným předmětem s dvouhodinovou dotací týdně. Vedle sborů se
začaly rozvíjet ţákovské kapely a instrumentální soubory dle návrhu ústředního inspektora
HV O. Hilmery. Došlo k rozvoji hudebních besídek spojených s výkladem hudby. Avšak
inspektor hudebních škol V. B. Aim zjistil, ţe 70% všeho hudbě se učícího ţactva je
v rukou pokoutních, nekvalifikovaných učitelů. Apeloval proto na zakládání městských
hudebních škol, v nichţ se mohli uplatnit jen kvalifikovaní učitelé hudby. 1. října tak
například vznikla hudební a pěvecká škola při Unii českých hudebníků z povolání v Praze,
jeţ měla 967 ţáků, 59 učitelů a dětský sbor vedený M. Venhodou. Unie pracovala za
těţkých poměrů, ale vykonala mnoho prospěšného. Za vše mluví slova J. Plavce (Divadlo
1943), jeţ jsou stále aktuální: „…….hudba je r o v n o c e n n á sloţka vzdělání vedle
vědy, techniky, duchovní a tělesné kultury“.
Snahy generací hudebních pedagogů se naplnily aţ po válce. HV se vyrovnala evropským
poměrům a také vzkvétalo hudební školství. Byly zaloţeny vysoké školy (AMU – 1945,
JAMU – 1947), postupně zestátněny městské a spolkové hudební školy, a tak se zamezilo
hudebnímu šarlatánství. Negativním rysem bylo odstranění soukromého hudebního i
uměleckého školství, a to i s mimořádnými kvalitami a úspěšnou praxí. Po roce 1948 se
propagovaly vzory HV ze Sovětského svazu (Kairov, Těplov a další). HV byla řízena
centrálně a od r. 1953 nastávala pozvolná degradace HV v ZŠ a SŠ neměly estetickou
výchovu vůbec. Byl to náhlý návrat někam do doby před r. 1907, který zaktivizoval znovu
obtíţný dialog s rozhodujícími institucemi (B. Štědroň, L. Kundera, V. Holzknecht aj.)
Ministerstvo školství argumentovalo dostatečným rozvojem mimoškolních aktivit, kdy se
hudbě vyučovalo v kulturních domech a od školního roku 1961/62 v Lidových školách
umění (LŠU), kde se děti učily nejen v hudebním, ale také ve výtvarném, tanečním a
literárně-dramatickém oboru. Byly to však děti vybrané, z nichţ mnozí jsou dnes našimi
vynikajícími umělci. Ale dle statistik to však byl jen 7% vzorek tehdejších ţáků a úplně se
pominulo hledisko výchovy poučených posluchačů v širokém spektru populace. Nedozírně
škodlivým činem bylo zrušení HV jako studijního oboru na pedagogických fakultách,
přestoţe se všeobecně vědělo, ţe je nedostatek aprobovaných učitelů. Nelze se tedy divit,
ţe v r. 1966 psal I. Poledňák (Hudební věda 1966) o nepřípustně nízké úrovni vyučování
HV na 60 – 70% základních škol. Nedostatky se snaţily napravit Krajské pedagogické
ústavy. Některé se také ujaly inspektorsko – poradenské sluţby v HV na školách a tím
částečně nahradily v r. 1948 zrušenou centrální inspekci (O. Hilmera) i zemskou (J. Fiala,
J. Michal) inspekci HV. Aţ do dnešních dnů je obsah předmětu hudební výchova, i přes
apely mnoha odborníků, chápán jako předmět oddechový a není vůbec brán zřetel na
výchovnou funkci HV a její význam pro mravní vývoj dětí a mládeţe. (Pokračování příště
– přítomnost).
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HUDEBNÍ ABECEDA
Quadrivium academicum (kvadrivijum akademikum) = pojmenování čtyř svobodných
umění na středověkých univerzitách, tzn. ars matematica, ars geometrica, ars astronomica a
ars musica. Hudbou ovšem byla míněna pouze její teorie. Trivium tvořily ars gramatica,
retorica a dialectica.
Quasi (kvazi) = it., jakoby, jako, téměř. Označení pro hudební dílo, které se má hrát: quasi
marcia – hrajte jako pochod, quasi echo – jako ozvěna, quasi campanella – hrajte jako
zvonková hra atd. Sonáta quasi una fantasia – tak je nadepsána Beethovenova klavírní
sonáta op. 27, zvaná „Měsíční svit“.
Quadrille (kvadrij) = franc., čtverylka, druh contredance. Vznikla po roce 1800 ve Francii
a odtud se šířila do jiných zemí, také do Čech. Tančily ji čtyři páry ve sledu šesti čísel,
k nimţ bylo pouţito melodií různých písní a tanců ve 2/4 a 6/8 taktu na způsob potpourri.
Quadrophonie = z lat., quadratus, čtyřhraný, z řeč., phonos, zvuk, hlas. Čtyřkanálová
stereofonie. Snímací technika přes čtyři kanály, jíţ je docilována nejvyšší moţná
prostorová iluze. Nahrávka získává tímto způsobem akustické kvality nahrávaného
prostoru, koncertního sálu, chrámu atp.
Quotlibet (kvotlibet) = z lat., co libo. Ţertovné spojení několika písní, jeţ takto tvoří určitý
hudební celek. Jednoduché historické formy quotlibetu se objevují jiţ v motetu 13. století.
Umělecky náročnější kontrapunkticky zpracovaný quotlibet byl oblíbenou formou v 16. aţ
18. století. Tuto techniku pouţil i J. S. Bach v Goldbergovských variacích (kolem r. 1742).

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Jihočeský kraj má tolik míst, která jsou spojena s hudbou, ţe by hudební zeměpis jen
tohoto kraje vydal na hodně tlustou knihu. Všimneme si tentokrát Stráţe nad Neţárkou,
která je jednoznačně spojená s postavou české pěvkyně Emy Destinnové. Romantismus
místa je dán mimořádnými přírodními krásami tohoto zákoutí české krajiny, a proto zde r.
1914 Destinnová zakoupila panství, o které aţ do své smrti pečovala.
Ema Destinnová (26. 2.1878 – 28. 1.1930) původním jménem Emilie Pavlína Kittlová se
narodila v zámoţné rodině, která podporovala mecenášsky Václava Broţíka, Jana Nerudu
a vůbec praţský umělecký ţivot. Zpěvu se Ema učila u zpěvačky Marie Loewe-Destinn
(vzala si její jméno jako umělecké jméno) a svůj dramatický talent rozvíjela pod vedením
první dámy činohry ND Otylie Sklenářové-Malé. Soprán Emy Destinnové měl temnou
barvu, která činí hlas dráţdivým, zejména, je-li přechod do výšek přirozený a vysoké tóny
dostatečně svítí. A hlavové tóny Emy zněly jako z nebe. Přitom byl celý rozsah ideálně
vyrovnán bez znatelného předělu rejstříků a zpěv se opíral o dech, takţe působil dojmem
snadnosti. Dokonalá technika slouţila fyzicky krásnému hlasu, který měl v sobě něco
nadzemsky čistého a tím víc překvapoval dramatickým výrazem, který obsahoval bohatou
škálu citů. S tímto hlasem vstoupila Destinnová na světové operní kolbiště. Zpívala na
všech velkých operních scénách světa. Její Carmen, Elsa, Mignon, Markétka, Salome,
Aida, Mařenka, Šárka, Milada, Butterfly, Tosca a mnoho dalších postav jí získaly světovou
slávu a uznání nejen posluchačů, ale i hudebníků, kteří s ní spolupracovali (Enrico Caruso,
Giovanni Zenatello, Mario Sammarco, John McCormack, Giovanni Martinelli, Nelie
Melba, Luisa Tetrazzini, Karel Burian, Arturo Toscanini, Dinh Gilly a další…). V roce
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2008 měla tato umělkyně hned několik jubilejí. 130 let od narození, 110 let od vzniku
uměleckého jména Emma Destinn, 100 let od přijetí čestného členství Národního divadla
v Praze a od debutu v Metropolitní opeře a 80 let od posledního vystoupení v Londýně.
Zájem o její umění nese plody aţ do současnosti. Bylo vydáno několik monografií,
rozsáhlé ţivotopisné stati i beletrie, jevištní monodrama, celovečerní film, nové televizní a
rozhlasové medailonky, desítky článků, vydání jejích vlastních povídek, překladů románu
a sbírky básní, kompletní reedice gramofonového odkazu na 12 kompaktních discích a
edice recitálů na CD v USA, Itálii a Anglii. Vyšla dokonce poštovní známka a bankovka
České republiky s jejím portrétem. Jméno Emmy Destinnové mají ve štítě mistrovské
pěvecké kursy a hudební festival ve městě její smrti v Českých Budějovicích. Pěvkyně má
pamětní síň muzea v Jindřichově Hradci, klub působící v Praze a v několika dalších
městech, nadaci zaloţenou v Praze a v Londýně a na nebesích má její jméno planetka –
asteroid – obíhající Slunce mezi drahami Marsu a Jupitera. Byla v hudebním světě zcela
nevšedním zjevem nejen kvůli svému umění, ale také proto, ţe její vzdělanost obsáhla
několik dalších oborů. Byla schopna plynně hovořit v pěti jazycích, překládat, psát beletrii
i básně, připravovat nakladatelstvím edice písňových alb i komponovat vlastní písně.
Přestoţe byla oslavována po celém světě, nikdy nezapomněla na svou rodnou zem. Návrat
z newyorské sezony 1915 – 1916 do válčící Evropy se stal pro její další ţivotní dráhu
osudným. Pro spojení s vlasteneckým odbojem byla internována na svém sídle ve Stráţi
nad Neţárkou. V samém závěru první světové války směla zpívat alespoň v Čechách a na
Moravě. Publikum provázelo její vystoupení manifestačním nadšením, zvlášť kdyţ zpívala
české písně a mezi nimi „Kde domov můj……“ v amfiteátrech v Šárce a na Vyšehradě pro
statisíce diváků. Svou pěveckou činnost ukončila v Londýně v Queen´s Hall 16. 10. 1928
k 10. výročí samostatnosti Československa, k jehoţ vzniku sama významně přispěla. Smrt
ji zastihla v pouhých dvaapadesáti letech, ale vyzařující síla její osobnosti nikdy
nepohasne. Vymkla se svému času. Emma Destinnová se stala všeobecně známým
pojmem – vzorem opravdovosti a mistrovské kvality – aby postupem času vrostla do
všeobecného povědomí jako stále ţivoucí příklad vrcholného umění, ale i nároků,
vlasteneckých zásad a ryzího charakteru. A aţ se vydáte po stopách tohoto českého ducha,
zastavte se u dubu Emy Destinové u Stříbrce (okres Jindřichův Hradec). Strom je jiţ velmi
starý, jeho kmen měří v obvodu skoro šest metrů. Roste nedaleko silnice ze Staré Hlíny u
Třeboně do Stříbrce, při břehu Nové Řeky. Zde bylo oblíbené místo nemocné slavné
zpěvačky, která zde chytala ryby, vzpomínala na uplynulý ţivot a proţívala taje svého
srdce. Býval tu s ní pouze její psík, řeka a stromy. Zacházela sem často ze svého zámečku
v nedaleké Stráţi nad Neţárkou, proto ji tu připomíná nejen památný dub, ale i pomníček
s jejími verši.
Dnes se o odkaz Emy Destinnové stará Klub Emy Destinnové (zaloţen 1992
v Jindřichově Hradci) a Nadace Emy Destinnové (zaloţena 1997 v Londýně). 6.
května 2006 společně otevřely stálou expozici na zámku ve Stráţi nad Neţárkou (E. D.
jej vlastnila 1914 – 1930), www.zamekstraz.cz, adresa: Hrad a Zámek, náměstí Emy
Destinnové 1, 378 02 Stráţ nad Neţárkou, e-mail: info@zamekstraz.cz). Zámek je otevřen
denně, kromě pondělí, od 9.00 hodin do 17.00 hodin.
POZVÁNKA: K 5. výročí otevření zámku veřejnosti se budou konat Hudební
slavnosti Emy Destinnové v sobotu 28. května 2011 od 14.00 hodin.
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Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Aţ si v naší kavárničce objednáte svatební menu, nezapomeňte chtít „Figarŧv svatební
koláček“ pana Mozarta. Poprvé byl upečen v komické opeře Figarova svatba W. A.
Mozarta o 4 jednáních na slova Lorenza da Ponte, která měla premiéru 1. 5. 1786 ve
Dvorní opeře ve Vídni. Divadelní hry francouzského básníka Pierra Beaumarchaisa o
sevillském lazebníku Figarovi způsobily nesmírný rozruch, protoţe poslední léta
francouzského království v nich cítila prudký útok proti celému tehdy platnému
společenskému řádu. Mozartova opera byla psána na italský text, jak tehdy bylo zvykem
při opeře buffě, ale jakmile vyšel německý překlad tiskem, bylo dílo okamţitě staţeno
z repertoáru vídeňského divadla. Mozart podtrhl veseloherní ráz díla, ale zároveň jeho
hudba byla na dlouhou dobu vyvrcholením vývoje komické opery nejen jako ţánru
zábavného, ale také ţivě současného. V roce premiéry byla Figarova svatba provedena také
v Praze, kde našla triumfální ohlas, jeţ do té doby neměl srovnání.
Postup: 250 g másla, 300 g hladké mouky, 150 g cukru, 4 ţloutky, 1 ţloutek na potření,
hladká mouka na vyválení, mandle na ozdobu, brusinková marmeláda, moučkový a
vanilkový cukr.
Máslo, mouku, ţloutky a cukr zpracujeme v těsto. Vyválíme z něj váleček, nakrájíme jej na
stejně velké kousky, z nichţ utvoříme kouličky. Lehce je stlačíme a uprostřed vytlačíme
důlek (obráceným koncem silnější vařečky). Koláčky potřeme ţloutkem, ponoříme je do
spařených, oloupaných a nasekaných mandlí. Upečeme v dobře vyhřáté troubě. Vychladlé
koláčky pocukrujeme moučkovým a vanilkovým cukrem a vyhloubené středy naplníme
marmeládou.

AKTUÁLNĚ
Karl Ditters z Dittersdorfu ( 2. 11. 1739 ve Vídni – 24. 10. 1799 v Červené Lhotě).
Tento německý hudební skladatel, houslista a zpěvák zemřel na zámku v Červené
Lhotě. Jeho tvorba je velmi rozsáhlá a vyznačuje se lehkostí, plynulostí a snadnou
přístupností. Na jeho počest je pořádán kaţdým rokem v září Mezinárodní hudební
festival Karla Ditterse z Dittersdorfu, který se odehrává převáţně v Javorníku
(Kulturní dŧm Javorník, Zahrada domu Karla Ditterse z Dittersdorfu, v zámku
Jánský Vrch atd. - info:www.mestojavornik.cz). V roce 2010se konal jiţ XVIII.
Ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu 3. 9. 2010–
15. 10. 2010.

Praha: © březen 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XX. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Talentovaný člověk ví, že má na rozdávání a rád se o své nadání podělí.
MUZIKANTSKÁ POHÁDKA o hudební výchově v českých školách
Minulost IV.
V šedesátých letech se jiţ začal ukazovat zvětšující se počet hudebně zaostávajících dětí a
malého elementárního rozvíjení dětské tvořivosti. Tato zjištění vedla katedry estetické
výchovy pedagogických fakult a katedry hudební vědy a výchovy univerzit
k samostatnému vytvoření vědeckých pracovišť pro hudební pedagogiku. Izolace
padesátých let se pomalu měnila v kontakty s evropskými státy. Naši odborníci jezdili na
kongresy ISME, objevily se vědecké práce (I. Poledňák, L. Neokus, F. Lýsek, L. Daniel, P.
Eben, I. Hurník, O. Janovská, M. Kurková a další). Velkou nadějí pro zlepšení postavení
HV bylo ustavení Československé společnosti pro hudební výchovu dne 29. 9. 1967
v Praze, která spolupracovala se Svazem českých hudebních skladatelů a koncertních
umělců. Předsedou byl zvolen hudební skladatel J. Hanuš a organizace rozvinula mnoho
aktivit včetně vlivu na vysílání Čs. televize, která uváděla v letech 1966 – 1968 seriál
koncertů pro mládeţ L. Bernsteina s Newyorskou filharmonií, později vynikající pořady I.
Hurníka a další. Velkou úlohu měla organizace Hudební mládeţ, jeţ byla zřízena při České
filharmonii (vedl ji I. Medek), která měla za úkol propagaci hudebního umění formou
koncertů pro mládeţ a která měla pobočky v regionech České republiky. Po vzoru
Maďarska bylo zaváděno na vybraných základních školách vyučování s rozšířenou HV (P.
Jurkovič, L. Daniel).
Ve všeobecných školách však jiţ učila generace učitelů, jejichţ hudebnost nebyla plně
rozvinuta. Děti byly vychovávány jiţ rodiči, kteří sami prošli neodbornou elementární
hudební výchovou. Negativním fenoménem posledních desetiletí se stala konkurence
médií s komerční hudbou, jeţ vede od jednostranné cesty uţitkové zábavné hudby aţ
k destruktivním vlivům na jednání a psychiku mládeţe. V pedagogickém procesu HV
došlo ke zvláštnímu rozporu. Na jedné straně stojí kvalitní učebnice HV (J. Berkovec, L.
Daniel, M. Střelák, P. Jurkovič, J. Mihule, R. Rajmon, B. Viskupová, P. Mašlaň aj.) pro ZŠ
a výborně zpracované osnovy HV pro všechny ročníky ZŠ. Také nepřeberné mnoţství
odborné hudební literatury, jeţ má slouţit k doplňujícímu vzdělávání učitelů HV a na
druhé straně nedostatečná hodinová dotace předmětu HV a ne dost vyvinuté estetické
měřítko učitelů, jeţ dává často průchod líbivosti před uměleckostí, mnohde sklouzává aţ
k obhroublé vulgarizaci předmětu HV bez sebemenší snahy uvést děti do citových a
morálních hloubek hudebního umění předcházejících staletí. (Pokračování příště –
přítomnost).

HUDEBNÍ ABECEDA
Ragtime = angl.(regtaim), trhaný nápěv, takt. Název klavírní manýry vyvinuté
afroamerickými černochy v poslední třetině 19. století. Je jedním ze zdrojů jazzu. Melodie
ragtimu jsou ve dvoudobém taktu, vyznačují se ţivým tempem, rytmus drobí hojné pouţití
synkop. Do Evropy se ragtime dostal za první světové války a pronikl i do tvorby
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skladatelů umělecké hudby. Objevuje se v baletu Erika Satieho „Parade“ (1917), v
„Ragtimu“ pro 11 nástrojů Igora Stravinského a u jiných autorů, z českých u Ervína
Schulhoffa, Bohuslava Martinů ad. V sedmdesátých letech 20. století se dočkal nové
obliby.
Requiem = z lat. requies, klid. Římsko-katolická mše slouţená za zemřelé. Její
pojmenování je odvozeno z prvního slova introitu, Requiem aeternam dona eis, Domine,
Odpočinutí věčné, dej jim, ó Pane. Requiem je součástí exequií. Odpadají v něm radostné
části mše Aleluja, Gloria a Credo, k části Agnus Dei je přidána formula dona eis requiem.
Ve 13. století byla do requiem vloţena sekvence Dies irae. V této podobě komponovali
text requiem ve stylu vokální polyfonie skladatelé O. di Laso, P. G. Da Palestina, J.
Ockeghem, G. Dufay, z českých skladatelů A. Michna z Otradovic. Od 17. stol. je requiem
vokálně-instrumentální skladba velkých rozměrů, jeţ vţdy přijímá stylové kompoziční
prostředky své doby. K nejslavnějším patří Requiem W. A. Mozarta (1791), H. Berlioze
(1838), G. Verdiho (1874), A. Dvořáka (1890).
Responsorium = z lat., jedna z hudebních forem gregoriánského chorálu. Znamená
prostou odpověď sboru na zpěv přednášený knězem, také velmi umělé kolorované sólové
zpěvy prováděné podle svátků církevního roku. Původ responsoria se vysvětluje z hudební
praxe ţalmů. Opakem responsoria je antifona.
Roráty = adventní písně k ranní mši sv. Jejich název je odvozen z latinského introitu
Rorate coeli desuper (Rosu dejte nebesa s hůry). Roráty jsou katolické menzurované písně
na latinské a české texty z 15. a 16. století. Pěstovala je hlavně literátská bratrstva, která
pořizovala zdobené rorátní knihy. Tuto tradici po zrušení literátských bratrstev obnovil
cecilianismus 19. století. Původní české a latinské roráty obsahuje Orlův Český kancionál
(1921).
Rytmus = z řeč. rhythmós, takt, je páteří hudby. Pravidelný rytmický tep probíhá celou
skladbou. Nemusí být zdůrazněn, ale nelze jej z hudby odstranit. Ztratila by smysl, stala by
se beztvarou hmotou. Vţdyť celý vesmír i ţivot v něm je podřízen rytmu. Pravidelně se
střídá noc a den, zima a léto, příliv a odliv moře. Rytmus má naše srdce, řeč i celá příroda.
Rytmus hudby zobrazuje svět a jeho rytmický řád. Rytmus je v hudbě neoddělitelně spojen
s melodií a harmonií.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Malý historicko-zeměpisný pohled do ţenské skladatelské kuchyně v cizích zemích
nám uţ v antice říká, ţe se ţeny podíleli rovným dílem na všech hudebních produkcích
s muţi. Byly nejen zpěvačkami, tanečnicemi, ale i kouzelnicemi a kněţkami, v mnoha
starověkých kultech bohyněmi. Např.: sumerská princezna Enheduanu, bájná básnířka
Saphó. V době křiţáckých válek a zakládání prvních univerzit skládala hudbu
benediktinka Hildegard von Bingen (1098 – 1179) jejíţ texty a hudební záznamy se
dochovaly. Texty jsou prorocké vize, naplněné obrovskou duchovní silou, a hudba působí
neuvěřitelně fyzickým dojmem, vymyká se veškeré tehdejší dobové tvorbě. Zaloţila
klášter v Einbingenu a kromě hymnů, sekvencí a duchovních textů ke slávě svatých a
Panny Marie psala traktáty o lékařství, historii, rostlinách a zvířatech. V době renesance,
avšak pouze v aristokratických kruzích, hrály ţeny na různé hudební nástroje, zpívaly,
psaly básně, které zhudebňovaly. Například skupina zpěvaček Concerto delle donne
působící na ferrarském dvoře okolo roku 1580. Prominentní hudebnicí byla na
medicejském dvoře Francesca Caccini (1587 – cca 1637), kde měla v r. 1625 premiéru
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její opera „La Liberazione di Ruggiero“, jeţ reflektuje tehdy nově vznikající styl věhlasné
florentské cameraty. V Benátkách se narodila a ţila Barbara Strozzi (1619 – 1677), která
ovládala zpěv a mnoho hudebních nástrojů. V R. 1644 vyšel její první svazek s hudbou
nazvaný „Il primo de´madrigali…a due, tre, quatro e cinque voci“, který je naplněn ranně
barokním monodickým stylem. Italský vliv zasáhl i další státy, ale protestantské Německo
zůstávalo dlouhou dobu vůči tomuto trendu chladné. Dokladem je citát anglického
velvyslance z r. 1530 v dopise Jindřichu VIII. ohledně jeho budoucí ţeny Anny von
Cléves: „Ona ani nezpívá, ani nehraje na žádný hudební nástroj, protože je to v Německu
zakázáno. Na vzdělání velkých dam a jejich zájem o hudební umění je zde nahlíženo jako
na promiskuitní.“
Na francouzském dvoře Ludvíka XIV. ţila zpěvačka a cembalistka Elizabeth Claude
Jacquet de la Guerre (1665 – 1729), kterou podporovala zejména Madame de
Montespan. Napsala tři opery, tři knihy kantát, Te Deum, sonáty pro housle a cembalo, dvě
knihy skladeb pro cembalo, z nichţ jednu dedikovala Ludvíku XIV. V první polovině 18.
století se začala situace ţen skladatelek a hudebnic měnit i na pruském dvoře Friedricha II..
Zejména sestra Friedricha II. Wilhelmína von Bayreuth (1709 – 1758), která byla ţačkou
Františka Bendy, proslula svým hudebním nadáním a láskou k hudbě. V Bayreuthu zřídila
v r. 1748 operní dům, kterým byl o 100 let později oslněn i Richard Wagner. Napsala
operu, árie, cembalový koncert g moll, který je psán pro smyčce s obligátní flétnou,
protoţe její bratr Friedrich II. byl velmi dobrým flétnistou. Mezi nejvýznamnější umělkyně
18. století patřila vídeňská sopranistka a skladatelka španělského původu Marianne
Martinez (1744 – 1812). Kompozici ji učil Josef Haydn, napsala přes 200 skladeb
zahrnujících symfonie, koncerty, oratoria, mše, klavírní a vokální díla. Zaloţila pěveckou
školu, organizovala hudební ţivot a spolupracovala s W. A. Mozartem na provedení jeho
čtyřručních sonát. V pozdějších stoletích byly ţeny relativně akceptovány jako interpretky,
ale ne jako skladatelky. Příkladem mohou být sourozenci Mendelssohnovi. Výše jejich
talentu měla stejnou startovací čáru, ale zatímco Felix veřejně koncertoval jiţ od svých
devíti let, talent starší Fanny Cécile Mendelssohn (1805 – 1847) se nesměl stát základem
její ţivotní existence. Napsala přes 400 skladeb, při čemţ některé byly publikovány pod
Felixovým jménem.
Podobný osud potkal i skladatelku Claru Wieck - Schumann (1819-1896). Nejskvělejší
klavíristka svého věku. Byla dokonce i váţným konkurentem velkému Listovi. Po smrti
manţela Roberta musela sama vychovávat sedm malých dětí, ale přesto si našla čas na
koncertní cesty a vydání celého manţelova klavírního odkazu. Sama komponovala hudbu
pro domácí salonní koncerty, která obsahuje na 50 písní a 60 klavírních prací.
Pauline Viardot (1821-1910) vedla společenský ţivot i svoji ohromnou operní kariéru
v šesti jazycích. Mezi své přátele počítala Lista, Chopina a Berlioze. Spisovatel Turgeněv
byl jejím blízkým přítelem. Kromě jiných skladeb napsala také čtyři operety. V Anglii
provokovala svým rebelantstvím Dame Ethel Mary Smyth (1858 – 1944), jejíţ Mše D
dur pro sbor a orchestr svědčí o síle osobnosti a nekompromisnosti. Na počátku 20. století
se stala další průkopnicí Elizabeth Kuyper (1877 – 1953), která se narodila v Holandsku,
spolupracovala s Maxem Bruchem, učila na oddělení kompozice berlínské školy umění a
zaloţila r. 1910 Berlínský hudební orchestr. Ke stejné generaci patří i tvorba americké
skladatelky Amy Marcy Beach (1867 – 1944), která začala komponovat jednoduché
valčíky jiţ ve čtyřech letech, napsala na 150 skladeb, které byly všechny během jejího
ţivota provedeny. Členkou slavné Paříţské šestky se stala, Germaine Taileferre (1892 –
1983), jeţ napsala řadu kouzelných skladeb pro klavír, balety, hudební komedie, hudbu pro
film a televizi. Spolupracovala s Auricem, Milhaudem a Cocteauem. Byla vynikající
ţačkou Maurice Ravela.
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Soukromé hudební vzdělání pro Cécile Chaminade (1857-1944 ) umoţnil G. Bizet, který
ji nazýval svým „malým Mozartem“. Cécile Chaminade napsala přibliţně 400 písní a
klavírních i komorních děl v duchu secesní francouzské hudby. Svými koncertními cestami
se tak proslavila, ţe ve Spojených státech amerických vzniklo cca 250 společností, které
prosazovaly její skladby. Její hudbu si lze poslechnout na www.bilkovatumova.euweb.cz.
Ačkoli se podmínky pro ţeny-skladatelky postupně zlepšovaly, ještě na začátku 20. století
byly nepochybné schopnosti silných osobností, zatlačeny do pozadí. Jako první ţena
skladatelka obdrţela v r. 1930 odbornou asistenturu Gugenheimovy nadace americká
skladatelka Ruth Crawford Seeger (1901 – 1953), coţ jí umoţnilo studium v Paříţi a
Berlíně. Nelze opomenout obrovský přínos sester Lili a Nadii Boulangerových. Nadia
Boulanger (1887 – 1979) byla učitelkou mnoha věhlasných skladatelů 20. století,
dirigentkou a skladatelkou. Mezi nejznámější osobnosti druhé poloviny 20. století
bezesporu patří i dvě ruské skladatelky: Galina Ustvolskaja (1919) ţačka Dmitrije
Šostakoviče ţijící v Petrohradě a ruská skladatelka tatarského původu Sofia Gubajdulina
(1931), která v r. 1992 opustila Rusko a usadila se nedaleko Hamburku. Její hudba má
velký cit pro zvuk, ve kterém ale hraje důleţitou roli ticho, mající vţdy magický účinek.
V hudbě experimentuje s folklorními a rituálními nástroji, které dávají pocit, ţe hudba má
sílu zjemnit a transformovat lidského ducha. Podobnou duchovní sílu, ale po americkém
způsobu, má tvorba skladatelky, zpěvačky, choreografky, filmařky, tanečnice a
performátorky Meredith Monk (1943), kterou jsme u nás měli moţnost vidět jiţ
několikrát v praţském Divadle Archa. Ke generaci skladatelek druhé poloviny 20. století
patří Američanka Jean Hasse (1958), Angličanka Rebecca Saunders (1967) a mnoho
dalších. A jak se ţije hudebním skladatelkám u nás? A máme vůbec nějaké? Setkáme se
s nimi v příští epištole.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Pro sváteční dny nabízí naše kavárnička „hudební menu“
Aperitiv: nápoj lásky „Dulcamara“ pana Donizettiho,
Předkrm: chléb s křenovým máslem W. A. Mozarta,
Polévka: krémový vývar „Cibulička“ okořeněný lidovým tancem,
Hlavní chod: šunková ryba z Labutího jezera, ulovená P. I. Čajkovským,
Salát: posilující bylinkový „Salát sv. Matouše“ J. S. Bacha,
Moučník: „Londýnské zmrzlinové trio“ pana J. Haydna,
Nápoje: „Kávová kantáta“ se šlehačkou pana J. S. Bacha,
„Jasmínový čaj Butterfly“ pana Puccini,
„Zázračná voda“ ze studánky Bohuslava Martinů,
V závěru oběda dostane šéfkuchařka „Hubičku“ od pana B. Smetany za lahodnou
krmi.
A jako bonus krásnou „pomŧcku“ k zapamatování si jeho oper: 1) Byla jedna
Prodaná nevěsta, 2) jmenovala se Libuše, 3) seznámila se s Daliborem, 4) šli spolu za
Čertovu stěnu, 5) dali si Hubičku, 6) viděly je ale Dvě vdovy, 7) řekly to všem
Braniborŧm v Čechách, 8) a uţ to nebylo ţádné Tajemství…….
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AKTUÁLNĚ
Nezapomeňte – zaloţení EU pochází z myšlenek křesťanských politiků a osvěţme si
vznik nádherné vlajky EU. Stručné a jasné vysvětlení přinesl 26. srpna 1998 časopis Die
Welt, odkud cituji:“Historie vlajky začíná uţ za druhé světové války. Paul Lévi, belgický
Ţid, sledoval tehdy v Lovani s úzkostí četné vlaky, jimiţ nechalo německé Gestapo
odváţet Ţidy na Východ do nejisté budoucnosti. Předsevzal si, ţe kdyţ přeţije válku a
nacismus, konvertuje ke katolictví. Přeţil a stal se katolíkem. 5. května 1949 byla
v Londýně zaloţena Rada Evropy a Paul Lévi byl jmenován vedoucím jejího kulturního
oddělení. V roce 1955 diskutovali zástupci v Radě Evropy o společné vlajce. Všechny
návrhy obsahovaly kříţ. Socialisté je odmítli jako příliš vázané na ideologii, příliš
křesťanské. V té době spatřil Paul Lévi na jedné své cestě sochu Panny Marie s věncem
zlatých hvězd kolem hlavy. V slunečním světle nádherně zářily na pozadí modré oblohy.
Vyhledal hraběte Benvenutiho, křesťanského demokrata z Benátek a tehdejšího
generálního tajemníka Rady Evropy. Navrhl mu 12 zlatých hvězd na modrém pozadí jako
motiv evropské vlajky. Benvenuti byl nadšen. Nedlouho poté byl návrh schválen…“ Tato
vlajka je nádherným symbolem Evropy, jeţ vznikla na křesťanských základech, proto
nezapomínejme na slova a činy všech dvanácti hvězdných postav, které k nám pod
ochrannou rukou Panny Marie denně promlouvají. Nebojme se naslouchat!!!

Praha: © březen 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXI. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Teprve, když vyschne studna, vážíme si vody.
MUZIKANTSKÁ POHÁDKA o hudební výchově v českých školách
Přítomnost
Obsah a kvalita HV na začátku 21. století jsou v souladu s „trţními mechanizmy“, jeţ
byly do školství vpuštěny. Proto je nutné tento problém vnímat v širších souvislostech.
Časté střídání ministrů školství (jen v letech 1989 aţ 2008 jich bylo 13), kteří nestačí dát
budoucnosti školství pro celou společnost prospěšnou vizi, „balíčková opatření“
Ministerstva financí, která vpustila do resortu nekvalifikované učitele nejen v HV (nabízí
se otázka, zda by např. ministr zdravotnictví připustil termín „nekvalifikovaný pediatr?),
stárnoucí pedagogické sbory, fluktuace mladých učitelů a odchody zkušených pedagogů do
jiných odvětví, to vše se na přítomné generaci studentů v budoucnosti projeví. Alarmující
rozpočty vlád, které kaţdým rokem ukrajují pro školství stále méně peněz z hrubého
domácího produktu, jsou zásadním zásahem do fungování školství vůbec. Hazard
s budoucností prosperity ČR je nejvíce srozumitelný na platech učitelů. Nástupní hrubý
plat vysokoškolsky vzdělaného pedagoga činil v roce 2008 podle tarifní stupnice 15.470,Kč. Vize, ţe bude-li pracovat v oboru, dostane po 32 letech 23.280,-Kč samozřejmě
ţádného mladého muţe-pedagoga dlouho ve škole neudrţí. Pokud má ředitel prostředky na
nadtarifní ohodnocení, tak, bohuţel, ne vţdy rozhoduje v souladu s kvalitou práce
konkrétních učitelů. Srovnáme-li jednotlivá hospodářská odvětví, je školství (postavené na
vysokoškolském vzdělání) v průměrné nominální mzdě mezi posledními v řadě. Kaţdý
politický program má ve svém obsahu péči o vzdělání národa, ale ţádná dosavadní vláda
nebyla a není schopna zajistit péči o budoucnost a prosperitu Českého státu. Problémy
s pokrytím nákladů mají nejen všechny školy, ale také celé umělecké školství. Od
Základních uměleckých škol aţ po AMU, JAMU atd. Přes maximální úspory v provozu a
také v oblasti mezd končí často se schodkem v hospodaření. V rámci úspor jsou minimální
programy pro vzdělávání uměleckých pedagogů v Národním institutu dalšího vzdělávání a
zrušen byl i samostatný odbor uměleckých škol na MŠMT ČR. Ke kritické situaci v oblasti
HV se připojilo ohroţení hudebního školství, které je obsaţeno v síti Základních
uměleckých škol (cca 452 + 334 poboček). ZUŠ vzdělávají jen 16% dětí z populace 6 –
18letých ţáků. Svou čtyřoborovou dimenzí jsou raritou v kontextu evropského
školství a základnou pro naše střední a vysoké odborné školství. Díky striktně
určenému počtu mzdových fondů se však nesmí rozšiřovat, i kdyţ zájem rodičů o tento typ
studia kaţdým rokem stoupá. Stejně jako v minulosti, ani nyní odborní učitelé nemlčí.
Analyzují, doporučují a apelují na všechna kompetentní místa, kde se o hudebním
(uměleckém) školství a předmětu HV rozhoduje: P. Piťha, Zd. Helus, J. Chuchro, I. Štraus,
výsledky zjištění ČŠI, apel Umělecké rady HF AMU, a mnoho dalších podnětů a
upozornění Ústřední umělecké rady ZUŠ a Asociace ředitelů ZUŠ. Tyto instituce však
nemají zákonnou oporu, jako Komory v jiných společenských odvětvích, proto jsou jejich
doporučení jen zboţným přáním. Mnozí učitelé hudebních oborů si plně uvědomují, ţe HV
v základních a středních školách má nezastupitelnou úlohu ve všeobecném vzdělání nové
generace, ale jsou bezmocní, kdyţ vidí, ţe „zodpovědní“ mají oči, které nechtějí vidět a
uši, které nechtějí slyšet. Dnes je HV v průměru zastoupena v ZŠ jednou hodinou týdně od
1. – 5. ročníku a ve vyšších ročnících rozhoduje o časové dotaci jednotlivých vyučovacích
předmětů ředitel školy. Samozřejmě vychází z finančních moţností školy. Právem se jiţ
několik generací můţe obrátit s otázkou na odbornou veřejnost: „Proč jste nám neotevřeli
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váš hudební svět plný krásy?“ A jak vypadá ţhavá současnost, která je naplňována tzv.
Školními vzdělávacími programy? Jaké tam má místo hudební výchova? To nikdo neví.
Ale jisté je, ţe vzhledem k často citované větě „nejsou peníze“, není jiţ naplňována na
mnoha školách vůbec. V předávání poznání a právu na něj však brání jiţ mnoho desetiletí
ne hudebníci, ale ti, kdoţ říkají, ţe problém nelze řešit z ekonomických a jiných důvodů.
Zapomínají, ţe konkurenceschopnost na světovém trhu nemůţe být přece zajištěna
výchovou početně omezené elity, nýbrţ vyţaduje všeobecnou kvalitní úroveň plné
pracovní síly, jeţ je obohacena o estetický a morální rozměr. (Pokračování příště –
budoucnost).

HUDEBNÍ ABECEDA
Řada = označení tónového sledu dvanácti tónů temperované chromatické stupnice
uspořádaných takovým způsobem, aby se v ní neopakoval ţádný tón a aby tónové sledy
uvnitř řady nevyvolávaly představy tonální hudby. Princip řady je základní hodnotou
dvanáctitónové kompoziční metody (dodekafonie), z ní je odvozen tématický materiál
skladby základního tvaru, jeho obratu, jeho račího obratu a obratu račího obratu.
Vynálezcem principu řady je Arnold Schönberg (1874 – 1951), který pouţil poprvé
principu řady ve své Suitě pro klavír (1923). Princip řady je ryze racionální a jako takový
nebyl vţdy ve skladebné praxi ortodoxně dodrţován. Jeho přístup k vlastní opeře „Mojţíš a
Aron“ (1932) je k postupům dodekafonie značně uvolněný.
Řecká hudba = je nejznámější a nejvyspělejší hudební kulturou starověku. Její začátky
sahají od období mykénské kultury (2000 – 1500 př. n. l.) a svědčí o jejím orientálním
původu. V homérském období se rozvinul zpěv aiodů, kteří opěvovali činy hrdinů.
Olympské období ovládá zjev Olympa „objevitele hudby“. Jeho hudbě se připisoval
omamný, ale přitom léčivý účinek. Jeho ţák Thaleta podle tradice objevil sborový zpěv.
Další hudební ţánry obohatili Terpandrem, Archilochos, Sapfó, Alkaios, Anakreón. Řecké
hudební drama vrcholí ve hrách Aischyla, Sofokla a Euripida., kdy se od 5. století začíná
hudba osamostatňovat z rámce ostatních múzických umění a nakonec ovládla celou
římskou říši. Ale víc neţ samotnou hudbou ovlivnila antická řecká hudba další evropský
vývoj svou teorií.
Římská cena = Prix de Rome – cena, kterou od roku 1803 udělovala paříţská Akademie
krásných umění. Soutěţili o ni absolventi konzervatoří kompozicí díla na daný text, a to
v uzavřené místnosti. Vítěz získával mimo jiné tvůrčí pobyt v Římě a stipendijní zajištění
na další léta. Nositeli tohoto nejzvučnějšího francouzského hudebního vyznamenání byli
také: J. Halévy, H. Berlioz, G. Bizet, C. Debussy, G. Charpentier, F. Schmidt.
Římská hudba= hudební umění Řecka zaplavilo po začlenění do římského impéria celou
říši. Oblíbené byly zejména hudební vloţky v komických a satirických představeních,
pantomima a nástrojová hudba sólová i souborová (při představeních v cirku a při
slavnostech). Profesionální hudebníci, jejichţ postavení s úpadkem impéria stále klesalo,
se nazývali histrio a mimus. Většinou také byli i herci, artisty, kejklíři i tanečníky.
Římské fontány (1917), Římské pinie (1924), Římské slavnosti (1929) = symfonické
básně italského hudebního skladatele Ottorina Respighi (1879 – 1936), který byl ředitelem
Academia di Santa Cecilia v Římě.
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HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Dnešní hudební topografie se bude zabývat ţenami-skladatelkami v naší republice. Je to
však území křehké jako nepevný led. Plné přezírání, neúspěchů a ţivotních defenzív. Při
tom to vůbec neznamená ochablou invenci či malou tvůrčí snahu, ale často nedořešené,
těţko zvládnutelné proporce ţivota. Českých skladatelek není tak málo, jak by se na první
pohled mohlo zdát. Se skladatelkami je to analogicky tak, jako se vzdělanou ţenou
v českých dějinách zásadně a od pradávna. O jistou legitimnost podílu ţen na kulturním
proudu vývoje se postarala na konci minulého století Tereza Nováková zásluţným spisem
Slavín českých ţen (1894). Vynikající skladatelka není skladatelkou „navzdory muţům“,
nýbrţ z bohaté identity vlastní osobnosti. Ţeny skladatelky vstoupily na kulturní scénu
zásadně později, neţ je tradice ţen jiných umění, i kdyţ existovaly v muzikantských
rodech na mnoha místech Čech a Moravy. Např.: Juliana Reicherdtová (1752 – 1783),
dcera Františka Bendy byla vynikající klavíristkou a zpěvačkou, autorkou mnoha písní a
klavírních sonát. V rodině J. L. Dusíka prosluly ţeny skladatelky dokonce ve dvou
generacích. Sestru Kateřinu Veroniku (provd. Gianchettini 1770 – 1812) evidují
archívy i lexikony jako autorku klavírních skladeb. Manţelku Sophii (roz. Corri 1775 –
1847) i dceru Olivii Buckley (1797 – 1847) známe především z londýnského prostředí
jako harfistky, které harfové skladby také psaly. Rovněţ Kateřina Koţeluhová (1790 –
1858) se v císařské dvorní sluţbě uplatnila jako vynikající hudebnice i skladatelka. Dnešní
mladá generace kompozičních adeptek jiţ neví, kolik úsilí bylo třeba vynaloţit, aby i ţeny
mohly statutárně a fakticky dosahovat akademického vzdělání. Počátky dnešní situace
vzdělané ţeny v moderní společnosti nejsou tak dávné. Pro ţenskou vzdělanost bojoval J.
E. Purkyně, V. Náprstek a také Josefina Brdlíková (1843 – 1910), která svým zpěvem a
skladbami krášlila salóny vlasteneckých a podnikatelských kruhů. Moravský romantismus
reprezentovala Agnes Tyrrellová (1846 – 1883), Boţena Jahnová (1840 – 1902) kromě
skladatelské práce vedla v Pardubicích dívčí hudební a jazykový ústav. Na praţské
Konzervatoři vyučovala všestranně aktivní Kateřina Emingerová (1856 – 1934) a
brněnská větev harfistů by měla ocenit zásluhy své zakladatelky Aneţky FalladovéŠkvorové (1881 – 1969).
Ještě i první dáma české kompozice Sláva Vorlová (15. 3. 1894 Náchod – 24. 8. 1973
Praha, dívčím jménem Miroslava Johnová) musela sociální podklad pro svou tvorbu
budovat mimo hudební pole. Hudební nadání zdědila po svých předcích a na rozvoj jejího
talentu měl velký vliv její strýc Dr. Jiří Červený, pozdější zakladatel praţského kabaretu
„Červená sedma“. Vystudovala Konzervatoř v Praze ve třídě Vítězslava Nováka a Pavla
Štěpána. Po svém sňatku s podnikatelem Rudolfem Vorlem vytvářela ve své barrandovské
vile praţský hudební salón, kam přicházeli vynikající čeští umělci: Vítězslav Novák, Josef
Suk, Václav Talich, Alois Hába, Rafael Kubelík, členové Ondříčkova kvarteta a mnoho
dalších. V kompozici se dále zdokonalovala u Jaroslava Řídkého a ve hře na klavír u
Františka Maxiána. Hudba se jí stala náplní ţivota a pomohla jí tak přeţít osud své rodiny,
protoţe její manţel byl 8. 5. 1945 před jejíma očima zastřelen na nádvoří barrandovské
vily německým Gestapem. Dál ţila a tvořila S. Vorlová v Praze, srdcem však byla stále
spjata se svým rodným Náchodem hlavně ve skladbách: orchestrální suita „Boţena
Němcová“, historická zpěvohra „Náchodská kasace“, sborové skladby věnované
náchodskému sboru „Hron“, kde v mládí zpívala. Celé její dílo představuje 96 hudebních
opusů, z nichţ k nejoblíbenějším patří její nástrojové koncerty. „Jarní koncert“ pro flétnu a
orchestr si můţete poslechnout na www.bilkovatumova.euweb.cz. O bohatém kulturním
dění rodiště S. Vorlové se více dovíte na www.nachodsko.cz. Odkaz Slávy Vorlové oslovil
řadu dalších českých skladatelek, jejichţ tvorbu však veřejnost takřka nezná: Vítězslava
Kaprálová (1915 – 1940), Blaţena Rylek-Staňková (1888 – 1974), Jitka Sníţková
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(1924 – 1989), Elena Petrová (1929), Jana Obrovská (1930 – 1987), Marta Jiráčková
(1932), Ivana Loudová (1941), Jarmila Mazourová (1941), Květa Fridrichová (1952),
Sylvie Bodorová (1954), Afrodita Katmeridu (1956), Hana Vejvodová (1963 – 1994)
atd.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Svatební události jsou zobrazeny v hudbě mnohokrát. Kouzelnou ukázkou hudebního
umění je také Caprise –Valse „Wedding-Cake“ (Svatební dort) op. 76 od
francouzského skladatele Camilla Saint-Saēnse (1835 – 1921). V tomto lehkonohém
náladovém valčíku pro klavír a symfonický orchestr vynikne přirozená skladatelova
dovednost hry na klavír. Skladba byla napsána v roce 1885 na oslavu sňatku skladatelovy
dobré přítelkyně klavíristky Caroline Montigny-Remaury. Protoţe sám zaţil kolaps
vlastního manţelství, je pochopitelné, ţe rozmarný ráz díla obsahuje i hořkosladké
momenty. Valčík začíná klavírními kaskádami a neočekávanými harmoniemi. Záhy se
ustálí silný taneční rytmus, který vyústí do splývavého kroku tance. Melancholičtější
momenty jsou postaveny vedle robustních ozvěn tanečního sálu. Úvodní kaskády se
navracejí a se smyčci a pocitem neklidu pak vedou k závěrečnému jemnému vyústění.
Svatební dort je vrcholem cukrářského umění, proto management kavárny „U kouzelné
flétny“ tvorbu dortu přenechává vynikajícím cukrářským mistrům.

AKTUÁLNĚ
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je přední české hudební těleso
s pětasedmdesátiletou tradicí, které pořádá orchestrální koncerty ve Smetanově síni
Obecního domu a koncerty komorní hudby v Kostele sv. Šimona a Judy. Zkratka FOK
symbolizuje někdejší aktivity orchestru v prvních letech existence – FILM-OPERAKONCERT.
K ucelenému pohledu na praţské hudební dění přispívá bulletin symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK „FOKUS“, který vychází 3x ročně (duben, září,
prosinec). Více na www.fok.cz.

Praha: © březen 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Člověk zůstává mladý, pokud se ještě může učit, přivykat novým věcem a snášet
odpor.

MUZIKANTSKÁ POHÁDKA o hudební výchově v českých školách
Budoucnost
Budoucnost má několik cest a na vyspělosti české společnosti záleţí, kterou z nich se bude
HV ubírat. Nejjednodušší cesta je nechat ekonomy a technokraty MF a MŠMT ČR, aby
postupně odstranili i poslední zbytek hodin HV ve školách, aby nadále managementy škol
vítaly ve svých pedagogických sborech neaprobované učitele HV, z nichţ mnozí neznají
ani hudební abecedu a jejichţ ţáci, kteří navštěvují hudební obory v ZUŠ, jsou
v hudebních oborech vzdělanější. Jako českou raritu ponechat jen těch pár desítek
základních škol s rozšířenou výukou HV. Ušetřené prostředky pak třeba věnovat na
výzkum kriminality mládeţe, na protidrogové programy a jiné chytře lobující iniciativy.
Ale v Ústavě České republiky, článek 10, se praví, ţe od 6. 2. 1991 (Zákon 104/91 Sb.) je
součástí právního řádu našeho státu mezinárodní Úmluva o právech dítěte (přijatá na
zasedání OSN v New Yorku 20. 11. 1989). Tím se Česká republika zavázala ve shodě s čl.
29 Úmluvy, ţe výchova a rozvoj dítěte, jeho nadání, jeho rozumové a fyzické schopnosti
bude směřovat na nejvyšší moţnou míru! Mezinárodní dokumenty jsou pro státy závazné,
proto další moţnou cestou je jejich naplnění legislativní cestou. Pro učitele to však
znamená, ţe jejich stoletý boj za obsah a kvalitu HV musí pokračovat. Hudební
pedagogové vědí, ţe hudebnost národa nespočívá v několika desítkách vynikajících
interpretů, ale v široké generační škále zasvěcených posluchačů. Vědí, ţe budoucnost HV
má kořeny v současnosti, proto se snaţí rozvíjet akreditační programy na pedagogických
fakultách doslova se sysifovským úsilím. Vědí, ţe obsahová kvalita učebnic nesmí být
tlumena nedostatečnou časovou dotací předmětu. Vyučovací týden má cca 1080 minut,
učitel HV má k dispozici pouze 45 minut, kdy má hudebně-ekologickým smogem
zahlcenou dětskou duši uvést do sféry krásné hudby. Kdo jim však chce v ČR pomoci?
Snad jen Evropská asociace učitelů hudby a hudební výchovy (E. A. S. – European
association schoolmusic), která vypracovala jiţ v lednu 1994 v belgickém univerzitním
městě Lovani dokument „Charta o nutnosti všeobecné hudební výchovy na všech stupních
ZŠ a SŠ“ a přijala jejích 8 artikulí, které tyto poţadavky konkrétně vymezují. Českou
republiku tehdy reprezentovali: PhDr. V. Drábek, CSc., z hudební katedry PF UK a M.
Smetáčková, předsedkyně České hudební společnosti. Promyšlený program obnovy HV na
školách Evropské unie je ţivotaschopný i v naší republice. Nekonkuruje ţádným jiným
projektům, protoţe míří daleko hlouběji, míří k rovině duchovní a tím také k mravní.
Cílem E. A. S. je přesvědčit ministry financí a školství svých vlád o tom, ţe výchova ke
kultuře a umění je investicí, která v krátké budoucnosti přinese kaţdému státu netušené
zisky. Je vkladem, bez něhoţ se ani hospodářské systémy 21. století nedokáţí nadlouho
obejít. Hudba a umělecká výchova nejsou jen přepychem vyvolených, nýbrţ ţivotní
nutností, kterou je třeba propagovat, pěstovat a usilovně podporovat, aby národy neztratily
svou tvář a identitu.
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HUDEBNÍ ABECEDA
Salve regina = lat. Zdrávas Královno, jedna ze čtyř mariánských antifon (další jsou: Alma
redemptoris mater, Ave regina coelorum, Regina coeli laetare), připisovaná Hermannovi
Contractovi (11. stol.). Pro svou nesmírnou oblíbenost byla často zhudebňována od doby
renesance.
Selanka = název pro skladbu naznačující určitou náladu poklidného charakteru např.:
Zdeněk Fibich – Selanka pro klarinet a klavír a orchestrální selanka „V podvečer“. K takto
charakteristickým skladbám patří také - nálady, dojmy, upomínky, intermezza, eklogy,
pastorely, idyly, romance atd.
Sepolcro (-kro) = it., druh oratoria menšího formového rozměru. Provozovalo se ve
velikonočním týdnu u Boţího hrobu. Sepolcro bylo typickým produktem baroka. Kolem
roku 1700 se objevuje ve Vídni, kde je skládají A. Draghi, A. Caldara, J. J. Fus a další.
Z Vídně se dostává sepolcro na Moravu. Jeho autory jsou zde anonymové, ze známých
skladatelů F. V. Míča. Udrţelo se aţ do 19. století jako oblíbená forma duchovní hudby.
Schola cantorum = byl papeţský sbor a pěvecká škola zaloţená asi ve 4. století, byl to
střed římské větve latinského bohosluţebného zpěvu. Schola cantorum bylo také paříţské
hudební učiliště, zaloţené 1896 Vincentem d´Indy (1851 – 1931). Kladlo důraz na
gregoriánský chorál a přísný kontrapunkt. Kolem této instituce se sdruţovaly zvlášť
konzervativní a akademické osobnosti francouzské hudby.
Stabat mater = lat., Stabat mater dolorosa, Stála trpící matka. Začáteční slova proslulé
sekvence, jeţ opěvuje sedm utrpení Marie u ukřiţovaného Jeţíše Krista. Je to jeden
z nejniternějších duchovních textů, často zhudebňovaný. Jeho vznik se klade do 12. století
a za autora je povaţován Jacopone da Todi. K nejznámějším zhudebněním náleţí Stabat
mater Josquina Despres, Giovanni Pierluigi da Palestriny, Giovanni Battisty Pergolesiho,
Jana Křtitele Vaňhala, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstra aj.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Po smrti Leopolda Koţeluha r. 1818 byl jmenován dvorním skladatelem a kapelníkem
komorní hudby ve Vídni u císařského dvora František Vincenc Kramář – Krommer (27.
11. 1759 Staro Radní Kamenice u Třebíče - 1831 Vídeň). Byl posledním drţitelem
tohoto honosného titulu a toto místo zastával aţ do konce svého plodného ţivota.
Narodil se však v Čechách v rodině Kramářů, která ţila v Kamenici a později v Třebíči –
Podklášteří. Hudbu studoval u svého strýce Antonína Matyáše Krommera, učitele a
regenschoriho v Tuřanech u Brna.Po krátkém pobytu ve Vídni přijal zaměstnání v Uhrách.
Dodnes často publikované starší údaje o tomto období Kramářova ţivota se značně liší od
novějších výzkumů v maďarských archivech. Pro Kramářův vývoj bylo pravděpodobně
nejdůleţitější místo kapelníka plukovní hudby hraběte Károlyiho v letech 1783 – 1791.
Tento orchestr měl výbornou pověst. Jiţ roku 1775 vzbudil velký ohlas ve Vídni.
V posledním roce Kramářova působení v tomto tělese psaly Krameriusovy c. k.
vlastenecké noviny v říjnu 1791 o obsazení Bělehradu: „W čas této ceremonie muzikanti
od regymentu Károly neustále hráli, a tak pěkné kausky uwedli, ţe Turcy nad tjm ussi, oči
a huby otwjrali“.. Po smrti hraběte Károlyiho se Kramář usadil ve Vídni. Pracoval jako
houslista, skladatel a pedagog ve šlechtických sluţbách a pak u císařského dvora. Kramář
(pro zjednodušení výslovnosti pouţíval jméno Krommer) udrţoval, jak svědčí česky psané
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dopisy, stále kontakt se svým rodným krajem. Jeho tištěné skladby se začaly objevovat po
roce 1783 (nejčastěji firmou André, Offenbach a. M.) byly vydávány v mnoha reedicích
v Německu, Dánsku, Francii, Anglii, Itálii a Americe. F. V. Kramář měl vynikající
mezinárodní pověst, dosáhl velkého uznání po celé Evropě a byla mu udělena čestná
členství Paříţské konzervatoře (na návrh Antonína Rejchy), Milánské konzervatoře,
Filharmonického spolku v Benátkách a Společnosti přátel hudby ve Vídni. Kramářovy
skladby jsou zachovány v mnoha evropských archivech. Počet děl lze odhadovat asi na
250. Převaţuje hudba instrumentální, hlavně komorní. Po roce 1945 se nově vydávají a
častěji hrají zvláště koncerty pro dechové nástroje, komorní skladby pro 6 – 10 dechových
nástrojů, kvartety a kvintety pro jeden dechový nástroj a smyčce, smyčcové kvartety.
Kramářovy symfonie jsou dosud málo známé. Bývaly občas hrány na koncertech Praţské
konzervatoře v letech 1820 – 1839. Dnes je známo, ţe Kramář napsal 9 symfonií. Poslední
je z roku 1830.
Občané Kamenice na svého slavného rodáka nezapomněli. Dne 21. 8. 2005 mu byl
slavnostně odhalen kamenný památník, na kterém je umístěna deska s nápisem: „Zde do r.
1913 stávala stará radnice, kde se narodil F. V. Kramář – Krommer, vídeňský dvorní
skladatel 1759 - 1831“. Památník vznikl díky iniciativě Jiřího a Josefa Matějíčkových,
manţelů Riehsových a za účasti a finanční podpory Obecního úřadu Kamenice. Povrch
kamene upravil akademický sochař Jaroslav Jelínek. Bronzovou desku zhotovil umělecký
kovář a medailér P. Jekl z Jeníkova u Hlinska. Návrh desky zpracoval grafik Zdeněk
Hašler.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Dnes Vám představím naši virtuální kavárničku. Je sice zařízena ve stylu
prvorepublikových kaváren, ale splňuje i současné trendy, protoţe je zařízena boxy, kde
lze nerušeně putovat internetovým světem. Krásný interiér je umocněn nábytkem zn.
Thonet a na stěnách visí reprodukce, které mají úzkou souvislost s hudbou, přírodní
scenérií i s gastronomickým zátiším. Prostory kavárny jsou vybaveny technikou pro
umístění děl výtvarných umělců v době jejich výstav a nechybí ani akusticky vhodný
prostor pro hudební minikoncerty vernisáţí. Firma „LA FINTA GIARDINIERA“
(Zahradnice z lásky) pana W.A. Mozarta (1756 – 1791) vyzdobila celý prostor kavárny
nádhernou květinovou kaskádou všech barev a vůní. Stejnojmennou operu zkomponoval
devatenáctiletý hudební skladatel W. A. Mozart na libreto Giuseppe Petrosellinia pro
karnevalovou sezonu v Mnichově v roce 1775. Mozartův dopis otci s popisem příprav
nastudování opery v mnichovském Salvatortheater má obrovskou výpovědní hodnotu i pro
současná nastudování této partitury v Bruselu, Kolíně n.R., Linci, Frankfurtu n.M.,
Salcburku i v Praze. První praţské provedení se konalo v divadle U Hybernů v roce 1796,
poslední pak 26. 12. 2008 ve Stavovském divadle (reţie Karl-Ernst Hermann).

AKTUÁLNĚ
Dne 28. března 1990 byla ustavena Česká Händelova společnost, která vyvíjí
přednáškovou, koncertní a mezinárodní projektovou činnost, jeţ popularizuje odkaz
velikána hudby Georga Fridricha Händela (1685 – 1759). Na VIII. semináři společnosti
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přednášel PhDr. Radek Menoušek, muzikolog, hudební skladatel a barokista na
téma:“Císařští kapelníci a vícekapelníci na habsburském vídeňském dvoře v 17.
století“. Seminář byl nevšední kulturně-vzdělávací záţitek, který bude mít
pokračování na jaře 2011. Více na: www.haendel.cz.

PAMĚTNÍ LIST VYDANÝ K 20. VÝROČÍ VZNIKU ČESKÉ HAENDELOVY
SPOLEČNOSTI

WWW.MAREKHOFMAN.CZ

Praha: © duben 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXIII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Chceš-li hudbě rozumět, nahlédni do svého srdce.
Hudba je fenomén, který nelze odtrhnout od ţivota, ale jako vše, i ji lze zneuţít. Dnes
je součástí ţivotního prostředí a musíme o ní začít také uvaţovat v ekologické dimenzi. Jiţ
před více neţ osmdesáti lety vyslovil Tomáš Alva Edison (1847 - 1931) bonmot:…“bude-li
nadále pokračovat růst hluku ve městech, bude se člověk budoucnosti rodit hluchý.“ Těţko
posoudit, které zvukové jevy ho k vyslovení tohoto výroku vedly, ale dnes po tolika letech
od jeho smrti je na čase zamyslet se nad obsahem této Edisonovy věty s větší uváţlivostí
neţ patří pouhému vtipnému rčení. V rámci muzikoterapie mluvíme o hudbě jako léku.
Připomeňme si, ţe lék však můţe splnit zdárně svou léčebnou funkci pouze tehdy, je-li
správně dávkován. A to tomu, kdo ho skutečně potřebuje. Lék můţe být také
předávkován a člověk se na něm můţe stát psychicky závislý. Lék se pak stává drogou a
podobně je tomu i s hudbou. To je úkaz, který má mnoho společného s drancováním
přírody, s devastací vlastního ţivotního prostředí a rovněţ ţivotních hodnot. Díky
lidem má i hudba svůj odpad, který slyšíme tam, kde bychom ho slyšet neměli a
nechceme. V případě nadbytečné nebo příliš hlasitě znějící hudby dochází ke špinění
ţivotního prostředí akustickým smogem, který negativně působí na lidské zdraví a
spolehlivě se řadí spolu s ostatním hlukem mezi environmentální stresory zvyšující
zdravotní rizika a psychickou náročnost dnešního ţivota. Je neštěstím, ţe reprodukční
technika zpřístupňuje bezuzdné zacházení s hudebním zvukem lidem bez špetky hudební
inteligence a intelektu vůbec, rovněţ pak lidem bez jakýchkoli společenských zábran.
S nekulturní a sluchově nehygienickou hudební praxí souvisí bohuţel i celkové klima
rozhlasového vysílání i diletantské zacházení s hudbou v televizi. Zasílané protesty nemají
odezvu a tak se po celá léta opakují stíţnosti na disproporci hlasitosti mluveného slova a
hudby, na vnucování hudby mezi informacemi a rozhovory, na propagaci technohudby a
na další nešvary. Co je snad nejhoršího na hudebním hluku, je to, ţe se zneuţívá kulturního
poslání hudby. Aţ bude mít člověk, na kterém vám záleţí,denně několik hodin nasazena
sluchátka se silně reprodukovanou hudbou, pošlete jej podívat se do čekárny k ušnímu
lékaři. Bude překvapen, kolik mladých lidí se musí léčit, protoţe jejich sluchový orgán je
nevratně poškozen. Všudypřítomnost a vţdy přítomnost reprodukované hudby je tím
nebezpečnější, ţe není kompenzována úlevným tichem. Za věc mimořádně nebezpečnou
nejen pro lidské zdraví, ale pro existenci hudby jako zvláštního typu estetické komunikace
je nutné pokládat masové zneuţívání hudby ve funkci zvukové dekorace. Lidstvo se
bude muset vypořádat s hlukem stejně tak razantně, jako se vypořádalo s morem a
cholerou (Robert Koch 1843 – 1910). Tato prorocká věta v současnosti dochází ke svému
naplnění nejen v legislativě, ale také v prostředí pedagogickém i lékařském. A jak je tomu
u Vás doma? Nejste na cestě od sluchátka k naslouchadlu?

HUDEBNÍ ABECEDA
Šalmaj = z franc., chalumeau (šalümó), z řeč., kalámos, stéblo. Obecně označení kaţdého
plátkového hudebního nástroje, např. hoboje, dud aj. V uţším významu středověký
hudební nástroj arabského původu s dvojitým plátkem, úzké cenzury, s šesti nebo sedmi
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vrtanými dírkami. V 15. a 16. století se ze šalmaje vyvinul bomhart a z něho pak hoboj a
fagot. Šalmaj patří dosud k lidovým nástrojům na Balkáně a v Orientě.
Školství hudební = má v Evropě dlouhou tradici. První školy vznikaly ve středověku při
kapitulních chrámech, své školy měli i městští meistersingři a stoupenci Jednoty bratrské.
Hudební školství se všestranným zaměřením zaloţily italské fundace, z nichţ se vyvinuly
konzervatoře jako střední a vysoké hudební školy. Pro zvelebení chrámové hudby byly
nejdříve v Praze (1830), později i v Brně (1882) zaloţeny varhanické školy, jimţ vedle hry
na různé nástroje aj. připadla na dlouhou dobu i profesionální výuka skladatelů: A. Dvořák,
L. Janáček, J. Kaprál a další. K výchově hudebních laiků je dnes k dispozici široká síť
Základních uměleckých škol, odkud mohou studenti ve svém studiu pokračovat na
středních a vysokých školách s hudebním zaměřením.
Špalíček = ve smyčcovém nástroji kousky dřeva, jeţ spojují luby a obě desky, rovněţ druh
knihy, jeţ byla původně vázána do dřeva (odtud název), později do pergamenu nebo
papíru. V 17. a 18. století byl špalíček pouţíván zpěvným lidem malých měst a venkova.
Byly v něm svázány i českobratrské a kramářské písně. Špalíček je zpívaný balet
Bohuslava Martinů (1932).
Šraml = něm., die Schrammelmusik (šramlmuzik). Pololidová vídeňská hudba, druh lehké
hudby k poslechu. Jméno dostala po Johannu Schrammelovi, který roku 1877 zaloţil
instrumentální soubor v obsazení dvoje housle, kytara a harmonika. Sloţil pro něj kolem
150 hudebních kousků. Po vzoru Schrammelově vznikaly podobné soubory a jsou
neodmyslitelným jevem vídeňských hospod a vináren. Původní repertoár vídeňských
šramlů se rozšířil o valčíky, pochody, potpourri, pouliční písničky aj.
Šum = sluchové vjemy vyvolané nepravidelným kmitáním, jejichţ frekvence kolísá. Nelze
určit jeho tónovou výšku, nýbrţ jen zvukovou barvu (šumění). Šum v nepatrné míře
produkují hudební nástroje. V elektronické hudbě náleţí šum vedle sinusového tónu
k hlavním parametrům.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Příští měsíc – květen, je měsíc, který křesťané zasvětili biblické Panně Marii. Její postava
je v hudebním světě zastoupena v podobě uměleckých skvostů hudební literatury.
AVE MARIA. Těmito slovy oslovil Archanděl Gabriel Marii a celá modlitba se promítá
také v umění všech staletí. Jednu z nejslavnějších písní Ave Maria sloţil Franz Schubert.
Jeho lyrický génius se také projevil ve skladbě pro soprán a smyčcový orchestr Salve
Regina, kterou Schubert sloţil jiţ ve 22 letech, ale jako mnoho dalších jeho kompozic byla
publikována aţ několik let po jeho předčasné smrti. Salve Regina pro soprán a smyčce je
také poslední skladbou italského skladatele Pergolesiho, která plně odráţí takzvaný citový
styl, plný expresivity a sentimentu. Stejně slavné Ave Maria je od skladatelů Bacha a
Gounoda, které má svůj příběh. Gounod hrál často na klavír Bachovo Preludium C dur a
jen tak sobě pro radost improvizoval. Přidal drobnou melodii a podloţil textem Ave Maria.
Skladba měla ihned po premiéře v roce 1853 obrovský úspěch na hudebních večírcích, coţ
pro Gounoda znamenalo průlom v kariéře. Stal se uznávaným skladatelem. Proslulý
rakouský skladatel Anton Bruckner se ve své tvorbě opíral především o mohutné symfonie,
ale stejně mystický duch vane i z jeho sborů: Ave Maria, Virga Jesse, Tota pulchra es
Maria. V oblasti německé sborové hudby byl významnou postavou 20. století Franz Biebl,
který sloţil vřelou a niternou sborovou skladbu pro sbor městských hasičů Ave Maria.
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Skladba zůstala léta nepovšimnuta, aţ najednou dosáhla úspěchu v Americe a dnes je
nejoblíbenější skladbou repertoáru mnoha sborů. V roce 1930, teprve sedmnáctiletý
Benjamin Britten, jeden z nejvýznamnějších anglických hudebních skladatelů, sloţil
píseň opěvující Pannu Marii. Je to zajímavá skladba pro dva sbory, z nichţ malý sbor zpívá
latinské odpovědi na anglické verše většího sboru. Ve třetím verši kombinuje Britten obě
skupiny, jeţ vyúsťují v nádherném melodickém sestupu. Moteto Ave Maria je snad
nejrozšířenější skladbou skladatele 15. století Josquina Desprez. Dochováno je v 25
rukopisných a dvou tištěných pramenech. Královéhradecký Speciálník (1485/1495) náleţí
k nejstarším z rukopisů. Rozbor díla ukáţe promyšlenou artikulaci celku a kompoziční
odstiňování částí s imitačními a kontrastními postupy hlasů aţ do plného zvuku. Závěr
moteta se v prosté, ale podmanivé homofonii vytrácí do ticha. Ve Španělsku na dvoře
císařovny Marie působil nejslavnější skladatel španělských hudebních dějin Tomás Luis
de Victoria (1548 – 1611), který skládal výhradně duchovní hudbu doplněnou hluboce
procítěným textem. Jeho dvě Ave Maria mají velmi kontrastní verzi. V jedné se na
posluchače hrnou mohutné vlny zvuků, ve druhé se ocitneme v subtilním světě
jednoduchých melodií, jeţ se jemně a zlehka proplétají. W. A. Mozart sloţil v 70. letech
18. století velké mnoţství chrámové hudby pro salcburského arcibiskupa, mimo jiných
skladeb i Sancta Maria. Toto dílo je součástí Litanie Lauretanae, které jsou určené pro
slavnostní příleţitosti a procesí. V nich se lidé obracejí k Marii a všem svatým. V něţném
Sancta Maria je Marie vzývána různými jmény, jeţ vţdy vyúsťují v prosbu „ora pro
nobis“. Duchovní svět mnoha umělců je poutavý svým odlišným rukopisem a vnímáním
všech darů, kterými Bůh obdařil lidstvo. Nelze vyjmenovat všechny skladatele, ale
doporučuji k poslechu také Ave, Maria od Mendelssohna-Bartholdyho, Tostiho,
Francka, Rossiniho, Saint-Saēnse, Ave Maria modlící se Desdemony z opery G.
Verdiho Otello, kde vynikne skladatelův geniální smysl pro dramatický kontrast, protoţe
tento lyrický monolog je expozicí k Othellově vraţdě v závěru posledního jednání opery.
Nelze opominout Salve Regina pro alt a orchestr A. Vivaldiho pro alt a orchestr, které
svědčí o jeho nevyčerpatelné hudební představivosti.
MAGNIFICAT. Tento Mariin chvalozpěv se stal závěrečnou částí nešpor – podvečerní
bohosluţby katolické církve. Od začátku 15. století se chvalozpěvu: „Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, ţe se sklonil ke své sluţebnici v jejím poníţení…“
věnovalo mnoho hudebních skladatelů. V Dublinu se narodil Charles Stanford (1852 –
1924), který pouţil pro svůj Magnificat anglický překlad. Svou uměleckou kariéru udělal
v Anglii, kde byl v r. 1901 dokonce pasován na rytíře za přínos k anglické hudbě. Jeho
přímo líbezný Magnificat je určen pro chlapecký soprán, sbor a varhany. Stanford se v něm
vyhýbá symfonickým technikám z jiných svých skladeb ve prospěch intimnější atmosféry.
Lyrická melodie a jemný varhanní doprovod připomínají Schubertův rukopis. Málo známé
je Magnificat primi toni z pera bardejovského varhaníka z východního Slovenska
Zachariáše Zarevúckého (cca 1605 – 1667). Bylo objeveno ve starých rukopisech a
překvapilo svou vysokou kvalitou. Forma skladby je variační a hudba je charakteristická
ţivým tempem a virtuózními změnami vysokých a hlubokých hlasů, které se často spojují.
V polovině 16. století proţívala svůj největší rozmach španělská chrámová hudba a
hudebníků s mezinárodním ohlasem byl tehdy dostatek. Jedním z nejlepších byl Cristóbal
de Morales (cca 1500 – 1553), který se stal členem prestiţního papeţova sboru v Římě.
Ve srovnání s jinou chrámovou hudbou té doby je Moralesův styl střídmý, nezatíţený
sloţitým předivem hlasového proplétání a jeho Magnificat octavi toni je pověstné svou
zářivou intenzitou. Skladeb s mariánskou tématikou je nepřeberné mnoţství. Vrcholem
inspirace je však utrpení Panny Marie na Golgotě. Stabat Mater vyjadřuje tragické
vyvrcholení Mariina ţivota v čase smrti jejího syna Jeţíše Krista. Středověká báseň
vyjadřuje výstiţně smutek matky stojící pod kříţem. Pro svou emocionální sílu oslovuje
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kaţdé Stabat Mater lidstvo aţ do dnešních dnů. Této hudební tvorbě se budeme věnovat
v některé z příštích Hudebních epištol.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Z pěti Mozartových návštěv Prahy jsou pamětihodné především první dvě, které se
uskutečnily v roce 1787. Rok předtím měla ve Vídni premiéru Mozartova opera Figarova
svatba, dílo plné tryskající fantazie, humoru i společenské kritiky. Vídeň ji přijala nevlídně,
ale v Praze dosáhla mimořádného úspěchu. Melodie z této opery znal kaţdý. Lidé si je
zpívali a hvízdali na ulicích. Například ze zpěvného začátku Figarovy árie z prvního
dějství “Přestane nyní vše milkování“ dokonce v Praze vznikla lidová píseň „Andulko,
Andulko, Anduličko“. Není tedy divu, ţe Mozart pro Prahu (smlouvu podepsal
s nájemcem Nosticova divadla, kterým byl vynikající manager Pasquale Bonini)
zkomponoval operu Don Giovanni, aneb Potrestaný prostopášník, dílo, kterému se pro
jedinečné hudební zpracování dostalo přízviska “opera oper“. Při oslavách, které se v naší
kavárně konají, je podávána k přípitku sklenice „Šampaňské árie Dona Giovanniho“,
kde je nepřekonatelně vykreslen portrét cynického šlechtice, coţ patří k vrcholům celé
tehdejší operní produkce. Obrovský úspěch vedl Mozarta k památným slovům: „Moji
Praţané mi rozumějí“. Všimněme si, ţe neřekl například…moji Praţané mě obletují,
prokazují mi pocty, mají mě rádi. Ne, v tom, co řekl, je mnohem víc! V těch slovech je
důkaz, ţe Praha Mozartovu hudbu skutečně plně chápala a stala se součástí jejího
kulturního ţivota.

AKTUÁLNĚ
Česká filharmonie patří ve světovém uměleckém světě k tzv. „rodinnému stříbru“ České
republiky. Vůbec první koncert ČF se uskutečnil 4. 1. 1896 v Rudolfinu a dirigoval jej
Antonín Dvořák. Po vzniku samostatného Československa převzal šéfdirigentskou
taktovku v roce 1919 Václav Talich. V současnosti řídí ČF dirigent Elijahu Inbal, který
s ní vstoupil koncertem 8. září 2010do 115. sezony, více na www.ceskafilharmonie.cz . Při
ČF pracuje Český spolek pro komorní hudbu (ČSKH), který v Praze působí od roku
1894.
Nová koncepce speciálních a edukativních programů ČF vychází ze dvou vzájemně
propojených inspiračních zdrojů. Suzukiho metody a muzikoterapie, protoţe je pro celou
společnost potřebné, aby se začala vracet k samotné podstatě hudebního vnímání. Hudba
by se měla vrátit do rodin a měla by být opět přirozeně vyuţívána její schopnost léčit.
Proto dramaturgie ČF připravila speciální řadu koncertů pro těhotné maminky „Hudební
pohlazení pro nastávající maminky“ a chystá další podnětné hudební akce, kterými jsou
koncerty pro studenty. Např. hudební workshop pro ţáky 1. stupně ZŠ, který se bude konat
dne 9. 5. 2011 s názvem „Hudba jako řeč srdce“.

Praha: © duben 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXIV. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Nic velkého nedosáhne žádný hudebník, který sám o sobě nepochybuje.
Za onoho času, kdy se po České republice nekontrolovaně proháněl duch „sametové
revoluce“, se ke konkurzu na místo školního inspektora pro umělecké školství přihlásil náš
velký český génius a reformátor Jára Cimrman. Jeho geniální řešení koncepce kontroly a
metodické pomoci uměleckým školám byla tak šokující, ţe i soudruzi v konkurzní komisi
nepostřehli pro ně nepřijatelné momenty projektu a souhlasili se zvolením autora na místo
školního inspektora pro umělecké školy v Praze. Koncepce, šetřící peníze daňových
poplatníků byla mobilní a zcela v duchu demokratických zásad. Po prvních návštěvách
uměleckých škol inspektora Cimrmana, došlo k vystřízlivění nadřízeného soudruţského
orgánu a myšlenkám pilného inspektora nastaly zlé časy. Cílem totalitních úředníků bylo
nadšeného reformátora znemoţnit v očích nezasvěcené veřejnosti. Postupně se jim práce
dařila, měli v tom přece mnohaletou praxi. Pocit zodpovědnosti ke kvalitě škol Cimrmana
svazoval a nemohl se odhodlat svoji práci v České školní inspekci ukončit. Poslední podnět
k jeho odchodu z této instituce mu dala inspekce na nejmenovaném prestiţním praţském
gymnáziu. Po všech nezbytných formalitách vešel, ještě nadšený, do třídy 2. B. a
spokojeně zasedl do zadní lavice, protoţe na tabuli se skvělo poutavé téma hodiny hudební
výchovy: „Hudební romantismus“. A to byl poslední moment, kdy se jeho duše vznášela
v růţových oblacích. Paní profesorka přednášela razantně, i kdyţ trochu vulgárním
jazykem. Postupně vyšlo najevo, ţe pomocí rozborů textů budovatelských písní seznamuje
studenty s mezinárodním revolučním komunistickým hnutím v evropských zemích. Zřejmě
proto, aby pana inspektora ujistila o svých kvalitách, několikrát zdůraznila, jak jsou písně
krásné a sdělné. Během vyučovací hodiny HV hřměl z rozjásaných hrdel studentů
budovatelský zpěv 50.tých let. Omráčený inspektor si osvěţil melodie, které byly čerpány
ze sborníku „Se zpěvem a smíchem“, jeţ byl určen pro agitační práci v klubech ROH.
Bezmocně poslouchal revoluční píseň italského dělnictva „Avanti popolo…“, kde ţáci
s obrovským gustem skandovali po kaţdé sloce…“Abbasso il Re, viva Stalin!“ Absolvoval
zanícený výklad soudruţky učitelky o zajímavé historii německé dělnické písně „Pochod
rudých námořníků“ z doby povstání hamburských dělníků v r. 1923. Internacionalita
nápěvu tohoto klenotu hudební kultury byla vzata ze staré národně osvobozenecké polské
písně z r. 1832 „Gdy národ do boje.“ Naprosto zdeptán byl však v závěru hodiny, kdy si
ještě vyslechl píseň Václava Dobiáše „Budujeme“, která obdrţela 1. cenu v soutěţi
Melantricha r. 1946 a s úţasem poslouchal slova typu „hubu utře, kdo se válí…“, takto text
českého básníka Františka Halase včetně bujarého refrénu „…vyhrňme si rukávy, kdyţ se
kola zastaví…“. V úplném závěru vyučovacího procesu neunikl písním, kterým se sám
v dětství musel učit: „Zpěv svobody“ (..to jsem já, svoboda mladá, v červený květ
rozkvetlá…) a „Teď, kdyţ máme co jsme chtěli..“. Vyčerpán touto lekcí z mezinárodního
dělnického hnutí pomocí těchto hudebních perel, odešel inspektor do ředitelny, kde jediné,
co mohl pozitivně hodnotit, byl bezchybný zpěv studentů, který svědčil o dlouhodobém a
pečlivém nácviku. Vědom si své zodpovědnosti za vše, co k sobě svou funkcí připoutal,
doporučil ředitelce školy ústně i písemně, aby soudruţka profesorka přestala okamţitě
vyučovat HV a pro jistotu odešla ze školství vůbec. Unaven záţitkem, odešel Cimrman ze
školy a šel pěšky do centra Prahy kolem Strahovského kláštera, kde se mu naskytl útěšný
pohled na krásu tohoto města. Svítilo sluníčko, nádherně zpívali ptáci a v tom dostal opět
jeden ze svých geniálních reformátorských nápadů. Zcela nový typ školního inspektora byl
na světě. Bude mít tu slušnost, ţe zaskočí do škol jednou za pět let, prohodí pár hřejivých
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slov s vedením školy a za pár minut se bude poroučet. Upozorní jen na několik maličkostí,
které jsou kaţdému zřejmé, a pedagogickému sboru udělá školení o správném vyplňování
povinné školní dokumentace. Doporučí, aby kaţdá škola měla svého vlastního inspektora a
platila si jej. Náplň práce si kaţdý úředník vţdy najde. Vţdyť někteří uţ dnes dovedli
k naprosté dokonalosti obhájit důleţitost svého pracovního nasazení tak, ţe na to, co mají
skutečně na práci, jim uţ nezbývá čas, aby ji opravdu vykonali.
Stalo se L. P. 4. května 1995.

HUDEBNÍ ABECEDA
Tabulatura = z lat., tabula, tabule. Způsob notace pouţívaný od 14. století do 18. stol. pro
nástroje schopné předvádět vícehlasou hudbu, to znamená pro varhany, cembalo, loutnu,
příleţitostně také pro harfu a starší typy viol. Tabulatura je dodnes pouţívaná v notaci
hudby pro různé typy kytary, harmoniky a citery. Na rozdíl od běţného notového písma
označuje úhozy na klávesách a varhan, na loutně hmaty. Pokyny k provedení jsou
vyznačeny písmeny nebo čísly s rytmickými znaky, jeţ jsou odvozeny z menzurální
notace. V jednotlivých zemích se vyvinuly různé typy tabulatur. V hudební praxi českých
zemí se pouţíval jak německý, tak i francouzský typ tabulatury.
Te Deum laudamus = z lat., Tebe, Boţe, chválíme. Ambroziánský hymnus připisovaný
milánskému biskupovi Ambroţovi, pravděpodobně však dílo Nicetase, biskupa v Remeši
(kolem 400). Od renesance se často zpracovávalo jako oslavná skladba na významné
události. Dnešní text však pochází z konce 7. stol. Je vyvrcholením církevních hodinek
(hoirae). Básnicky hodnotný text byl mnohokrát zhudebněn: J. B. Lully, H. Purcell, G. F.
Händel, H. Berlioz, A. Bruckner, A. Dvořák, G. Verdi aj.
Televize = z řeč. tele, daleko, lat. video, vidět. Audiovizuální systém pro přeměnu obrazu a
zvuku odpovídajícími elektrickými signály a jejich přenos na vzdálené místo. První pokusy
o zavedení televize sahají do osmdesátých let 19. stol. K jejímu rozmachu dochází aţ po
druhé světové válce. V českých zemích zahájila televize své vysílání roku 1954, nejdříve
v Praze a potom v jiných městech. Hudba má v televizi všestranné uplatnění. Je jí
vyuţíváno jako zvukové kulisy v nejrůznějších pořadech. Jsou jí věnovány speciální
koncertní pořady a nastudování oper. Velký význam mají i výchovné hudební pořady.
Tónina = je určena stupnicí, v 17. aţ 19. stol. téţ kadencí. Vládnoucí tóninou tohoto údobí
bylo dur a moll. Hudbu starších údobí do 16. stol. ovládaly církevní tóniny. Charakterem
tónin je určována melodika a harmonie i výraz skladby. Tónina je dur či moll s kříţky a
béčky v níţ je propojena soustava tónů, souzvuků a vztahů mezi nimi. Nejdůleţitějším
akordem je akord 1. stupně, tzv. tónika – akordické centrum. Vědomí tóniny vzniká
v důsledku harmonických vztahů (harmonických funkcí).
Tuš = něm., Tusch, slavnostní troubení, fanfára. Druh hudebního signálu, jenţ oznamuje
slavnostní řeč nebo zvláštní událost doprovázenou zvoláním k poctě určité osoby apod. Je
reprodukován na klavíru, salonním či vojenským orchestrem. Hudebně spočívá na
opakujících se rozloţených akordech.
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HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Při zběţném pohledu na práci dirigenta snadno v nezasvěceném posluchači vzniká dojem,
ţe je to velice jednoduché povolání. Moţná si řeknete: „Tohle bych přece také dokázal,
stačí mávat rukama!“ Dirigent však musí dílo, které s hudebním tělesem provádí, velice
dobře znát. A to nejen jednotlivé hlasy, aby včas rozpoznal hudebníkovu chybu, ale musí
dílo vnímat komplexně a dát mu svoji představu, coţ s profesionálními hudebníky, z nichţ
mnozí jsou vynikajícími sólovými hráči, není jednoduché. Musí rozumět instrumentaci,
sám hrát na hudební nástroje a zpívat, aby rozpoznal obtíţná místa. Musí mít vynikající
intonaci a rytmické cítění, aby byl schopen vést soubor ke správnému cíli. Samozřejmostí
je manuální zvládnutí techniky dirigování, aby svou představu díla byl schopen převést do
řeči svých rukou. On je zodpovědný za tempo, výraz, agogiku, orchestr musí přesvědčit o
své jistotě a rázně mu ukázat svůj názor a vyjádřit pevně svůj přínos k provozované hudbě.
Jeho zodpovědnost za případné nedostatky během koncertu, které se přihodí skoro vţdy,
protoţe řídí mnoho omylných lidí, je veliká, ale musí vţdy pohotově reagovat a provedení
díla dovést do bezchybného konce. Na světě byla a je spousta známých dirigentů: C.
Abbado, R. Muti, Ch. Münch, W. Sawallisch, G. Solti, H. von Karajan, R. Kubelík, L.
Bernstein, V. Smetáček, A. Toscanini, L. Stokowski, K. Ančerl, V. Neumann a mnoho
dalších. My se však zastavíme u světově uznávaného českého dirigenta Václava Talicha
(28. 5. 1883 Kroměříţ – 16. 3. 1961 Beroun). Nejdříve si však vybavíme situaci, která se
nestala ţádnému ze světových dirigentů: Otec s batohem a dcera jdou po silnici z Berouna.
Je pár hodin po válce, vlaky nejezdí, ve vzduchu voní šeřík a smrdí tanková nafta. Je středa
odpoledne 9. května 1945. Za svítání doráţejí Václav a Vítka Talichovi do osvobozené
Prahy, vytahují z batohu partituru Libuše a dvaašedesátiletý dirigent volá do Národního
divadla, aby mohl začít zkoušet slavnostní prezidentské představení. Reţisér Ferdinand
Pujman mu ale vyřizuje, ţe do Národního nesmí, dirigovat bude Otakar Jeremiáš. „Talichu,
zradil jste“, oznamuje mu druhý den u Smetanova hrobu na Vyšehradě uţ sám ministr
školství Zdeněk Nejedlý. Devět dní nato vedou Václava Talicha ozbrojenci přes celý
Beroun jako lotra. Směr: Pankrác. Člověku se aţ tají dech z té hrůzy, proto se raději
vrátíme k začátkům Talichova uměleckého růstu. Václav hrál od pěti let na housle a jeho
pedagogem na konzervatoři v Praze se stal Jan Mařák, který představil chlapce Antonínu
Dvořákovi, po jehoţ přímluvě Talicha podporoval celou dobu studií mecenáš Josef
Hlávka. Poslední dva ročníky studoval u Otakara Ševčíka a po absolutoriu se stal
koncertním mistrem v Berlínské filharmonii. Právě tam nastal osudový zlom. Osobnost
šéfdirigenta Artura Nikische jej fascinovala natolik, ţe se rozhodl být dirigentem.
Následovalo 15 let putování (Oděsa, Tbilisi, Praha, Lublaň, Lipsko, Milán, Plzeň) a sbírání
zkušeností. Zároveň jako violista vystupoval se slavným Českým kvartetem. Cestu do
České filharmonie mu otevřela Sukova symfonická skladba Zrání, jejíţ premiéru dirigoval
dva dny po vzniku samostatného Československa 30. 10. 1918. Za rok jiţ byl
šéfdirigentem orchestru a zůstal jím – s malou přestávkou na počátku 30. let – aţ do roku
1941. Talichova vize budoucí České filharmonie se opírala o tři základní pilíře: povznést
uměleckou úroveň, zlepšit hospodářskou situaci a vybudovat pevný základní repertoár.
Během několika let se mu opravdu podařilo z provinčního orchestru vybudovat vynikající
hudební těleso, které sklízelo obdiv doma i v zahraničí. Osou Talichovy éry se staly
nedělní abonentní koncerty. Předcházely jim i sobotní večerní generálky. Zkoušelo se
denně, a kdo si nevěděl s něčím rady, k tomu si šéf sedl třeba na dvě hodiny individuální
výuky. Ivan Medek, někdejší Talichův sekretář o něm řekl: „Neúctu k maličkostem
povaţoval za diletantismus“. Jeho pracovní nasazení bylo stupňováno ještě spoluprací se
zahraničními orchestry v Británii, Francii, Německu, Švédsku, tehdejším Sovětském svazu
atd. 17. 10. 1935 byl Talich jmenován správcem opery praţského Národního divadla.
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Přívrţenci skladatele a dirigenta Otakara Jeremiáše proti tomu sice zorganizovali petici, ale
Talich se vzdal veškeré své zahraniční činnosti a pustil se naplno do práce v Národním
divadle. Obnovil místo dramaturga a jmenoval jím Zdeňka Chalabalu, přitom ale
dramaturgický plán předchozího šéfa Otakara Ostrčila splnil téměř celý. Kdo vydrţel jeho
náročný styl práce (Blachut, Tauberová, Podvalová, Krásová, Haken, Tikalová, Kalaš,
Zítek) odnesl si dokonalé role. Za války Talicha nutili Němci k nejrůznějším projevům
loajality a ten nejhorší podepsali za něj bez jeho vědomí. To sotva věděl Jan Masaryk,
který z londýnského exilového rozhlasu Talicha napomínal. Čestný soud kulturních
pracovníků i trestní komise praţského ÚNV sice Talicha bezvýhradně očistily, ale vrátit se
k práci nesměl i přes doklady, ţe celou válku propagoval českou hudbu i před Goebbelsem,
kdyţ hrál kompletní Smetanovu Mou vlast, která se směla hrát jen okleštěná. Po roce 1948
ho před nicotou zachránila Slovenská filharmonie, kterou na pozvání komunistického
spisovatele a politika Laca Novomeského a skladatele Eugena Suchoně vedl v letech 1949
– 1952. Největší radostí stárnoucího dirigenta se pak stalo jeho pozdní dítě, Český komorní
orchestr, sloţený ze studentů Praţské konzervatoře. Kdyţ neměli kde hrát, E.F. Burian,
avantgardní reţisér celoţivotně obdivující Talichovu přesvědčivost, jim nabídl své divadlo.
K České filharmonii se mohl Talich vrátit aţ v březnu 1954. Při jeho příchodu i odchodu
přeplněná Smetanova síň Obecního domu povstala, třebaţe mu po úvodních částech Mé
vlasti došly síly a cyklus musel dokončit přichystaný Karel Ančerl Při malém
mozartovském cyklu 19. listopadu 1954, aniţ by to kdo tušil, dirigoval Talich koncertně
naposled. V roce 1955 ještě s Českou filharmonií natočil televizní záznam Slovanských
tanců. Ale léta perzekuce nezůstala bez následků. Jmenování národním umělcem 27. 5.
1957 uţ těţko mohlo povzbudit Talichovy síly, jejichţ odchod uzavřel velký ţivotní
příběh před příchodem jara 1961.
Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Pokud navštívíte naši virtuální kavárnu, jistě oceníte, s jakou hbitostí obsluhuje perfektně
vyškolený personál. Aţ Vám jejich tempo dokonce připomene jazzový balet o jednom
dějství, který Bohuslav Martinů napsal o velikonočních svátcích v Paříţi v roce 1927
s názvem Kuchyňská revue. V listopadu téhoţ roku premiérovala v Praze tuto skladbu
autorka námětu Jarmila Kröschlová se svou taneční skupinou (tančí: Hrnec, Poklička,
Smeták, Kvedlačka, Utěrák). Koncertní provedení suity z tohoto baletu v jednom
z paříţských koncertů Alfreda Cortota v lednu 1930 vzbudilo značný ohlas a exkluzivní
komorní paříţský spolek „Entrée Soi“ si okamţitě vyţádala reprízu skladby. Významný
paříţský nakladatel Leduc vydal vzápětí nejen Kuchyňskou revue, ale také La Bagarre a
celou řadu komorních, klavírních a instrumentálních skladeb Bohuslava Martinů.
Kuchyňskou revue povaţoval Martinů za jedno ze svých nejvydařenějších děl, kde naplno
experimentoval s jazzem, zejména s jeho rytmickými moţnostmi. V současnosti se ujalo
spíše koncertní provozování suity z tohoto baletu s částmi: Prolog, Tango, Charleston,
Finale.
AKTUÁLNĚ
Český rozhlas vyhlásil 45. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěţe mladých
hudebníkŧ „CONCERTINO PRAGA 2011“. 46. ročník Concertino Praga 2012 bude
vypsán pro komorní soubory (duo, trio, kvartet, kvintet) a 47. ročník Concertina Praga
2013 bude vypsán pro obory (klavír, housle, violoncello, klasická kytara). Veškeré
informace jsou dostupné na www.rozhlas.cz/concertino.
Praha: © duben 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXV. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Mládí se živí sny, stáří vzpomínkami.
Školstvím jiţ několik let přímo cloumají Rámcové vzdělávací programy, Školní
vzdělávací programy, slova: klíčové kompetence, klíčové dovednosti atd. Veřejnost
však je zahlcena tolika ţivotními problémy, ţe ani neví, o co vlastně jde. Nás bude
zajímat hlavně umělecké vzdělávání, které má v českých zemích dlouholetou tradici.
Stručně!!! Počátky hudebního vzdělávání sahají aţ do 17. století. Působením vynikajících
kantorů v 18. stol. a vznikem městských hudebních škol ve století devatenáctém byla
zaloţena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet
hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami
stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný
typ základních hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly
na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarný,
literárně-dramatický. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi
školská zařízení (druţiny, kluby apod.). Teprve novelizace školského zákona po roce 1989
vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim dnešní název –
základní umělecká škola. V současné době jsou ZUŠky součástí systému navazujícího
uměleckého vzdělávání. Nejen podchycují a vzdělávají většinu nadaných i výrazně
talentovaných jedinců, které odborně připravují na přijímací zkoušky pro studium na
středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Jejich důleţitým posláním je, aby co
největší část populačního spektra získala základní umělecké znalosti a stala se
zasvěcenými „konzumenty“ krásných umění a výrazně tak mohla působit v neprofesionální
sféře kulturních aktivit.
Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktŧ naší země a většina našich
světově uznávaných umělcŧ a dalších kvalitních profesionálŧ získala základy svého
uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká
síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes srovnání v evropském
a ani světovém měřítku.
Na základě koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR zakotvené v zákoně
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(tzv. Školský zákon) se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních
dokumentů, které jsou tvořeny na státní a školní úrovni.
Státní úroveň představuje Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací
programy (RVP). Rodiče pak by měly zajímat hlavně školní vzdělávací programy
(ŠVP). Školní vzdělávací program si vytváří kaţdá škola podle zásad stanovených
Rámcovým vzdělávacím programem. Jsou to veřejně přístupné dokumenty pro
pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Tyto dokumenty budou v určitých časových
etapách inovovány podle měnících se potřeb ţáků, zkušeností učitelů se ŠVP a měnících se
potřeb společnosti. O tom, co jsou to tzv. klíčové kompetence, a klíčové dovednosti
v uměleckých oborech si budeme vyprávět v další Hudební epištole.
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HUDEBNÍ ABECEDA
Umělecká beseda = spolek pro pěstování české umělecké kultury, ustavený 1863
z podnětu umělců, scházející se u F. Pivody. Měla odbor hudební, literární a výtvarný
s vlastními předsedy a jednateli. Hudební odbor Umělecké besedy vyvíjel činnost
kompoziční, vydavatelskou, organizátorskou a osvětovou. K vydávání děl českých
skladatelů byla zaloţena Hudební matice (1871), jejím orgánem byl časopis „Dalibor“
(1873 – 75). Činnost Umělecké besedy zanikla v r. 1972.
Uţitá hudba = obsahově nevyhraněný termín, který se často pouţívá ve vztahu k zábavné
hudbě. V nejširším smyslu je to hudba, v níţ nejsou v popředí autonomní estetické funkce,
ale funkce zábavy (hudba k tanci), výchovy (instruktivní tvorba) atd.
Ukolébavka = fr., berceuse (bersöz), angl., lullaby (lelebai). Je lidová nebo umělá píseň
lyrického obsahu, prosté formy. Oba typy jsou zastoupeny ve Smetanově opeře „Hubička“
(1876), Hajej, můj andílku – je lidová píseň, Letěla bělounká holubička – je umělá píseň.
Ukulele = malý druh kytary se čtyřmi strunami v ladění h1, fis1, d1, a1. Původem je
z Havajských ostrovů. Od dvacátých let 20. stol. je oblíbena i v Evropě jako nástroj
v taneční a zábavné hudbě.
Úprava = zpracování jednou jiţ dokončeného hudebního díla nebo jeho části do podoby,
jeţ není úplně totoţná s originálem. Podle účelu a formy lze úpravu rozdělit na: 1) Úpravu
typu klavírního výtahu, jehoţ orchestrální podobu pouze převádí do znění pro klavír. Tento
typ úpravy slouţí praktickému studiu skladby, např. při korepetici. Můţe být pouţit
k provedení jako náhrada za orchestr, např. při koncertním provádění operní árie. 2)
Úpravu lidové písně, jeţ šetří sice originál melodie, k níţ však skladatel za účelem
profesionálního předvádění přikomponuje doprovod. Nejčastěji pro klavír.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
STABAT MATER dolorosa juxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius ( Stála
Matka utrápená, vedle kříţe naříkala, na němţ visel její Syn).
Situace, která potkala, potkává a bude potkávat tisíce matek, které nesou se svými dětmi
jejich kříţ. Ale osud Panny Marie ovlivnil dění celého lidstva a dal mu naději na vzkříšení.
Stačilo k tomu tak málo. Jen pokorný souhlas, který zní denně po celém světě při modlitbě
Anděl Páně. Zvláště umělci jsou velmi citliví k zobrazení ţivota Panny Marie. Proto mají
všechna Stabat Mater tak obrovskou emotivní a duchovní sílu. Autorem textu středověké
latinské sekvence Stabat Mater je podle tradice mnich františkán Jacopone da Todi (ţil
ve druhé polovině 13. století †1306). Inspiroval nejen výtvarné umění, ale hlavně hudební
v celém světě a po všechna staletí. Mezi nimi si Antonín Dvořák (1841 – 1904) zaslouţí
prvenství v nejčistším vystiţení emocí tohoto duchovního projevu podníceného náhlou
smrtí svých dětí. Během deseti vět pro sóla, smíšený sbor a orchestr proţíváme s A.
Dvořákem jeho utrpení, které začíná tupou bolestí, pokračuje nehybnou a probojovávající
se dlouhou černou chodbou dalších vět aţ ke světlu ráje a k důvěřivému Amen. Rozměr
Dvořákovy hudby se dá lehce spojit s obrazem Ukřiţování od barokního malíře Karla
Škréty. Pod kříţem, kde je v tichu nakloněná hlava Obětovaného, stojí Matka a její pohled
je doslova přisát nehybným pohledem smutných očí k tváři milovaného syna. Jsou sami
dva. Ostatní figury obrazu jsou v pozadí ve značném zkrácení, které jako by chtělo
naznačit, jak je nám svět velice vzdálen, potká-li nás skutečná bolest. A právě toto
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osamocení roste ve Dvořákově kantátě v bolest nesnesitelné hrozivosti. V deváté větě
Inflammatus et accensus (Plameny týrán a ohněm) však ve výrazné árii sólového altu se
ozve průbojná a vypjatá melodie nad pevně rytmizovanými kroky orchestrálního
doprovodu a my cítíme, ţe bolest se mění v obraz plný rozhodnosti a síly, která bude
bojovat s nepřízní světa aţ do konce ţivota. Finální desátá věta Quando corpus morietur
(Tělo bude umírati, duši mé pak račiţ dáti slávu ráje blaţenou. Amen) shrnuje a uzavírá
v široké gradaci vědomí, ţe Bůh dá sílu a duše se jednou vrátí tam, odkud byla do světa
poslána s úkolem, který u Antonína Dvořáka se rovná obrovskému daru všem lidem, kteří
chtějí naslouchat jeho poselství.
STABAT MATER f moll RV 621 pro hluboký alt, smyčce a basso continuo zkomponoval
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) pravděpodobně roku 1712. Jedná se o jeho nejstarší
známou duchovní skladbu, která byla provedena v Chiesa della Pace v Brescii. Jde o
mistrovské dílo velké výrazové hloubky a síly a zároveň je to jedno z nejtemnějších a
nejsmutnějších zhudebnění tohoto často pouţívaného textu. Vivaldiho zhudebnění je
neobvyklé tím, ţe obsahuje pouze prvních deset strof, zatímco celá sekvence jich má
dvacet. Kratší text byl zhudebněn z liturgických důvodů – skladba nebyla komponována
jako sekvence, nýbrţ jako hymnus pro nešpory, patrně k jednomu ze svátků Panny Marie
Sedmibolestné. Text Vivaldi zhudebnil podobně jako většinu svých ţalmů, tedy jako řadu
uzavřených hudebních čísel. V závěru skladby vyuţívá částečně hudbu uvedenou na
začátku a dosahuje tak nezvyklé kompaktnosti a celistvosti. Temný charakter je dosaţen
nejen obsazením sólového partu hlubokým altem, nýbrţ i volbou tónin, kterými jsou
výhradně f moll a c moll.
Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736) přišel na svět stejně nenápadně a prostě jako
kdokoliv jiný. V dětství však onemocněl obrnou, proto po zbytek ţivota kulhal a byl
náchylný k nemocem. Jeho talent se rozvíjel na konzervatoři v Neapoli a skladatelsky se
věnoval hlavně operám. Začátkem roku 1736 odpočíval nemocný Pergolesi ve
františkánském klášteře, ale stihl ještě napsat STABAT MATER a Salve regina c moll
pro soprán a smyčce. V březnu v tichosti zemřel a jeho sláve začala prudce stoupat.
Nejprve byly tištěny kantáty, divadelní společnosti hrály jeho opery a z chrámových děl se
stala nejvydávanějším titulem v 18. století Stabat Mater pro soprán, alt a smyčcový
komorní orchestr. Svou intimitou vzbuzovalo u současníků velký obdiv. Ale vynikajícího
operního tvůrce nezapřel ani v této duchovní vizi. Nejvíce se přiblíţí operní technice
v osmé části (dueto): Fac, ut ardeat cor meum… (Dej, by moje srdce plálo..), kde Pergolesi
zvolil sloţitou kontrapunktickou techniku kánonu. Soprán, po dvou taktech začíná \ůhonit“
alt ve stejném rytmu, stejných intervalech, ale od jiného tónu. Později se spojí, aby oba
hlasy mohly vytvořit rozsáhlejší a bohatěji zdobené úseky zpěvu na jednom vokálu.
Podobně pak probíhá i závěrečné Amen.
Nesmírně populární osobností byl během svého ţivota Franz Joseph Haydn (1732 –
1809), byl nejen geniálním hudebníkem, ale také charismatickou osobností. V Londýně
slavil obrovské úspěchy svými symfoniemi, ve Vídni pak dosáhl vrcholu své kompoziční
práce oratoriem Stvoření a mešními díly z let 1796 – 1802. Slavným jeho výrokem se stala
věta: „Mé řeči rozumějí všude na světě, mým jazykem je hudba“. STABAT MATER pro
soprán, alt, tenor, bas a smyčcový komorní orchestr je jednou z prvních skladeb, které
Haydna mezinárodně proslavily. První provedení se konalo na Velký pátek r. 1767. Rok
nato Haydn dílo znovu dirigoval s velkým úspěchem ve Vídni, od roku 1781 slavila
skladba úspěchy v Paříţi. Dílo je intimní zpovědí skladatele, které plyne střídmě, bez
patosu a s nedostiţnou noblesou. Haydn byl se svým dílem také velmi spokojen, naposledy
jej dirigoval v roce 1803. Protoţe však byla skladba v té době jiţ 36 let stará, poţádal
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jednoho svého ţáka, aby přizpůsobil instrumentaci současnému hudebnímu vkusu. Tím
opět prokázal mladistvého ducha.
Nelze putovat duchovními cestami všech skladatelů, kteří se věnovali zhudebnění textu
Stabat Mater. Ale seznámili jsme se se čtyřmi rukopisy, které patří k těm nejhranějším.
Pokud budete chtít jít v poznávání dál, doporučuji si poslechnout Stabat Mater: F. I.
Tŧma, G. Rosini, G. P. da Palestrina, L. Boccherini, G. Martini, J. J. Ryba, D.
Scarlatti,G. Allegri a další…....

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
V rámci propagace zdravé výţivy se podává vţdy v pátek při „Flétnovém salonu“ ke
Kávové kantátě J. S. Bacha také Popelčin oříšek. Jeho výroba je velice prostá. Vezměte si
tři krásné zavařeninové skleničky s víčky a naplňte je aţ po okraj čerstvými vyloupanými
vlašskými ořechy. Do kaţdé sklenice pak vlijte jiný druh medu (tmavý lesní med medovicový, lipový med, květový med – bez řepky). Uloţte na několik týdnů do tmavé
chladné místnosti a je hotovo. K neslazené kávě je to zdravá pochoutka. Příprava je tedy
jednoduchá, coţ se ale nedá říci o opeře G. Rossiniho „Popelka“, která patří pěvecky
k nejobtíţnějším Rossiniho operám vůbec. Pohádkový námět má realistickou podobu a
místo kouzel působí vychovatel Dona Ramira Alindoro, který pomůţe Popelce dostat se na
ples. Komediální rozměr způsobí častá záměna osob, v ději je přítomen i oblíbený motiv
nezištné lásky. Popelčin pěvecký part hýří koloraturními obtíţnostmi a mistrovské jsou
ansámblové scény, kde si Rossini vtipně hraje se zvukovou stránkou italštiny. Vděčnou
pobídku mu k tomu poskytlo libreto Jacopa Ferrettiho. Premiéra se odehrála 25. ledna
1817 v Římě.

AKTUÁLNĚ
Velice zřídka se dnes setkáváme s výzvou, aby návštěvníci divadla zachovávali
konvence společenského oděvu! (Please come attired in evening dress!) Proto
povaţuje redakce informačního zpravodaje Národního divadla za nutné, dávat tuto
větu do svého periodika, které je velice zajímavým čtením o veškerém dění v naší
národní „Zlaté kapličce“. Moţná bude pro Vás překvapením, ţe 127. sezona ND
nabízí nejen opery, činohry, balety, představení Nové scény, ale také velice zajímavé
výstavy. Pokud chcete podpořit dění naší první divadelní scény je moţné stát se
členem Mecenášského klubu Národního divadla. Více na www.narodni-divadlo.cz.

Praha: © květen 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXVI. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Dlouhý věk Bůh jen může dát, však umění je zůstat mlád.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2012
bude jiţ muset učit podle školních vzdělávacích programŧ – bude to opravdu změna?
Klíčové kompetence v základním uměleckém vzdělávání jsou kompetence specifické a
představují souhrn vědomostí, dovedností a postojů důleţitých pro rozvoj ţáka po stránce
umělecké a pro jeho budoucí uplatnění v praktickém i profesním ţivotě. Jsou vyjádřením
schopností ţáka tvořit, vnímat umělecké dílo a interpretovat je. Umoţňují mu tak vytvářet
si pozitivní vztah k umění, kultuře, k ostatním lidem i k sobě samému. Utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí je celoţivotním procesem. Během vzdělávání není smyslem
definitivní dosaţení klíčových kompetencí, ale neustálé směřování k nim.
KOMPETENCE K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI
Student disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umoţňují samostatně volit a
uţívat prostředky pro umělecké vyjádření. Je schopen proniknout do struktury a obsahu
uměleckého díla a rozeznat jeho kvalitu.
KOMPETENCE OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ
Student prostřednictvím soustavné umělecké činnosti disponuje pracovními návyky, které
spoluutvářejí jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci. Účelně se zapojuje do
společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo.
KOMPETENCE KULTURNÍ
Student je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důleţitou součást
lidské existence. Proto aktivně přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a
k jejich předávání dalším generacím.
Pokud se však zamyslíte nad textem, který jste právě přečetli, tak zjistíte, ţe je jen jinými
slovy popsáno to, co základní umělecké školství naplňuje jiţ několik desetiletí. A proto
mne i Vás určitě napadne otázka, zda by vynaloţené peníze a úsilí mnoha pedagogických
pracovníků, nemohly být účelně pouţity pro skutečné potřeby uměleckého (nejen)
školství?

HUDEBNÍ ABECEDA
V+W = Voskovec a Werich. Jiří Voskovec (1905 – 1981) a Jan Werich (1905 – 1980),
čeští divadelní autoři, reţiséři, herci, zpěváci a divadelní podnikatelé. Do české hudební
kultury zasáhli zejména jako autoři umělecky cenných z osobité poetiky rostoucích
písňových textů pro vlastní revuální hry, k nimţ komponoval hudbu skladatel Jaroslav
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Jeţek (1906 – 1942). Jejich společné působení v Osvobozeném divadle v Praze 1927 –
1938 přineslo české populární hudbě trvalé hodnoty.
Velká francouzská opera (grand opéra) = operní druh, který vznikal koncem 20. let 19.
stol. v Paříţi jako projev franc. historizujícího romantismu a záliby ve výpravném divadle.
Slohově navázala na podněty pogluckovské opery a italské opery seria. Představitelé: D. F.
Auber, G. Rosini, G. Meyerbeer, J. F. Halévy. Stala se konvenčně ustrnulým typem opery
s předepsaným počtem 5 dějství, s ustáleným hlasovým obsazením pro fixní typy postav,
s kanonizovaným pořadím vokálních forem, duetů, ansamblů, baletů apod. Velká
francouzská opera stavěla na velkých, hlasově náročných pěveckých scénách, které
spojovaly árie, recitativy a ansámbly, na masových sborových scénách, na hutném,
rafinovaně instrumentovaném orchestru. Pro častou snahu o vnějškovou působivost a
nedostatek dramatické pravdivosti byla často kritizována (R. Wagner).
Verismus = z it., vero, pravdivý, pravý. Směr italského realismu v opeře, jenţ zahájila
dvojice úspěšných aktovek Pietra Mascagniho „Venkovská jízda“ (1890) a Ruggiera
Leoncavalla „Komedianti“ (1892). Jeho vývoj završily opery Giacomo Pucciniho „La
Boheme“ (1896), „Tosca“ (1900), „Madame Butterfly“ (1904). K verismu bývají řazeny i
některé opery Giuseppe Verdiho „La Traviatta“ (1853) a Georgie Bileta „Carmen“ (1875)
a dalších. Prvky verismu se najdou i v některých operách L. Janáčka. Verismus byl jednou
z reakcí na Wagnerovo hudební drama. Skladatelé obrátili pozornost na současné,
namnoze sociálně-kritické a exotické látky, jejichţ děj doprovázejí vášnivou melodikou bel
canta. Působivá je i velmi efektní instrumentace a harmonie veristických oper.
Virtuos = it., ctnostný. Výraz zavedený do hudby v 18. stol. Označoval výkonného
hudebníka výjimečných interpretačních kvalit. Doba slavných virtuosů nastala v 19. stol.
Mezi houslové virtuosy patřili Niccolo Paganini a Josef Slavík. Z pianistů pak především
Ferenc Liszt. Na svých koncertech hráli především technicky náročné a efektní skladby.
Výraz virtuos, virtuosní tím byl hodnotově zproblematizován. Protoţe je tak mnohdy hra
zaměřena na technickou stránku hry bez vnitřního zaujetí.
Vozembouch = po celé západní Evropě rozšířený středověký hudební nástroj. Skládá se
z tyče, jedné struny rozeznívané smyčcem a chřestidlem. Jeho zdokonalený typ je trumšajt.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Nejpozoruhodnější hudební vycházka se prostírá v okolí města Louny. Je to kraj bohatý, a
proto byl od počátku české historie drancovaný a pleněný cizími soldateskami. Přesto se
mezi těmito jednotlivými vpády německých císařů, Sasů, Švédů a Prusů, našla chvilka pro
rozkvět hudebního umění. V kaţdé vsi byla kapela, proto se zde také „urodilo“ mnoho
kantorů-muzikantů. Hudba hlaholila i v kníţecích rodinách k tanci, či lovu, poslechu i
významným událostem. Prototypem takové hudební lokality jsou Citoliby.
Vyspělá hudební kultura Citolib (leţících 60 km severozápadně od Prahy), jeţ koncem 18.
století neměly více neţ 60 domků, byla výsledkem intenzivního uměleckého ruchu, jehoţ
centrem tu byl kromě zámku a školy hlavně chrám sv. Jakuba, vybavený díly takových
mistrů baroka jako byli Matyáš Bernard Braun a Václav Vavřinec Reiner. Citoliby a spolu
celé stejnojmenné panství měly to štěstí, ţe se roku 1720 dostaly dědictvím
uměnímilovnému rodu Pachtů z Rájova. Pachtové měli neobyčejně vytříbený vkus a
doslova čich pro vše co kvalitního hudba nabízela. Jsou známy jejich osobní styky s tak
významnými umělci, jako byl Mozart, Weber, z českých tvůrců pak Mysliveček, Dušek a
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Seger. Ještě ve třicátých letech 19. století hostil synovec citolibského Arnošta Karla Pachty
na svém sídle ve středních Čechách Richarda Wagnera, tehdy začínajícího mladičkého
umělce. Doslova k explozi talentů místních hudebníků došlo za panování Arnošta Karla
Pachty (1718 – 1803). Tehdy musel být hudebníkem nejen hofmistr, hraběcí sekretář,
dvorní kaplan, ale i podkoní a lokaj. Proto měl hrabě jiţ v šedesátých letech 18. století
slušnou sluţebnickou kapelu, doplňovanou z řad kantorů, úředníků, místních kněţí,
polesných, sládků, vodárníků a vůbec řemeslníků zaměstnaných na citolibském dvoře.
Podle jeho ustanovení musel zámecký kapelník komponovat spolu s kantorem také
původní liturgické skladby pro potřebu místního kostela sv. jakuba, pro který hrabě Arnošt
Karel zakoupil v roce 1754 nové varhany. Dirigentem této kapely byl Josef Janoušek a po
něm citolibský kantorský synek Jan Adam Gallina. Také hrabě sám byl vynikajícím
hudebníkem.
Za inspirujícího a pedagogického vlivu kantora Václava Jana Kopřivy (1708 – 1789) se
tu formovala celá skupina skladatelů, o nichţ lze hovořit jako o citolibské škole. Kvalita
zde vzniklé hudební tvorby, její relativní samostatnost, i dokonce skutečná osobitost
estetického názoru spolu s jistými společnými rysy uměleckého vyjádření nám dávají
oprávnění takto o citolibských hudebnících hovořit. Nejpozoruhodnější osobností je určitě
skladatel a varhaník Karel Blaţej Kopřiva (1756 – 1785) a jeho bratr a nástupce
v učitelském úřadu otce V. J. Kopřivy Jan Jáchym Kopřiva (1754 – 1792). Dalším
citolibským skladatelem je chalupnický synek Jakub Lokaj (1752 – 1792), který zastával
místo zámeckého hofmistra, Jan Janoušek (1717 – 1750), předchůdce Gallinův v řízení
zámecké kapely. Dále sem patří Jan Adam Galina (1724 – 1773), ředitel hudby na zámku
a především Jan Vent (1745 – 1801) synek šumaře z blízkých Divic, který tu proţil
polovinu svého ţivota a který po útěku z citolibského poddanství dosáhl jako hobojista i
skladatel velkého uznání jako komorní a dvorní hudebník ve sluţbách kníţete
Schwarzenberka u vídeňského dvora. Stýkal se s Mozartem a ve Vídni také v šestapadesáti
letech zemřel. Přímým potomkem kantorského rodu Kopřivů byl současný hudební
skladatel Věroslav Neumann (1931 – 2006), ale zásluhu na publicitě o historii citolibských
mistrů má skladatel Zdeněk Šesták (*1925), který se v Citolibech narodil a dlouhá léta se
hudební historii svého rodiště věnuje. Vystudoval hudební vědy na Karlově Univerzitě
v semináři J. Huttra a historií se zabývá ve své muzikologické práci. Výsledky svého
bádání přesvědčivě zveřejnil v gramofonovém albu „Hudba citolibských mistrů 18.
století“. Hudba citolibských mistrů také zněla na Festivalu Praţské jaro v roce 1985, 1989
a 2004. Více o Citolibech na www.obec-citoliby.cz

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Jedním z nejdůleţitějších měst pro vývoj hudby, především opery, se stala v 18. století
jihoitalská Neapol. Prvním velkým mistrem operní kompozice se zde stal Alessandro
Scarlatti (1660 – 1725), který napsal cca 115 oper. Zásadní význam má také pro vývoj
italského oratoria (Panna bolestná, 1717). Se svými následovníky vytvořil tzv. „neapolský
styl“, který svou jednoduchostí ve struktuře a výrazu, zpěvnou melodikou a odklonem od
polyfonie působil jako opozice proti přísnosti vrcholného baroka a rozšířil se po celé
Evropě. V písni „Krásná je Neapol….“ je vyjádřena láska k tomuto městu. A protoţe láska
prochází ţaludkem, není divu, ţe se v Neapoli v roce 1889 také zrodila pizza Margherita,
jejíţ sláva stále roste. Vytvořil ji kuchařský mistr Rafaelo Esposito pro manţelku krále
Umberta I. Margheritu. Olivový olej, čerstvá rajčata, plátky mozzarelly, lístky čerstvé
bazalky, to jsou ingredience, které na ní nesmí chybět a které jí zaručují neustálé mnoţství
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příznivců. Není náhoda, ţe tato pizza je v barvách italské vlajky. Zelenou zajišťuje
bazalka, červenou rajče a bílou sýr mozzarella.

AKTUÁLNĚ
Státní opera Praha připravila pro studenty 1. stupně základních škol velice úspěšný
projekt s pracovním názvem „Hurá do opery!“ Cyklus šesti návštěv seznamuje ţáky
se základy operního a baletního umění, umoţňuje jim nahlédnout i do zákulisí
operního divadla. Více na www.opera.cz.

Praha: © květen 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXVII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Je vzácné, když moudří muži promlouvají, když mohou chápat, jak to vlastně myslí.
HUMORNÉ ZAMYŠLENÍ
Během mnohaleté pedagogické činnosti se určitě někdy pedagogům stane, ţe musí
odpovědět na dotaz, co leze učitelům hry na hudební nástroj nejvíce na nervy. Zdá se, ţe to
je souhrn momentů, který je společný všem studentům na celém světě. Existuje důvodná
domněnka, ţe se studenti sjeli na tajném mezinárodním kongrese a dohodli způsoby, jak
nejúčinněji vytočit své vyučující. Ti by se naopak měli snaţit rozluštit záhadu, odkud se
berou tyto jevy, opakující se u všech ţáků. V mnoha případech je to lenost myšlení, málo
aktivní přístup k vlastnímu studiu nástroje, slabší obecná inteligence, nepamatování si
doporučení učitele atd. Bez komentáře se podíváme na několik prostých zásad, které
většině vyučujících ztrpčují ţivot – sice spíše pro zasmání, ale i k zamyšlení:
1. Těţká místa hrají studenti pomaleji a lehká rychleji, případně obráceně, ale nikdy
ne ve stejném tempu.
2. Zapíše-li si ţák něco do not, určitě na to zapomene při hře zpaměti nebo si to
nepřenese do nového partu.
3. Má-li student na výběr dva prstoklady, bezpečně si vybere ten, který jemu sedí
nejméně.
4. Obecně, má-li student moţnost výběru jakéhokoliv prvku, vţdycky si vybere –
vzhledem k sobě – tu horší verzi.
5. Opakuje-li student nějakou část skladby, začínaje zprostředka, určitě se nadechne,
hraje-li na dechový nástroj, v nejnesmyslnějším místě.
6. Změníme-li studentovi prstoklad, nádech nebo smyk, začíná je hrát tak obludně, ţe
těchto změn okamţitě litujeme a nezřídka se vracíme k původní verzi.
7. Nepovede-li se nám při předvádění zápisu nějaký zvuk, student nevezme v úvahu
celek, ale zahraje ten jediný zvuk přesně tak špatně jako vyučující.
8. Selţe-li student ve hře zpaměti, nikdy neví proč.
9. Všichni ţáci občas hrají nerytmicky, nevyjímaje místa, kde to není moţné, je to
neţádoucí a navíc to velice komplikuje samotnou hru.
10. Mají-li vyučující to štěstí, ţe jejich studenti nedělají alespoň jeden z těchto
zlozvyků, je to pádný dŧvod k blaţenosti.

HUDEBNÍ ABECEDA
Wagnerianismus = Otakarem Hostinským (1847 – 1910, český estetik a hudební vědec)
zavedený termín pro označení zásad hudebního dramatu Richarda Wagnera, jeţ působily i
na vývoj české opery zejména v 19. století. Bedřich Smetana, Zdeněk Fibich, zčásti i
pozdní Antonín Dvořák přijali z Wagnera pouze některé jeho principy (především ideu, ţe
opera má být divadlo). Hudebně a kompozičně Wagnera však nenapodobovali, jak
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Smetanovi vytýkal významný český pěvecký pedagog a stoupenec bel canta i vůdce
praţského konzervativního hudebního tábora František Pivoda (1824 – 1898), zakladatel a
majitel Pivodovy pěvecké školy, která vychovala řadu vynikajících pěvců.
Waltz = společenský tanec, u nás známý jako anglický nebo pomalý valčík. Jeho
předchůdcem je waltz boston, který vznikl asi 1910 v Severní Americe. Jeho taneční
podoba se ustálila kolem r. 1935.
Weber-Fechnerŧv zákon = zákon, který vyjadřuje vztah mezi podnětem a vjemem. Tento
vztah je přibliţně logaritmický, tzn., ţe na lineární vzrůst vjemu (aritmetickou řadou) je
třeba exponenciálního vzrůstu podnětu (geometrickou řadou). Zákon platí jen v hrubých
rysech a s mnoha odchylkami.
West coast jazz (west koust, angl.) = modifikovaný tvar cool jazzu, rozšířený zvlášť v 1.
polovině 50. let 20. století. Je to v širším slova smyslu označení pro kalifornský jazz
vůbec. Odklon od černošských jazzových tradic a sblíţení s evropským hudebním cítěním.
Odtud silná odezva v Evropě. Experimenty s neobvyklými seskupeními nástrojů a
zavedení flétny, fagotu, violoncella aj. Nejvýznamnější představitelé:Sh. Rogers, G.
Mulligan, D. Brubeck, H. Rumsey.
Work songs (verk, angl.) = pracovní písně amerických černochů s charakteristickým
rytmem přizpůsobeným tempu pracovních úkonů. Novější typy pracovních písní se
nazývají Chain gang songs a zpívaly je zejména trestanecké čety.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Málokterá literární díla jedné autorky tak upoutala pozornost hudebních skladatelů, ţe se
objevují v mnoha hudebních formách. Dnešní zeměpisné putování bude mít trochu jinou
podobu. Postava Boţeny Němcové (4. 2. 1820 Vídeň – 21. 1.1862 Praha) a její literární
odkaz vypovídá o jejím vztahu k hudbě velice přesvědčivě. Uvědomovala si velký
společenský význam zpěvu i nástrojové hudby. V jejích dílech zpívá kaţdý dobrý člověk,
mladý i starý, z venkova i z měst, v Čechách i na Slovensku. Věnovala se vzniku lidové
písně, nadchla ji cikánská hudba svou bezprostředností a temperamentem, dudáckou hudbu
poslouchala za svého pobytu na Chodsku a z hudebních nástrojů milovala nejvíce housle a
varhany. Není tedy divu, ţe její dílo inspirovalo české skladatele ke zhudebnění. Syntéza
jejich hudby s dílem Boţeny Němcové nám nedá zapomenout na kořeny, které jsou
základnou české budoucnosti. Naše krátké hudební putování s paní Boţenou Němcovou
neobsáhne všechna zhudebněná díla, ale dotkneme se těch nejdůleţitějších.
Na zpěvnou prózu pohádek napsal Jaroslav Křička (1888 – 1969) celkem pět písní.
Shrnul je do dvou cyklů: Tři bajky, op. 21 a Pohádky Boţeny Němcové, op. 106. Tři bajky
jsou věnovány Marii Krbové, která se stala jeho manţelkou. Skladatel zde uplatnil svůj
osobitý recitativně-ariosní styl, znamenající v tehdejší české hudbě nový směr, který měl
také výrazné rysy upřímného, dobrosrdečného humoru, jenţ se vyskytoval v české hudbě
velmi vzácně. Pohádky Boţeny Němcové interpretovala vynikajícím způsobem národní
umělkyně Marie Tauberová. Dvoudílný písňový cyklus Otmara Máchy (1922 – 2006)
Dvě pohádky na texty Boţeny Němcové pro zpěv a orchestr jsou neobyčejně půvabné
s instrumentačně barvitým a poetickým výrazem. Po provedení v Praze 2. 3. 1950
v Československém rozhlase následovala řada veřejných provedení, kdy skladby zpívala
sopranistka Vlasta Mlejnková, hrál Praţský rozhlasový orchestr, který řídil Jiří Pinkas. Na
náměty z pohádek B. Němcové vznikla také řada dětských sborů, které reprezentuje sbor
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Jana Hanuše (1915 – 2004) Zlaté hvězdičky s nástrojovým doprovodem. I kdyţ se
pohádkový příběh odehrává v podzimním čase, vyzařuje celá skladba sugestivní kouzlo
Štědrého dne, kdy byla komponována. Pohádky Boţeny Němcové byly zpracovány také
scénicky. První místo právem náleţí opeře Antonína Dvořáka (1841 – 1904) Čert a Káča,
která měla premiéru 23. 11. 1899 v Národním divadle v Praze. Libreto zpracoval Adolf
Wenig. Na stejný námět zkomponoval v roce 1954 Jarmil Michael Burghauser (1921 –
1997) balet Honza a čert a vytvořil z této hudby také dvě symfonické suity. Zcela
ojedinělým případem hudebního zpracování pohádkového námětu je Špalíček Bohuslava
Martinŧ (1890 – 1959). V tomto půvabném díle jde o geniální syntézu hudby s obsahem.
Po stránce hudební byly skloubeny baletní a zpěvní sloţky. Výrazové prostředky baletu
jsou obohaceny vokálním ţivlem:ţenským sborem a třemi sólovými hlasy (soprán, tenor,
bas). Komorní orchestr je obohacen o dynamičnost klavíru. Obsah pak je mnohotvárnou
syntézou námětů z pohádek B. Němcové a K. J. Erbena. Premiéra Špalíčku se konala 19. 9.
1933 v Národním divadle za řízení Otakara Ostrčila. Velmi početné jsou rozhlasové
dramatizace pohádek s doprovodem hudby českých skladatelů: Miroslav Ponc, Vilém
Prokop Mlejnek, Štěpán Lucký, Ladislav Kozderka, Jindřich Feld, Zdeněk Lukáš, Karel
Sodomka, Jaroslav Krček, František Kovaříček a další.
Také filmová tvorba nezůstala pozadu: kdo nezná barevný loutkový film Jiřího Trnky
Bajaja s hudbou Václava Trojana, nebo film Bořivoje Zemana Pyšná princezna, kde zní
kouzelná hudba Dalibora C. Vačkáře? V sedmdesátých letech 20. století vznikla další
filmová zpracování pohádek B. Němcové. Tři oříšky pro Popelku v reţii Václava Vorlíčka
s hudbou Karla Svobody (1938 – 2007) není nutné zvlášť představovat, protoţe se na
televizní obrazovce objevuje kaţdým rokem.
Povídka „Babička“ je mohutnou hybnou silou a hlubokým zdrojem pro umělce všech
uměleckých oborů. Byla zhudebněna několikrát. Na začátku 20. století měly v Národním
divadle v Praze premiéru téměř současně dvě opery. 3. března 1900 opera Antonína
Vojtěcha Horáka „Babička“ a 22. listopadu 1901 opera Karla Kovařovice „Na starém
bělidle“. Libreto první opery napsal Adolf Wenig, libreto druhé Karel Šípek. Největšího
úspěchu dosáhla dramatizace Babičky od Jaromíra Pleskota s hudbou Viléma Prokopa
Mlejnka (1906 – 1976), která měla premiéru v Divadle na Vinohradech 27. 10. 1956 a
šedesát repríz. Z úspěšné scénické hudby vytvořil skladatel orchestrální suitu (Předehra.
Dávno, dávno tomu. Hra dětí. Na zámku. Šťastná to ţena. Uběhlo léto. Bouře. Doţínky.
Furiant. Epilog.) Pro rozhlas zdramatizoval Babičku Josef Gruss s hudbou Radima
Drejsla (1923 – 1953). V těţké protektorátní době vznikl film Babička
s nezapomenutelnou Terezií Brzkovou a Natašou Tánskou, který reţíroval František Čáp a
hudbu sloţil Jiří Fiala (1892 – 1974). O Vánocích 25. 12. 1971 uvedla Československá
televize premiéru barevného televizního filmu Babička s národní umělkyni Jarmilou
Kurandovou a Libuší Šafránkovou v hlavních rolích, jehoţ moderní pojetí ztvárnil reţisér
Antonín Moskalyk s vynikající hudbou Luboše Fišera (1935 – 1999). Marie Magdalena
Terezie Novotná (1797 – 1863), autentická babička Barunky Panklové, musela být
skutečně vzácnou ţenou. Určitě netušila, ţe vnučka, které věnovala svou lásku, bude
jednou spoluvytvářet vrcholné období českého národního obrození. Výtisk prvního
exempláře „Babičky“ dostala Boţena Němcová do rukou den před svou smrtí 20. 1. 1862.
Postava babičky, Viktorky a dějiště povídky inspirovaly skladatele také v oboru
instrumentální hudby: Jaroslav Křička – Idylky a medailónky z babičky pro čtyřruční
klavír, Zbyněk Vostřák – Viktorka balet, Zdeněk Zahradník – Píseň o Viktorce pro
housle, violoncello, klavír, harfu, sólo soprán a recitaci, Rudolf Matys - U Viktorčina
splavu orchestrální předehra a další. Inspirace hudebníků nebyla jen v klasickém
literárním díle Boţeny Němcové. Se zájmem přistupovali také k její osobnosti, tragédii a
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heroismu jejího ţivotního a tvůrčího zápasu. Řada skladeb byla napsána na počest
kulturních událostí souvisejících s Boţenou Němcovou. Za všechna hudební díla uveďme
orchestrální suitu Boţena Němcová, opus 24 skladatelky Slávy Vorlové (1894 – 1973),
která je velkolepým pomníkem vděčnosti největší české spisovatelce. Premiéra se konala
26. 9. 1952 v Obecním domě v Praze v provedení Symfonického orchestru hlavního města
Prahy FOK.
Také výtvarní umělci se poklonili ve svých dílech památce B. Němcové. Snad nejznámější
je obraz Josefa Hellicha: Boţena Němcová, portrét z roku 1845, vytvořený pro Fr. L.
Čelakovského. Litografie Josefa Farského z roku 1862: Boţena Němcová. Pomník hrobu
B. Němcové na Vyšehradském hřbitově vytvořili sochaři Tomáš a Václav Seidanovi. Jan
Štursa vytvořil v roce 1924 bustu Boţeny Němcové a v roce 1941 také Vincenc Makovský.
Společnost Numismatika nechala v roce 2001 vytvořit kolekci šesti medailí „Vzpomínka
na Boţenu Němcovou“ ve stříbře a zlatě. Předlohy k medailím vytvořilo sedm vynikajících
českých umělců – medailérů a kolekci razila Kremnická mincovna (zaloţena 1328), která
má dodnes uchovanou vysokou kvalitu raţby medailí z drahých kovů.
V roce 1932 byla zaloţena Společnost Boţeny Němcové dvěma profesory Univerzity
Karlovy: T.G. Masarykem a V. Tillem. Posláním společnosti je péče o čistotu přístupu
k ţivotu a dílu Boţeny Němcové a prezentaci její osoby světu jako reprezentantku české
kultury v plnosti moderní humanitní osobnosti 19. století. Dnes sídlí Společnost B. N.
v České Skalici a v Praze, kde je čestnou předsedkyní filmová reţisérka Olga
Sommerová.Více na www.muzeumbn.cz, www.ceskaskalice.cz a v Praze www.bozenanemcova.cz..

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Pohádka „O dvanácti měsíčkách“ Boţeny Němcové se v kavárničce podává kaţdý den.
Přijďte a ochutnejte „Maruščin jahodový pohár“.
Recept: 1 kg čerstvých jahod, ¼ litru šlehačky, 1dl vanilkového krému (pro děti),
vaječného koňaku (pro dospělé), na ozdobu zelené lístky jahodové máty.
Postup: do ozdobného poháru rozkrájíme 12 velkých jahod, polijeme krémem či koňakem,
ozdobíme ušlehanou šlehačkou s trochou cukru a ozdobíme. V zimě či v létě, vţdy přejeme
dobrou chuť.
Pohádka „O dvanácti měsíčkách“ se těšila velkému zájmu českých skladatelů. Jen
scénických zpracování je pět. Melodram Josefa Křičky ((1888 – 1969) O dvanácti
měsíčkách z r. 1920, opera Jiřího Berkovce (1922 – 2008) O dvanácti měsíčkách
komponovaná pro praţské Divadlo E. F. Buriana, zpěvohra Jaroslava Křičky (1882 –
1969), která měla premiéru 21. 4. 1968 v Ostravě, balet Pohádka o dvanácti měsíčkách
Jiřího Grepla (1920 – 1972) a scénická hudba Otakara Ostrčila (1879 – 1935)
k dramatické pohádce Jaroslava Kvapila „Sirotek“ napsané r. 1906 na námět pohádky B.
Němcové O dvanácti měsíčkách.
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AKTUÁLNĚ
Určitě si nenechte ujít činnost souboru dětských a mladých sólistŧ, studujících zpěv,
který pŧsobí v Dětské Opeře Praha. Instituci zaloţila v roce 1999 sólistka opery
Národního divadla v Praze a profesorka zpěvu na Praţské konzervatoři Jiřina
Marková. Soubor nastudoval a provedl opery „Brundibár“ od Hanse Krásy,
„Kominíčka“ Benjamina Brittena, „The Angels“ Lukáše Hurníka, „Ogaři“ Jaroslava
Křičky a další umělecké projekty, které zazněly s velkým ohlasem na českých
scénách, ve Francii, Německu, Itálii. Více na www.detskaoperapraha.cz.

Praha: © květen 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXVIII. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Ten, kdo chce v světě něco mít, musí se hnout a plahočit.
Na rozcestí…..
Nejen české, ale i evropské školství je skutečně před zásadním rozhodnutím. Buď budou
managementy resortu školství skutečně jednat s pedagogy jako s lidmi a vyuţívat jejich
aktivity a tvůrčích sil, nebo budou opět striktně nařizovat, co mají učit i proti svému
svědomí a vyhroţovat jim represí (sexuální výchova). Nepříliš vzdálená budoucnost
nemilosrdně zhodnotí, nakolik byl dar tisíců učitelů prohospodařen. Dosavadní vlády
nešetří na učitelích, ale na kvalitě ţivota budoucích generací. Společnost se dnes nazývá
demokratickou, proto nemusíme trpně čekat na smutné konce, a učíme se účinně
prosazovat pravdu v širších souvislostech, vyjasňovat si sporné otázky, pracovat v týmech,
chápat stanoviska a potřeby druhých a při tom postupovat společně, při prosazování pravdy
a dobra pro budoucí generace. Aby se tato vize naplnila, musí však rodiče se školou
spolupracovat a mluvit k budoucím generacím společným „jazykem“. Kde se však
setkávat? S kým má veřejnost vést dialog, kdyţ chybí stavovská organizace. Garantem by
mohla být zákonem ustanovená samosprávná, nepolitická Pedagogická komora ČR, jeţ
bude zaměřena nad úroveň ministerstev, bude vyzývat vládu a parlamenty
nezpochybnitelnými argumenty. Obsáhne celé spektrum školství od mateřských škol aţ po
vysoké a bude sdruţovat kvalifikované pedagogické pracovníky. Vyrovná se s atestacemi
pedagogů, bude ve spojení se školními radami, školskými institucemi a zřizovateli škol.
V nejnutnějším případě bude schopna iniciovat i odvolání ministra školství, pokud nebude
splňovat předpoklady schopného manaţera resortu školství. Od ministra školství by však
také měla poţadovat, aby bránil školství před mocenskou, ideologickou, módní i komerční
manipulací, vědom si důleţitosti zachování šíře a kvality vzdělávání současné i budoucí
generace. Protoţe vzdělávání není ţádný luxus, ale podstatná část lidské existence. Péče o
školství nemůţe být zaloţena na zásadě „co si můţeme dovolit“, ale na tom,“co si musíme
dovolit“. Směrem k veřejnosti pak bude Pedagogická komora ČR předkládat projekt, který
by měl mít nad ideologický základ: nesmí vést k manipulaci s člověkem a svou instituci
vydávat za ústav spásy. Zároveň se však Pedagogická komora ČR nesmí nikdy stát
lokajem vlád, ale vţdy musí být vrcholnou sluţbou společnosti, jejíţ vztah k občanům
České republiky je odpovědný, znající pravý stav věcí a vystupující s odvahou. O projektu
bude zmínka v úvodu předposlední Hudební epištoly.

HUDEBNÍ ABECEDA
Xylofon = z řeč., xylón, dřevo, phoné,hlas. Bicí nástroj z rodu idiofonů. Jeho dřevěné
obdélníkové destičky různé délky, spojené navzájem provazem, se rozeznívají dřevěnými
paličkami lţičkovitého tvaru. Xylofon má rozsah tří chromaticky laděných oktáv. Je znám
jiţ od starověku. Do Evropy se dostal z Východu v 15. stol jako xylorganon. V 19. stol. se
dostal do symfonického orchestru. Ve své moderní podobě je opatřen resonančními
rourami. Uplatňuje se i v současné hudební pedagogice – Orffův Schulwerk.
Xerxes = komická opera G. F. Händela, libreto N. Minato. Premiéra Londýn 1738.
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Yankee Doodle = populární americká píseň neznámého původu, zpívaná na různé texty
ţertovného obsahu. Objevila se jiţ koncem 18. století a od té doby je často upravována a
citována.
Yaraví = nejznámější forma indiánských písní z oblasti And, často zádumčivého
charakteru.
Yardbirds = anglická hudební skupina patřící k nejoriginálnějším své doby ( působila
1963 – 1968). Byla orientována na blues, které se prolínalo se zvukovými experimenty a
občas i s vlivy časově značně odlehlými (např. gregoriánský chorál).

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Nejpřitaţlivějším místem Prahy, pro milovníky hudby W. A. Mozarta, je bezesporu stará
smíchovská usedlost, zaloţená koncem 17. století, rozšířená a klasicistně přestavěná
koncem 18. století „Bertramka“. Od roku 1774 byla majetkem Mozartových nejbliţších
praţských přátel – vynikající zpěvačky Josefiny Duškové (1754 – 1824) a skladatele,
významného hudebního pedagoga a klavíristy Františka Duška (1731 – 1799). Zde,
v klidném prostředí vily uprostřed zahrad dokončil Mozart v říjnu roku 1787 Dona
Giovanniho. Zde napsal árii Bella mia fiamma, do níţ se promítl jeho silný citový vztah
k hostitelce, kterou jiţ znal ze Salcburku (ţil tam dědeček J. Duškové) a uţ roku 1777 pro
ni zkomponoval jiné ze svých děl, Ah, lo previdi. Za vlastnictví Josefiny Duškové se
usedlost stala jedním z významných objektů, které osobitým způsobem sehrály svou úlohu
nejen v praţské, ale současně i v evropské kulturní a umělecké historii na přelomu 18. a
19. století. Nemalou zásluhu na tom měl i její manţel. Jejich postavení vzhledem k jejich
majetnosti bylo na mimořádné společenské výši a dveře byly pro ně otevřeny i v palácích
praţské aristokracie. Dušková se tak mohla věnovat svému pěveckému umění bez úsilí o
angaţmá v některé z operních společností a koncertně vystupovat ve šlechtických salonech
i na samostatných akademiích. Prager Oberpostamtszeitung to vystihuje následujícími
slovy: „Madam Dušková je jako slavík, který jen zřídka zpívá a svým úsporným,
pŧvabným zpěvem si získává více potlesku, neţ si ho skřivan vyšveholí za tři čtvrti
roku.“ První návštěva Mozarta do Prahy, do níţ přijel s chotí Constanzí a švagrem
houslistou Franzem de Paula Hoferem, se datuje 11. 1. 1787, protoţe byl pozván
praţskými přáteli po mimořádném ohlasu při uvedení opery Únos ze serailu. 17. 1. 1787
byl Mozart přítomen provedení Figarovy svatby a dva dny nato uvedl na akademii
v Nosticově divadle (Stavovském) premiéru své „Praţské symfonie“ D dur (K 504). Při
druhé návštěvě Prahy dokončil operu Don Giovanni, kterou uvedl v Nosticově divadle
osobně 29. 10. 1787. Po celou dobu pobytů v Praze ţil Mozart rušným ţivotem, ale klid ke
komponování mu byl poskytnut hlavně v prostředí Bertramky.
Třetí Mozartův pobyt v Praze byl velmi krátký. Přijel do Prahy na Velký pátek 10. 4. 1789
s kníţetem Karlem Lichnowským, později známým mecenášem Ludwiga van Beethovena.
Druhý den odjel do Dráţďan, kde se setkal s Josefinou Duškovou. Důvodem poslední
návštěvy byla chystaná korunovace Leopolda II. za českého krále. Z iniciativy českých
stavů objednal impresário Domenico Guardasoni u Mozarta slavnostní korunovační operu
na Metastasiovo libreto. Premiérové provedení „La clemenza di Tito“ 6. 9. 1791 se
nesetkalo s úspěchem. Zejména císařovna Marie Louisa (Španělská) ji označila za
„německé svinstvo“. Mozart byl velice zklamán a zřejmě i jeho horšící se zdravotní stav jej
přiměl k tomu, aby Prahu asi týden po premiéře opustil, a to jiţ naposled. Mozartovy
návštěvy v Praze a u Dušků, pevné zakotvení jeho tvorby v českých korunních zemích a
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její trvalý ohlas ovlivnily více neţ jednu generaci českých hudebníků. Jeho smrt vyvolala
velkou účast na tryzně, která se konala v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. 120
hudebníků provedlo pod vedením Jana Strobacha (1731 – 1794) dne 14. 12. 1791 Requiem
Es dur Františka Antonína Rősslera-Rosettiho (1750 – 1792). Uprostřed kostela stál
nádherný katafalk a kolem něho tlumeně zazníval zpěv tří sborů, doprovázený tympány a
trumpetami. Před začátkem pohřebních slavností zvonily všechny zvony farního chrámu.
Bertramka od 3. 12. 1799, kdy ji Josefina Dušková prodala, byla v rukách mnoha majitelů.
Protoţe postupně chátrala, byla dne 27. 5. 1927 zaloţena společnost Mozartova obec,
která se stala v r. 1929 vlastníkem Bertramky. Zvláštní historie se odehrávala za 2.
světové války i po ní. Zestátňovací program postihl i Bertramku, byla však zahájena
důkladná rekonstrukce a vznikl Památník W. A. Mozarta. V r. 1991 přešla Bertramka do
vlastnictví a výkonné zprávy městské části Praha 5. Byla vytvořena nová stálá expozice,
přibliţující návštěvníkům kontakty W. A. Mozarta s Prahou, osobnosti Josefiny a Františka
Xavera Duškovy i historii Bertramky.
Zároveň však zaţádala dne 25. 6. 1991 Mozartova obec o navrácení Bertramky a
došlo tak k neuvěřitelné ukázce práce českého soudnictví. Soudní spor trval přes 18 let.
Teprve 19. 2. 2009 rozhodl senát Vrchního soudu v Praze ve prospěch vlastnických práv
Mozartovy obce. Vlastníkem Bertramky se po dlouhé době stala opět Mozartova obec.
Městská část Praha 5 měla povinnost předat Bertramku inventarizační komisi Mozartovy
obce. Jak vše dopadlo? Sledujte www.mozartovaobec.cz.
Mozartovské společnosti jsou ve 27 státech celého světa (Belgie, Francie, Holandsko,
Itálie, Německo, Rakousko, Polsko atd.). Koordinující instituce: www.mozarteum.at.
Aţ se půjdete podívat do kouzelných prostor Bertramky, věnujte pozornost i sale terreně
s obnovenými freskami, původnímu místu společenských setkání a hudebních večerů na
Bertramce v dobách Mozartových, stejně jako dnes. Z otevřené pavlače pak můţete vyjít
na zahradu s Mozartovou bustou z pískovce od sochaře Tomáše Seidana a kamenným
stolem, kde podle tradice Mozart rád sedával. Kdyby dnes zavítal Mozart do Prahy, asi by
stěţí našel cestu k milovanému místu. V okolí usedlosti je moderní hotel, obrovské
nákupní středisko, pod zemí hrčí vozy metra, nad zemí sviští auta po magistrále, nechybí
lanovka s hotelovými hosty. Ale i dnes, po vstupu malou brankou do exteriéru Bertramky,
na Vás dýchne genius loci 18. století a rázem vstoupíte do světa šustotu krinolín, zpěvu
ptáků a hudby velikána světového hudebního umění.

Kavárna „u KOUZELNÉ FLÉTNY“
Nejstarší z trojice velikánů hudby klasicismu Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) se na
vrcholnou uměleckou úroveň dopracoval zvolna, usilovnou pílí a houţevnatostí.
V osmdesátých letech 18. století stále zůstával zaměstnán u dvora rodu Esterázy, ale jeho
reputace si jiţ šířila celou Evropou. Roku 1785 byl pověřen napsáním šesti symfonií
(celkem jich vytvořil 104) pro šlechtického zákazníka v Paříţi. Vznikly tak Haydnovy
symfonie č. 82 – 87. Jejich čísla odpovídají pořadí, v jakém byly vydány, avšak Symfonie
č. 82 C dur byla pravděpodobně napsána jako poslední, a to roku 1786. Paříţské publikum
se domnívalo, ţe slyší ve 4. větě bručícího a dupajícího medvěda, coţ dalo symfonii název
„Medvěd“ (L´ours). Podobně dopadla Symfonie č. 83 g moll, které dali posluchači název
„Slepice“ (La poule). Proto si také můţete v kavárně objednat „Medvědí pracičky“ od
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„tatíčka“ Haydna, jak důvěrně nazývali hudebníci dvorního orchestru kníţete Mikuláše I.
Esterházyho svého kapelníka.
Postup: 42 dkg hladké mouky, 28 dkg Hery (tuku), 21 dkg cukru moučka, 14 dkg
strouhaných mandlí, citrónová kůra, skořice, 4 roztlučené hřebíčky.
Vše spojíme v těsto, ze kterého uděláme váleček, který pak krájíme na kousky jeţ
vtlačujeme do vymazaných formiček. Pozor! Těsto se lepí, je nutné mít pomoučněné ruce.
Pracičky se vyklápí po vychladnutí. Jsou velice křehké a na jazyku se jen rozplynou. Pro
ozdobu je moţné posypat je vanilkovým cukrem.

AKTUÁLNĚ
K poslechu krásné hudby doporučuji také Rádio Classic FM, které nabízí ranního
průvodce probouzením, vstáváním, cestou do práce nebo ranní siestou od 6. 00 – 9.00
hodin „Ranní vigilante“ (it. bdící, bdělý). Od 9.00 – 12.00 hodin je dopolední programový
blok s rozmanitou hudební nabídkou, kulturními pozvánkami, soutěţemi i zajímavostmi, a
to nejen z oblasti hudby „Dopoledne a battuta“ (it. podle taktu). Příjemná hudba
k polední siestě, zvoucí ke kratičkému zastavení v běhu dne, společník při obědě, polední
kávě, či přátelské schůzce zní od 12.00 – 14.00 hodin „Polední largo“ (it. široký, volný,
otevřený). „Odpolední giocoso“ (it. radostný, veselý, spokojený) od 14.00 hodin – 18.00
hodin je sviţnější programový úsek dne plný hudby všech ţánrů, informacemi
reflektujícími současné dění i se soutěţemi o zajímavé ceny. Od 18.00 – 21.00 hodin se
setkáte s podvečerním vysíláním příjemné hudby k relaxaci a uvolnění po náročném
pracovním dni, se zpravodajstvím a nechybí ani pravidelný večerní koncert. „Podvečerní
smanioso“ (it. chtivý, dychtivý) Vás seznámí i s novinkami ze světa kultury, ale i všech
dalších oblastí ţivota. Po pravidelném koncertě nastává čas pro „Večerní amabile“ (it.
vlídný, roztomilý, přívětivý, láskyplný), kdy zní nejposlouchanější a nejoblíbenější
hudební tituly za posledních 500 let v čase od 21.00 – 24.00 hodin. Od 24.00 – 06.00 hodin
Vám „Noční riporoso“ (it. přestávka, odpočinek, penze) přináší noční hudební proud. Je
to věrný a nevtíravý společník pro Ty z Vás, kteří nechcete být sami. BUON RIPOSO! –
DOBROU NOC!

Praha: © červen 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXIX. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Opravdu dobrý učitel naučí víc, než umí sám.
ÚMLUVA MEZI PEDAGOGICKOU KOMOROU ČR A RODIČOVSKOU
VEŘEJNOSTÍ
by měla vzejít po vzájemných konzultacích, měla by být projektem nejen pro školství a
vědu, ale také pro kulturu ţivota a umění. Vizí, která by mohla být jednou z cest, jak
zabezpečit komplexní vzdělávání budoucí společnosti, protoţe ono je základním
faktorem ekonomického rozvoje. Měla by být stabilizujícím prvkem školství, protoţe
časté výměny ministrů školství ČR zatím garantují jen chaos a mnoho proti řečících si
zákonů a vyhlášek Stačí si jen pročíst seznam ministrů školství od konce roku 1989: M.
Adam, P. Vopěnka, P. Piťha, I. Pilip, J. Gruša, J. Sokol, E. Zeman, P. Buzková, M.
Kopicová, D. Kuchtová, M. Bursík, O. Liška, M. Kopicová, J. Dobeš (celkem 14 !!!). A o
jaký projekt jde?
A - aktuální

L - lidská
předkládající

B - budoucnost tvořící

práva

a

povinnosti

C - cílevědomý

M – moudrý a morální

Č - čestný

N - neúplatný

D - demokratický

O – odborný

E - ekologii ducha podporující

P – pokorný a pravdivý

F - filosofii historie vnímající

R – rodinný a regionální

G
- garantující rozvoj celoţivotní
vzdělávání

Ř – řád a právo upevňující

H - harmonii
umoţňující

Š – školství, vědu a kulturu rozvíjející

všech

CH – Chartu
(z r. 1966)

stupňŧ

S – stabilitu škol zajišťující

škol

T - tolerantní
učitelŧ

naplňující

U – Úmluvu o právech dítěte zaštiťující
V – vědění s moudrostí spojující

I - informovaný a informující

Z – zákony dodrţující a zkvalitňující

J - jednotný v cílech

Ţ - ţivotaschopný pro občany České
republiky

K - komerční smog analyzující

HUDEBNÍ ABECEDA
Závěr = také kadence, záměrné zakončení skladby nebo její části určitým charakteristickým
způsobem. V gregoriánském chorálu a vícehlasu 15. a 16. stol. se to děje na principu
melodické řady klauzulí. V hudbě 17. aţ 19. stol. na principu harmonické kadence vyjádřené
spojem akordů. Podle akordů a formy jejich spojů se ustálily tyto typy harmonických závěrů:
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autentický (původní), plagální (odvozený) a klamný. Ve 20. stol. jejich platnost ustupuje a
v atonální hudbě zcela zaniká.
Znamennyj raspev = jednohlasý bohosluţebný zpěv pravoslavné církve u východních
Slovanů. Původní byzantské předlohy se asimilovaly a ze znamennyj raspevu se vyvíjel
svérázný útvar s lokálními variantami. Nejintenzivnější vývoj byl od 11. stol. do 17. stol.
V 16. století se objevují pokusy o vícehlasé zpracování melodií, které aţ později potlačily
jednohlas. V 18. a 19. století jej upravovali mnozí významní ruští skladatelé, zejména P. I.
Čajkovskij.
Zobcová flétna = druh podélné flétny opatřené na horním konci hubičkou. Má sedm otvorů
na přední straně pro přefukování. Tvoří celou rodinu fléten různých velikostí a ladění:
sopranino in F, sopránová in C, altová in F, tenorová in C, basová in F. Pro zobcovou flétnu
komponovali hlavně skladatelé baroka. Jako koncertní nástroj znovu v Čechách oţila aţ
v šedesátých letech 20. století.
Zpěv = široká oblast hudby zaloţená na hlasovém projevu lidského jedince (sólový zpěv),
nebo kolektivu (sbor). Neodlučitelnou sloţkou zpěvu je slovo. Zpěv bez slov je spíše
výjimkou (vokalisa, jódlování), která potvrzuje pravidlo. Zpěv je nepostradatelným médiem
kaţdé vokální hudby. V podání folklóru je zaloţen na přirozených hlasových základech.
Podání umělecké hudby vyţaduje profesionální školení, jeţ se dnes předpokládá i u zpěváků
populární hudby.
Zvonková hra = hudební nástroj sestávající z menších naladěných zvonů, známý ve Francii
jiţ v 7. stol., odkud se dostal i do ostatní Evropy. Původně byly zvonky zavěšeny na rám a
rozezvučovány kladívky jedním nebo dvěma hráči. Pouţívalo se jí k výuce intervalů a
k doprovodu chrámových zpěváků. Od 12. stol jsou zvonkové hry stavěny v chrámových a
radničních věţích, kde jsou uváděny do provozu mechanickým způsobem. Praţský
staroměstský orloj se zvonkovou hrou byl zkonstruován jiţ na začátku 15. stol. Roku 1510 se
objevuje zvonkohra ve šlechtických domech jako domácí hudební nástroj, zároveň se dostává
do rozvrhu varhan. Jejím zdokonalením pak v 19. stol. vzniká celesta jako nástroj moderního
orchestru.

HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Světovým mistrem hudební instrumentace, který neomylně vyuţívá účinku nástrojových
barev je český hudební skladatel Antonín Dvořák (1841 – 1904). Jeho odkaz je v oblasti
velkých vokálně-instrumentálních nejevištních forem, která má velký význam nejen v české,
ale i světové hudbě (Stabat mater, Requiem, Mše D dur.) Svou tvorbou dosáhl Antonín
Dvořák jiţ za svého ţivota velkých mezinárodních úspěchů. Je zajímavé, ţe i pro zahraniční
objednávky však často volil náměty české (Svatební košile, Svatá Ludmila). Naše dnešní
putování se bude týkat úcty Čechů k jeho ţivotu a dílu.
Historie je dlouhá, někdy smutná, úsměvná, ale i nepochopitelná. Dne 29. 3. 1931 byl zaloţen
Spolek pro postavení pomníku Antonína Dvořáka v Praze. Při jeho ustavení stáli Josef Jan
Kovařík – sekretář A. Dvořáka při jeho pobytu v Americe, Otakar Šourek – jeho ţivotopisec
(Vydalo SNKLHU, Praha 1954), Vítězslav Novák, Josef Suk, Rudolf Karel, členové Českého
kvarteta, Viktor Stretti, Jan Miroslav Květ a další. V roce 1944 změnil spolek název na
Společnost Antonína Dvořáka v Praze (SAD). Ta ihned začala shromaţďovat prostředky na
pomník a do první měnové reformy získala cca půl miliardy korun. 16. 8. 1949 rozhodla Rada
ÚNV Praha umístit pomník k budově Rudolfina, kde Dvořák řídil první koncert České
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filharmonie (leden 1896). Zde se také konaly premiéry jeho skladeb a zde také učil skladbu v
tzv. mistrovské třídě praţské konzervatoře. Po dohodě s ÚNV a s uměleckými institucemi
bylo upuštěno od vypsání soutěţe na pomník. Jeho provedení bylo zadáno přímo sochaři prof.
Josefu Wagnerovi a architektu Pavlu Smetanovi. O funkci konzultanta byl poţádán prof. Dr.
Jaromír Pečírka. Na realizaci pomníku přidělila vláda SAD 1. 400.000,- Kč. O většinu těchto
peněz však společnost přišla při druhé měnové reformě v r. 1953.
V roce 1951 byl na místo určené pro pomník A.D. přenesen na popud ministra Zdeňka
Nejedlého pomník Josefa Mánesa.
V letech 1952 – 1956 pokračovaly práce sochaře J. Wagnera na pomníku a práce architekta P.
Smetany na úplném architektonicko-urbanistickém řešení. Pomník byl situován na střed
náměstí poněkud blíţe k FF UK a čelnou stranou obrácenou k Vltavě. Veškeré práce byly
oběma umělcům plně honorovány a staly se tak majetkem SAD. V roce 1957 sochař Wagner
zemřel a celý proces instalace pomníku se na 10 let zastavil. Aţ v roce 1967 komise ÚNV
Praha pro rozmisťování praţských pomníků vydala rozhodnutí situovat pomník A. Dvořáka
do blízkosti Rudolfina s termínem odhalení 7. 9. 1971. Termín byl však stále odsouván. Byla
oţivena snaha odhalit pomník k 150. výročí narození skladatele v září 1991. SAD dala
k dispozici jiţ existující Wagnerův model. Ale na popud Svazu výtvarných umělců, Svazu
architektů, Galerie hlavního města Prahy, Útvaru hlavního architekta a dalších, přijala Rada
NVP usnesením ze dne 14. 12. 1988 návrh na vypsání soutěţe. Zároveň dala k dispozici
prostor v parku na Klárově. Soutěţ vypsala Galerie hl. m. Prahy 21. 3. 1989, ale členové
poroty konstatovali, ţe ţádný návrh nepředčil práci Josefa Wagnera. Proto byl syn sochaře
Jan Wagner pověřen zvětšením modelu. V den 150. výročí skladatelova narození a v roce 60.
výročí zaloţení SAD 8. 9. 1991 byl poloţen základní kámen k budoucímu pomníku A.
Dvořáka na Klárově. V roce 1997 zemřel hudební skladatel PhDr. Jarmil Burghauser,
předseda SAD, který stál dlouhá léta v čele všech snah o postavení pomníku. Rok 1998
přinesl novou naději, protoţe iniciativa ministra kultury Martina Stropnického slíbila realizaci
ustavení pomníku v rámci akce Praha 2000 – Evropské město kultury. Byla však snaha
umístit pomník na schodiště Rudolfina. Úmysl vzbudil nevoli u celé kulturní veřejnosti, proto
primátor hl. m. Prahy Jan Kasl rozhodl, aby jiţ částečně rozebrané schodiště Rudolfina bylo
opět uvedeno do původního stavu. Pomník byl odhalen na Palachově náměstí 4. 6. 2000,
otočený čelem k hlavnímu vchodu Rudolfina. Socha je vysoká 3 m, váţí 500 kg.
Méně obtíţným činem, ale velice zásluţným SAD bylo zaloţení Muzea Antonína Dvořáka a
to krátce po zahájení činnosti Spolku dne 20. 6. 1932. Tehdy se poprvé otevřely brány
Michnova barokního letohrádku v Praze na Novém Městě „Amerika“, který byl postaven
1717 – 1720 podle projektu K. I. Dientzehofera (Ke Karlovu 20, Praha 2). Muzeum uchovává
dodnes především unikátní soubor skladatelových notových rukopisů, korespondence,
knihovny a předměty z pozůstalosti předního dvořákovského badatele Dr. Jarmila
Burghausera. Více na www.nm.cz.
V roce 1951 se Společnost Antonína Dvořáka podílela na zaloţení Památníku Antonína
Dvořáka v jeho rodném domě v Nelahozevsi, kde se také pravidelně odehrává slavnostní
matiné předcházející datu Dvořákova narození (8. 9. 1841), známé jako Dvořákova
Nelahozeves. Zde je veřejnosti přístupna stálá expozice zaměřená na skladatelovo mládí (277
51 Nelahozeves 12, tel.: 315 785 099.)
Památník Antonína Dvořáka se také nachází ve Zlonicích, kde se Dvořák učil hudbě u
vynikajícího pedagoga Antonína Liehmanna. Se vzpomínkami na Zlonice souvisí
skladatelova Symfonie c moll č. 1 „Zlonické zvony“ z r. 1865. Více na www.padzlonice.ic.cz,
www.zlonice.cz. Byl vybudován v barokním špitálku na jiţním konci Zlonic v r. 1954 péčí
„Vlastivědného krouţku Zlonicka“. Zde umístěné památky jsou z osobního majetku
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skladatele od jeho syna Ing. Otakara Dvořáka. Je zde také úmrtní loţe A. Dvořáka, taktovka,
učebnice pro kapelníky z r. 1739, šperkovnice, kuřácká souprava i zrcadlo z bytu v Ţitné ulici
v Praze, kde rodina A. Dvořáka ţila.
Poslední naše zastavení bude v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, kde
našel na více neţ dvacet let Antonín Dvořák svůj druhý domov. Zde s nadšením sadařil,
zahradničil, choval holuby a komponoval. S prostředím tohoto kraje je neodmyslitelně spjato
zralé a vrcholné období Dvořákovy skladatelské tvorby. Zde spatřilo světlo světa přes třicet
nových děl (např. Opery Jakobín, Čert a Káča, Rusalka, oratorium Svatá Ludmila, kantáta
Svatební košile, Requiem atd.) Sám psal v dopisech svým přátelům: „cítím se zde velice
šťastným“. Více na www.antonindvorak.cz.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
Blíţí se čas našeho rozloučení v kavárničce. Proto si dnes dovolím předloţit Vám ucelenou
nabídku, kterou si doma můţete nejrůzněji upravovat:
SLAVNOSTNÍ MENU „LUKULSKÉ HODY“
Lehký přípitek: „Šampaňská árie“ od W. A. Mozarta,
Předkrm: „Pašijový salát sv. Matouše“ od J. S. Bacha,
Polévka: „Cibulička“ od B. Smetany,
Hlavní chod: „Šunkový kapr z Labutího jezera“ od P. I. Čajkovského,
Moučník: „Maruščin jahodový pohár“ od J. Berkovce,
„Londýnské zmrzlinové trio“ od J. Haydna,
Nápoje: „Jasmínový čaj madam Butterfly „ od G. Puccini,
„Kávová kantáta“ od J. S. Bacha,
„Nápoj lásky Dulcamara“ od G. Donizeti
DOBROU CHUŤ!
AKTUÁLNĚ
Jediný časopis, který v České republice vychází jiţ od roku 1948 a informuje prostřednictvím
předních českých muzikologů a publicistů co nejširší okruh čtenářů o krásné hudbě je
periodikum HUDEBNÍ ROZHLEDY. Sleduje kompoziční tvorbu, interpretaci, pedagogiku,
problematiku nosičů, oblast výroby hudebních nástrojů i organizaci a ekonomiku kultury. A
to jak v historických, tak i v mezinárodních souvislostech. Vedle recenzování CD přináší i
pravidelné analýzy odborné literatury, věnuje prostor mladým umělcům atd. Časopis vychází
dvanáctkrát do roka v rozsahu 64 stran. Více na www.hudebnirozhledy.cz.

Praha: © červen 2011

MgA. Magdalena Tŧmová
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XXX. HUDEBNÍ EPIŠTOLA
Motto: Jádro pedagogiky tkví v tom, abychom naučili druhé, co neděláme sami.
V závěrečném úvodníku Hudebních epištol poprosíme patronku hudby sv. Cecílii (200 –
22. listopadu 230?), aby nás provázela celým ţivotem a dala nám poznat sílu hudebního
umění v celé jeho šíři, aby nám do budoucna dala vynikající hudebníky a nedala zaniknout
krásnému umění vůbec. Její svátek se slaví 22. listopadu a jméno je latinského původu.
Základem je slovo caecus (krátkozraký aţ slepý). Cecílie však slepá nebyla. Musela to být
bytost s velkým hudebním nadáním, protoţe je patronkou chrámové hudby, hudebníků,
výrobců hudebních nástrojů, pěvců, varhanářů, básníků a slepců. Legenda o sv. Cecílii patří
k nejkrásnějším a nejdojímavějším básnickým výtvorům křesťanského starověku. Od r. 1992
pořádá pravidelně hudebník Jiří Stivín k Poctě sv. Cecílii koncerty v Rudolfinu ve Dvořákově
síni v 19. 30 hodin. Poslední se konal 23. 11. 2010. Více: www.jiri.stivin.cz, www.cecilia.sk.
Atributy: růţe, hudební nástroje (varhany, housle), zpěv.
Podle legendy pocházela svatá Cecílie ze starého římského rodu Ceciliů. Jiţ v mládí se stala
horlivou křesťankou. Hudbě a zpěvu se učila proto, aby takto mohla chválit Boha. Zavázala se
slibem věčného panenství, ale rodiče ji zasnoubili pohanskému mladíkovi Valeriánovi.
Cecílie prosila anděly o přímluvu, aby si uchovala panenství i přesto, ţe bude muset vstoupit
do stavu manţelského. Po svatbě vše řekla Valeriánovi a oznámila mu, ţe andělé střeţí její
tělo. Pokud nechce být jimi zahuben, musí přestoupit ke křesťanství a pak uvidí anděly, kteří
ji chrání. Láska Valéria k Cecílii musela být hluboká, protoţe šel za římským biskupem sv.
Otcem Urbanem, který jej poučil ve víře, pokřtil a Valerius se vrátil k Cecílii zcela ponořen
do lásky k Jeţiši Kristu. V domě nalezl Cecílii pohrouţenou v modlitbě a vedle ní viděl
zářícího anděla se dvěma kyticemi růţí a lilií. Bratr Valériána Tiburcius byl také pokřtěn,
kdyţ viděl hlubokou proměnu svého bratra. Všichni však zahynuli mučednickou smrtí při
pronásledování křesťanů. Oba bratři byli jako šlechtici sťati mečem. Oba byli společně
pochováni v Kalixtových katakombách na Via Appia. Svým odhodláním a pevnou vírou
zapůsobili na velitele stráţe Maxima, který se také stal křesťanem a pro tuto svoji duchovní
proměnu byl utlučen kyjem. Cecílie ještě stačila veškerý svůj majetek uchránit před
konfiskací tím, ţe ho všechen rozdala chudým. Římský prefekt ji předvolal a ţádal, aby
vydala své jmění a obětovala bohům. Protoţe neuposlechla, rozkázal, aby byla ve vlastní lázni
udušena vedrem a horkou parou. Mučení Cecílie přeţila, a patronkou hudby se stala proto, ţe
uprostřed svých muk zpívala ţalmy. Nakonec byla sťata mečem. Nešikovnost kata způsobila,
ţe sv. Cecílie ještě tři dny ţila a ve svém utrpení dokázala posilovat všechny své přátele ve
víře v jednoho Boha ve třech osobách. Legenda praví, ţe byla umučena v roce 230 za
panování císaře Alexandra Severa, ale podle novějšího bádání se tak muselo stát ještě za
panování císaře Marka Aurelia, tedy kolem roku 170. Papeţ Urban I. dal pochovat její tělo
v Kalixtových katakombách v Římě hned vedle hrobů biskupů. Dům jejího umučení posvětil
jako kostel a o 100 let později zde vyrostla bazilika, která dostala starobylý titulus Caeciliae.
Byla to jedna z 25 původních farností Říma. Papeţ Paschalis I. (817 – 824) nechal do chrámu
přenést ostatky všech čtyř mučedníků a papeţů Lucia I. a Urbana I.
Ohlas v umění: sochař Stefano Maderna (1575 – 1636) Svatá Cecílie, mramorová skulptura
umístěná v chrámu sv. Cecílie v Trastevere v Římě. Známým znázorněním Cecílie,
symbolizujícím její vztah k hudbě, je nástropní freska (kolem r. 1510) v katedrále v Albi.
V Louvru v Paříţi visí malba od Domenichina (kolem r. 1620), která ukazuje Cecílii
s violoncellem. Na malbě od Moreta (kolem r. 1530) v kostele sv. Klimenta v Brechcii je
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vidět Cecílii, jak hraje na varhany. Jedním z nejstarších znázornění je mozaika v kostele sv.
Apolináře Nuovo v Ravenně, která pochází z doby kolem r. 570 a ukazuje Cecílii jako
mučednici s korunou mezi palmami. Spolu s Valeriánem a Tiburciem je v bronzovém sousoší
ve strasbourském chrámu od Stefana Maderny.
V Čechách oslavil sv. Cecílii malíř Vojtěch Hynais půvabným obrazem „Svatá Cecílie“, který
100 let visel v historické ředitelně Národního divadla. Po restaurování byl vystaven na
výstavě Karel Škréta: Dílo a doba (od 26. 11. 2010).

HUDEBNÍ ABECEDA
Ţabka = součást smyčce, která podobně jako hrot upevňuje a pravidelně rozvrstvuje ţíně
smyčce. Je opatřená šroubem, kterým se podle potřeby ţíně napínají či povolují. Vyvinula se
v 16. stol. Zpočátku byla připevněna k prutu. Ve 2. polovině 17. stol. vznikla posuvná ţabka
s ozubením a pak teprve s napínacím šroubem.
Ţalmy = jsou původně hymnické náboţenské písně Ţidů, vzniklé převáţně ve 2. století př. n.
l. a soustředěné ve starozákonní knize 150 ţalmů. Jsou sloţeny z řady nerýmovaných a
vesměs dvoudílných veršů. Byly překládány do latiny a později i do národních jazyků (Janem
Ámosem Komenským do češtiny). V římsko-katolické církvi se staly součástí liturgie
v proprium missae. Přijaty byly i protestantskými církvemi. Od 16. stol byli zhudebňovány
vynikajícími hudebními skladateli: O. di Laso, G. Gabrielli, C. Monteverdi, H. Schütz, J. S.
Bach, F. Schubert, J. Brahms, M. Reger, I. Stravinskij, A. Schönberg. V Čechách – J. D.
Zelenka. Ke skvostům světové hudební kultury patří písňový cyklus ţalmů „Biblické písně“
(1894) Antonína Dvořáka.
Ţánr = fr., genre (ţánr), rod, druh. Označení celé oblasti hudebních druhů a forem, jeţ
spojuje příbuznost obsahu, vyjadřovacích hudebních prostředků a funkcí. K hudebním ţánrům
např. patří široká oblast vokální, vokálně-instrumentální hudby, instrumentální hudby, druhy a
formy hudebního divadla, tanec atp.
Ţofínská akademie = pěvecko-hudební spolek v Praze, o jehoţ zaloţení (1840) se zaslouţil
český skladatel a sbormistr Alois Jelen (1801 – 1857) Spolek provozoval hudební školu, kde
se vyučovalo sólovému i sborovému zpěvu, klavírní hře, hudební teorii, estetice, dějinám
hudby a deklamaci. Koncerty Ţofínské akademie měly vysokou úroveň. Jedním z vrcholů
bylo provedení Beethovenovy 9. symfonie (1842). Uváděly se i české původní sbory. Spolek
vedl J. N. Škroup, F. A. Vogl, Fr. Škroup, J. L. Zvonař. V r. 1899 Ţofínská akademie zanikla.
Ţidovská hudba = původně hudba etnických Ţidů, kteří vytvořili roku 1948 stát Izrael, kam
se pak vrátila řada hudebníků z ostatních zemí světa, aby zde vytvořila na tradičních
základech moderní ţidovskou hudební kulturu. Do Izraele odešel z Prahy roku 1939 i literát,
skladatel a hudební publicista Max Brod. I při izolovanosti svého kulturního ţivota se ţidovští
umělci neubránili asimilaci řady prvků ze svého okolí. U nás se dokonce mnozí identifikovali
s češstvím: skladatelé Ervín Schulhoff, Pavel Haas, Karel Reiner, Viktor Ullmann, dirigenti
Petr Brock, Karel Ančerl, zpěvák Karel Berman a vydatně obohatili novodobou českou hudbu
a kulturu vůbec.
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HUDEBNÍ ZEMĚPIS
Váţení přátelé, první naše hudební putování se konalo v Praze, ke které se v závěru našich
cest zase vrátíme. Úcta k vynikajícím umělcům všech dob a všech národností, kteří v Praze
ţili, či zde pobývali, má hluboké kořeny a je vyjádřena zajímavou formou. Stačí si při
procházce Prahou všímat budov, kolem kterých procházíme a s úţasem zjistíme, ţe na mnoha
domech jsou pamětní desky s reliéfy umělců, kteří v tom konkrétním domě zanechali své
stopy. Hudební zeměpis první epištoly jsme zakončili u pamětní desky na rodném domě
jednoho z nejslavnějších českých houslistů přelomu 19. a 20. století Františka Ondříčka
(1857 – 1922), který se nachází na hradčanském předměstí „Nový svět“ čp. 90. Sestupujemeli Nerudovou ulicí směrem od Hradu k chrámu sv. Mikuláše, hudba se nám připomene
pamětní deskou na domě čp. 210 domovním znamením tří houslí. Domu se říká „U tří
housliček“, nachází se na levé straně ulice a kdysi patřil třem houslařským rodinám. Mezi
nimi i jednomu z nejproslulejších reprezentantů praţské houslařské školy, Tomáši
Edlingerovi. Budeme-li pokračovat směrem k řece Mosteckou ulicí, kde v době Rudolfa II.
ţila řada hudebníků dvorní kapely, mineme i dům čp. 48, který byl domovem violoncellisty
legendárního Českého kvarteta Ladislava Zelenky (1881 – 1957). Pamětní deska s bustou je
umístěna mezi dvěma okny v prvním patře domu. V Lázeňské ulici čp. 285 v někdejším
malostranském hotelu „U zlatého jednoroţce“ bydlel r. 1796 Ludwig van Beethoven (1770 –
1827). Pamětní deska, s takřka ţivou tváří skladatele, od sochaře Otakara Španiela zde byla
umístěna r. 1927. Lázeňskou ulicí přes Velkopřevorské náměstí se dostaneme na břeh
Čertovky, blízko ke Kampě, kde je na fasádě domu čp. 512 umístěna pamětní deska s bustou
Bohuslava Martinŧ (1890 – 1959), který zde proţíval svá studentská léta. Nedaleko pak
v Hrzánském paláci čp. 490 spatřil světlo světa jemný, vzdělaný, vysoce humánně zaloţený
člověk, profesor praţské konzervatoře, prezident České akademie věd a umění, talentovaný
malíř a spisovatel, ale především hudebník Josef Bohuslav Foerster (1859 – 1951). Při
procházce se dostaneme také k nejvýznamnější architektuře praţského baroka,
k mikulášskému chrámu, kde také sídlila jezuitská kolej čp. 2 (dnes sídlo matematickofyzikální fakulty Karlovy univerzity). Zde se nachází pamětní desky vydavatele kancionálů
Jiřího Třanovského-Tranoscia (1592 – 1637) a renesančního intelektuála, cestovatele a
hudebníka Kryštofa Haranta z Polţic a Bezdruţic (1564 – 1621), jehoţ dům ustoupil
jezuitské koleji. Při návštěvě chrámu sv. Mikuláše si ve své fantazii promítněte den 14.
prosince roku 1791, kdy se chrámový prostor stal dějištěm největší evropské mozartovské
události na mnoho dalších desetiletí. Byl jí smuteční akt, který uspořádal orchestr praţského
divadla na důkaz bezmezné úcty a obdivu k Mozartovi. Hudební program zádušní slavnosti
řídil Jan Josef Strobach, ředitel divadelního orchestru a zároveň svatomikulášský regenschori.
Památce W. A. Mozarta se přišlo poklonit tolik lidí, ţe se všichni do kostela nevešli. Requiem
F. A. Rőslera-Rosettiho provedlo 120 významných hudebníků té doby v čele s pí J.
Duškovou. Uprostřed kostela stál nádherně osvětlený katafalk, tlumeným zvukem zněly tři
sbory trumpet a bubnů a 12 studentů malostranského gymnásia (Hellichova ulice, dnes
Gymnázium Jana Nerudy) neslo pochodně. Pokud budete v cestě pokračovat, tak Na Újezdě
čp. 37 se nám připomene pamětní deskou znamenitý český houslista Ferdinand Laub (1832
– 1875). V nedaleké Zborovské ulici upomíná pamětní deska českého skladatele a dirigenta
Otakara Ostrčila (1879 – 1935). Přejdeme most směrem k Národnímu divadlu a vlevo, na
Novotného lávce uvidíme pomník Bedřicha Smetany od sochaře Josefa Makovského, který
byl před budovou Smetanova muzea odhalen v r. 1984. Vpravo, nedaleko od mostu se nachází
budova Hlaholu, české kulturní instituce, která vznikla po pádu Bachova absolutismu a na
jejích zdech se nachází pamětní desky s bustami sbormistrů Karla Bendla (1838 – 1897),
Karla Knittla (1853 – 1907) a Bedřicha Smetany (1824 – 1884). O pomníku Antonína
Dvořáka na Palachově náměstí jsme mluvili v předcházející kapitole. Pamětní deska
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Antonína Dvořáka (1841 – 1904) byla v r. 2004 umístěna na kostele sv. Vojtěcha za
Národním divadlem, kde Dvořák působil ve svém mládí jako varhaník. Ale pokud budete mít
ještě čas, naleznete v Kaprově ulici čp. 45 pamětní desku s bustou Jaroslava Jeţka (1906 –
1942), který v tomto domě v „modrém pokoji“ ţil a tvořil. Stejná vzpomínka se nachází Na
Příkopech čp. 864, která připomíná pobyt Fryderyka Chopina (1810 – 1849), který zde
bydlel v někdejším hotelu Černý kůň. Procházku můţete zakončit v jedné z kaváren Obecního
domu na Náměstí Republiky, kde je ve vstupním prostoru umístěna pamětní deska s bustou
Václava Talicha (1883 – 1961), vynikajícího českého dirigenta 20. století. Z oken kavárny
můţete vidět na zdi obchodního domu Palladium pamětní desku, která kolemjdoucím
zvěstuje, ţe zde Josef Kajetán Tyl v r. 1834 napsal text písně „Kde domov mŧj“.
Pouť hudebně památnými místy Prahy dnes skončila. Ale zdaleka jsme nenavštívili všechna
místa. Doporučuji Vám navštívit náhrobní kameny na pozoruhodném Malostranském hřbitově
(nachází se nedaleko Bertramky), na Olšanských hřbitovech a Vyšehradě, kde se cesta za
hudbou uzavírá. Zároveň však otevírá oči těm, kdo budou Prahou znovu procházet, aby se
k Praze, viděné očima hudby, stále vraceli.

Kavárna „U KOUZELNÉ FLÉTNY“
V naší poslední kavárničce si popovídáme nad čajem „Kouzelná flétna“, který je sloţen ze
sušeného šípku, jablka, ibišku, jahody, květu chrpy a slunečnice. Dvě vrchovaté lţičky čaje
zalijeme vařící vodou a louhujeme 8 – 10 minut. Nad báječnou vůní, která se z nápoje line, si
připomeneme příběh prince Tamina, z opery o dvou dějstvích W. A. Mozarta „Kouzelná
flétna“, který se vydal do světa za poznáním. Při putování se seznámil s podivným člověkem,
který vypadal jako papoušek a jmenoval se Papageno. Ptáčník Papageno byl ve sluţbách
královny Noci, do které se princ zamiloval. Musel ji však vysvobodit z rukou zlého čaroděje
Sarastra, který ji unesl na svůj hrad. K vysvobození mu pomáhala drobná flétna, která měla
kouzelnou moc. Její zvuky zaháněly smutek, nízkou zlobu a pomáhaly v kaţdém nebezpečí.
Po mnoha zápletkách a zkouškách zvítězila láska a ti, kdoţ bojovali proti zlu, dospěli silou
svého ducha ke kráse, pravdě, moudrosti a k věčnému štěstí. Libreto k opeře napsal Emanuel
Schikaneder. Přeloţil je Jan Ort. Premiéru měla v divadle „Na Vídeňce“ ve Vídni 30. 9. 1791.
Předehra opery je duchaplná a jiskřivá fuga. Hudba díla má uzavřená čísla, spojovaná
mluvenou prózou. Je mnohotvárná, jak to vyţaduje námět a charakter scén i postav. Opera
vznikla v posledním údobí Mozartova ţivota, ve dnech bídy a nemoci. Přesto z ní vyzařuje
úţasná síla a povzbudivost.

AKTUÁLNĚ
Ţádné loučení není bezbolestné. Povídali jsme si společně o hudbě od září 2008 a já doufám,
ţe krása, kterou jsme se zabývali, ve Vás zanechala stopy, které budete předávat dál. A
protoţe se vţdy loučím krátce, aby mne to příliš nebolelo, odejdu z Vašeho ţivota pomocí
irského přání:
Nepřeji Vám, abyste zŧstali ušetřeni nějakého utrpení,
protoţe vím, ţe stejně nezŧstanete.
Nepřeji Vám, aby Vám po tváři netekly slzy,
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protoţe je stejně nezadrţíte a pláčem se Vám uleví.
Nepřeji Vám, abyste nezakusili ţádnou bolest, protoţe ji stejně uţ dávno znáte, víte také,
ţe utrpení zušlechťuje, ţe slzy očišťují srdce a bolest ţe zároveň zraňuje i posiluje.
*
Něco bych Vám ale přeci jen ráda popřála:
abyste byli za všechno vděčni, i kdyţ se Vám to třeba nelíbí,
abyste opatrovali vzpomínky na dobré věci, které jste zaţili, i kdyţ jich není aţ zas tolik,
abyste byli stateční, i kdyţ si myslíte, ţe uţ to nejde,
abyste svŧj kříţ neodhazovali, protoţe kolikrát ho odhodíte, tolikrát se budete vracet a
sbírat ho, abyste ho mohli donést aţ na vrchol, na nějţ je nutné vystoupit, i kdyţ se zdá
nedosaţitelný.
Aby dary, které v sobě máte, rostly pomalu, ale po celý ţivot, aby Vám pomáhaly.
Abyste nikdy nevyměnily přátele, kteří jsou pravdiví, a kdyţ udělají chybu, abyste jim
odpustily.
Abyste mohli dávat radost, sílu a naději těm, s nimiţ Vás pojí láska. Nezapomeňte, ţe
kaţdá rŧţe má trny, ale přesto je krásná.
LAUDETUR CHRISTO
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