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ÚVOD 

Dnešní doba je pro oblast církevní hudby a liturgie zlomová, neboť přináší svobodu 

s řadou výhod a moţností, kterých se z rŧzných příčin v historii nedostávalo. Z tohoto 

dŧvodu téţ dochází k rozšiřování ţánrového spektra písní. Ve své diplomové práci se 

zabývám evangelickými písněmi jakoţto fenoménem, o němţ nepanuje v dnešní době 

všeobecně hluboké povědomí. 

Evangelická církevní hudba je na jedné straně konzervativní, závaţného myšlenkového 

charakteru, tradiční a historická, na straně druhé však přijímá nové prvky z široké ekumeny 

a prostředí mimocírkevního, které si přivlastňuje a také se jimi obohacuje. Tak, jako 

současná hudba mimocírkevní, má i evangelická církevní hudba svŧj charakter stylově 

pluralitní. Je proto těţké postihnout do detailu všechny rozmanité a rŧznorodé melodie a 

tematické oblasti, které se nabízí v evangelickém zpěvníku. Vytyčila jsem si proto šest 

základních okruhŧ, kterými jsem se ve 3. kapitole své diplomové práce zabývala detailněji. 

Tyto okruhy představují subjektivně zvolené oblasti, jejichţ význam v současné evangelické 

církevní hudbě i bohosluţebné praxi se pokouším zdokumentovat. Jde o překladové písně, 

písně vzešlé z hudební romantické tradice, o písně reagující na 2. světovou válku, písně 

vzniklé za totality, písně dětské a ekumenické. V jednotlivých podkapitolách nejprve 

charakterizuji tyto konkrétní okruhy s cílem uvést čtenáře do problematiky a v následujících 

úsecích podkapitol se zabývám jiţ konkrétními písněmi. Pro komplexní analýzu písní jsem 

se snaţila vybrat z evangelického zpěvníku především takové písně, které svojí podstatou 

nejblíţe specifikují a podtrhují oblast, jíţ reprezentují. Pozornost přitom soustřeďuji 

převáţně na písně známější, které představují základ soudobých evangelických bohosluţeb a 

jakési hudebně-historické „dědictví“ Českobratrské církve evangelické, ale i na ty, které jsou 

méně známé, „pozapomenuté“, leč pro historický vývoj evangelické hudby neméně dŧleţité. 

Název úsekŧ podkapitol představuje název písně, kterou podrobuji komplexní analýze, a 

číslo za názvem (uvedené v závorce) je číslem, pod nímţ se jednotlivé písně vyskytují v 

evangelickém zpěvníku (EZ), v dodatku k němu (D EZ), v mládeţnickém zpěvníku Svítá (S) 

či ve zpěvníku pro děti Haleluja amen (HA). 

Vlastnímu těţišti mé práce předchází kapitola vyjadřující se k deseti významným 

fenoménŧm, které měly v dějinném vývoji značný vliv na vznik písní protestantské tradice: 

gregoriánský chorál, cantiones, bratrská píseň, lutherská píseň, Ţenevský ţalm, doba barokní 

a protireformace, klasicismus, romantismus a moderní vlivy nových hudebních stylŧ 20. 

století. Je patrné, o jak rozmanitý materiál jde. U těchto fenoménŧ vţdy nejprve 



charakterizuji jejich obecná a hudební specifika, v návaznosti pak stručně ukazuji jejich 

konkrétní vlivy na příkladné písni vyskytující se v EZ.  

Přestoţe se tato práce má zabývat písněmi Českobratrské církve evangelické, dotýká se i 

písní vzniklých dříve neţ po roce 1918, kdy oficiálně tato církev vznikla. Bylo by moţné 

namítnout, ţe tedy písně starší nepatří mezi písně evangelické. Na tomto místě je však nutné 

poukázat na významnost tradice, kterou evangelická církev zastává a na jejíchţ principech a 

kořenech, sahajících tedy mnohem dál (neţ k tomuto mezníku), i nadále buduje. Z tohoto 

dŧvodu jsem také přistoupila hned v první kapitole k ozřejmění této situace popisem 

historických událostí, dějinných souvislostí a jednotlivých konfesí, které byly významným 

podnětem pro vznik Českobratrské církve evangelické. Domnívám se totiţ, ţe tato oblast 

není všeobecně příliš známá a mnou předloţený vhled do historických souvislostí, mŧţe 

poskytnout čtenáři potřebné vysvětlení mnohých jeho otázek a nejasností. Věřím tedy, ţe 

tento historický prŧřez přispěje ke snadnějšímu pochopení problematiky. Pro získání 

informací k této teoretické části mi značně pomohla příručka Š. Šoltésze Dějiny křesťanské 

církve, která poskytuje popis a charakteristiku jednotlivých denominací z hlediska 

současnosti, ale i z hlediska historického. Shrnuje zde podstatné historické události, které 

ovlivnily dějiny těchto církví.  

Informace o evangelických písních se v rŧzných publikacích vyskytují jen minimálně a 

pokud vŧbec, pak jen ve velmi obecném pojetí, proto mi byla významnou pomocí přednáška 

celocírkevního kantora Českobratrské církve evangelické Ladislava Moravetze s názvem Od 

reformace k dnešku a jeho četné referáty, za jejichţ poskytnutí mu náleţí mŧj velký dík. Šlo 

o referáty s názvy: Duchovní píseň a hudba v 19. století, Evangelické znějící symboly včera i 

dnes, Hudba a zpěv v evangelické bohosluţbě, Charakteristické znaky písní v evangelickém 

zpěvníku, Jednota bratrská, Konfesionalismus a barokní kultura 17. století, Luther, 

Pietismus a osvícenství, Písňová tvorba 20. století, Současné tendence v církevní populární 

hudbě, Stylový pluralismus 20. století, Ţenevské ţalmy a Ţenevský ţaltář.  

Tato diplomová práce spadá do okruhu prací teoreticko-deskriptivních, resp. historicko-

srovnávacích, nepatří tedy k pracím empiricko-výzkumným. Tomu odpovídá i její 

metodologie. Zčásti čerpá z poznatkŧ jiţ v literatuře publikovaných, z části z  materiálŧ 

poskytnutých celocírkevním kantorem. Získané informace však novým zpŧsobem 

organizuje a sdruţuje a zasazuje je také do nových kontextŧ.
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1 Českobratrská církev evangelická (ČCE) 

1.1 Vznik ČCE 

Českobratrská církev evangelická (ČCE) vznikla necelé dva měsíce po konstituci 

demokratické Československé republiky roku 1918 sloučením české luterské církve 

(vyznání augsburského) a české reformované církve (vyznání helvétského). Obě tyto 

církve měly společný základ v reformačních snahách, luteráni však zdŧrazňovali více 

Kristovu vládu nad srdcem a duší jednotlivých lidí a uspořádání světa ponechávali 

světským pánŧm. Oproti tomu církve reformované zdŧrazňovaly Krista a jeho vládu nad 

celým světem, vedly lid k odpovědnosti i za světské řády a veřejný ţivot. Proto se 

v dějinném vývoji cesty těchto dvou společenství dělily. 

ČCE v době svého vzniku do svého čela přijala devítičlenný synodní výbor jako svŧj 

reprezentativní orgán, čímţ správně přestala být podřízena vrchní církevní vídeňské radě, 

jejíţ součástí do té doby obě její evangelické předchŧdkyně byly. Pŧvodně se jmenovala 

Evangelická církev bratrská, tohoto názvu se však musela z právních dŧvodŧ v dubnu roku 

1919 vzdát, aby následným hlasováním dostala název nový, dodnes aktuální. 

Českobratrská církev evangelická za svŧj symbol zvolila kalich stojící na Bibli, čímţ se 

také přiznala k vazbám a věroučným tradicím české reformace kalvínské i luterské. 

Zároveň však spojená církev přijala ke svým dvěma pŧvodním vyznáním za základ svého 

„nového“ učení také vyznání České konfese z r. 1575 a vyznání bratrské z roku 1662.  

„Přijetím těchto vyznání naše církev prohlásila, ţe chce být evangelickou církví, to 

znamená, ţe evangelium je pro ni jediným pravidlem víry a ţivota, a ţe chce navázat na 

Jednotu bratří, která zdůraznila bratrské obecenství. Obojí je vyjádřeno i v názvu církve.“
1
 

ČCE je organizačně postavena na principech presbyterně-synodních, které jsou 

základem jejího církevního zřízení. Správním orgánem církve je Synodní rada se sídlem 

v Praze, volená na šest let. V jejím čele stojí 3 kazatelé a 3 „laičtí“ presbyteři (od řeckého 

presbyteros, starší)
2
, z nich oficiálními představiteli církve jsou synodní senior (kazatel) a 

synodní kurátor (presbyter). K jejich činnosti je jim nápomocná Ústřední církevní kancelář 

a poradní odbory pro speciální úkoly církve. Synodní radu volí poslanci synodu, 

nejvyššího zákonodárného sboru církve, který zasedá pravidelně po dvou letech, a jeho 

                                                           

1
 Šoltész, Š. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 133. 

2
 Šoltész, Š. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 25. 
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členové jsou voleni ze členŧ seniorátního shromáţdění – konventu, který tvoří 

představitelé jednotlivých sborŧ na určitém území státu. I konvent zasedá jednou za dva 

roky. Podle územního členění se sbory v ČCE dělí do seniorátŧ, jichţ je třináct, a předsedá 

jim 4členný seniorátní výbor v čele se seniorem a seniorátním kurátorem. K 1.9.2007 má 

ČCE 261 farních sborŧ a 115 000 členŧ
3
. Kaţdému z nich předsedá staršovstvo tvořené 

zástupci jednotlivých sborŧ, kteří jsou do této funkce zvoleni presbytery těchto sborŧ. V 

čele sboru stojí vţdy jeho „laický“ presbyter – kurátor, a představitel duchovní – farář.  

V době reformace se snahy reformátorŧ odráţely od dvojího úkolu, který Kristus svěřil 

církvi: kázat evangelium a slouţit sobě navzájem i světu tak, jak to Bŧh přikázal. Ať uţ to 

čteme v Markově evangeliu: „Jděte do celého světa a kaţte evangelium všemu stvoření.“ 
4
 

nebo v evangeliu podle Matouše: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke 

všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a 

učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ 
5
 Církev v kaţdé době musí prosit 

Boha o pochopení tohoto úkolu a především o schopnost uchopit správně jeho plnění. 

Reformátoři se snaţili o změnu tehdejšího konání katolické církve, která podceňovala 

kázání slova Boţího a na první místo stavěla „nesprávně pojaté svátosti“
6
 tím, ţe se sami 

pokusili postihnout hlavní poselství Písma ve zvláštních spisech: konfesích (vyznání víry), 

katechismech a zpěvnících. Výklady slova Boţího jsou i dodnes základem bohosluţebných 

aktŧ v ČCE, stejně jako i společné modlitby a zpěv písní. K němu Ladislav Moravetz, 

celocírkevní kantor ČCE, který se angaţuje ve prospěch plurality, kvality a opravdovosti 

zpěvu v ČCE, říká: 

„Zpěv v křesťanském shromáţdění ţije z radosti z evangelia Jeţíše Krista. Je to 

radostný čin, k němuţ nás vybízí Slovo Boţí. Bohosluţby bez zpěvu si neumíme představit. 

Hlavně ve chvalozpěvech je zpěv nezastupitelný, proto při kaţdých bohosluţbách by měl 

zaznít alespoň jeden chvalozpěv…“
7
 

                                                           

3
 Filipi, Pavel a kolektiv. Malá encyklopedie evangelických církví. Praha: Libri, s.r.o., 2008, s. 41 – 42. 

4
 Bible. Český ekumenický překlad a Bible kralická. Česká synoptická Bible v rozsahu celého vydání Bible 

kralické z roku 1613. Praha: Česká biblická společnost, 2008, s. 88. 

5
 Bible. 2008, s. 55. 

6
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 117. 

7
 MORAVETZ, L. „Při zpěvu se nebesa otevřou“. “Rozhovor o zpěvu a zpěvníku s kantorem Ladislavem 

Moravetzem.” Český bratr 6, roč. 84/2008, s. 17. 
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1.1.1 Evangelické zpěvníky  

Roku 1918 rozhodnula na generálním synodu nově vznikající unionovaná církev o 

nutnosti přípravy a vydání společného zpěvníku s cílem utvrzení své jednoty. K jeho 

prvnímu vydání došlo roku 1923. Zanedlouho se však ukázalo, ţe počet písní v něm (311) 

je nedostačující a byly k němu vydány dva dodatky s novými písněmi a ţalmy. Po třiceti 

uplynulých letech, však rostla další potřeba nového zpěvníku. Roku 1951 byl tedy zvolen 

hymnologický odbor, který se začal zabývat jeho přípravou. Z dosavadního zpěvníku a ze 

starších písňových materiálŧ (bratrských, exulantských, potolerančních aj.) vybíral písně 

odpovídající především současnému teologickému myšlení. Melodie písní i jejich rytmus 

byly upravovány podle své pŧvodní podoby, jak byla zaznamenána v kancionálech. 

Ekumenické smýšlení se zde projevilo i přijetím písní z jiných protestantských církví a 

několika písní katolických ze 17. a 18. století. 

Návrh nového zpěvníku byl zhotoven a předloţen synodu roku 1971, k jeho vydání 

však došlo aţ roku 1979. Protoţe se ministerstvo kultury dlouhou dobu zdráhalo 

odsouhlasit mimořádný příděl papíru k vytištění zpěvníku, poţádala Českobratrská církev 

evangelická o pomoc v zahraničí, a tak byl Evangelický zpěvník (EZ) se své současné 

podobě vydán za pomoci bádenské evangelické zemské církve a jejího vydavatelského 

odboru v Karlsruhe. Ke zpěvníku s jednohlasými nápěvy a texty písní vyšel i tzv. 

Chorálník obsahující varhanní doprovod.  

Za hudební sloţku EZ i Chorálníku převzala odpovědnost Magdalena Horká, jazykovou 

sloţku zaštítila Slavie Radechovská. Za ostatní, kteří se na vzniku zpěvníku podíleli, 

mŧţeme jmenovat například Jana Horkého, Luďka Rejchrta, Rudolfa M. Šimšu, Zdeňka 

Čepa, Bohuše Hrejsu, Jiřího Batelku, Rostislava Nechutu, Vladimíra Kučeru, Rudolfa 

Říčana aj.  

Cílem nového zpěvníku bylo pozvednout úroveň evangelického církevního zpěvu. 

Začalo se dbát na správnou interpretaci ţalmŧ a písní, pořádají se vzdělávací kurzy pro 

varhaníky. Shromáţdění věřících měly pomoci i rŧzné nahrávky seznamující s novými 

písněmi či přímo ţivé pěvecké sbory zřizované k tomuto účelu.  

Roku 2000 vyšel z potřeby obohacení a rozšíření dosavadního písňového repertoáru 

církve Dodatek k EZ. Mnohé jeho písně byly otištěny i dříve ve zpěvnících pro mládeţ či 

děti, mnohé však vyšly poprvé. Obsahuje i písně ekumenického prostředí, které lze najít v 

katolickém kancionálu či ve zpěvníku Československé církve husitské. Vyšel opět v 

podobě zpěvníku se zaznamenanou melodickou linkou doplněnou příslušnými kytarovými 

značkami a chorálníku, který obsahuje prokomponovaný varhanní doprovod. 
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Nejnovější zpěvník pro mládeţ se nazývá Svítá a obsahuje téměř 500 písní. Roku 1992 

nahradil sbírku Nová píseň, jejíţ dosavadní repertoár významně obohatil. Písně jsou (v 

obou případech) zapsané formou melodické linky s kytarovými značkami a mladé generaci 

se přibliţují i svým jazykem, moderním charakterem a novým zpŧsobem myšlení a 

nahlíţení na svět. Svítá obsahuje téţ písně pocházející z ekumenické komunity Taizé
8
, 

kánony a písně liturgické.   

Dětem jsou věnovány zpěvníky, jejichţ tvorbou se zabýval evangelický farář a 

spisovatel Luděk Rejchrt. Nejnovější Haleluja Amen (2008) shrnuje písně z předešlých 

dětských zpěvníkŧ Buď tobě sláva (1981), Zpívejte s námi (1991) a Slunce svítí všem 

(1994). 

V současné době pracuje při ČCE hymnologická komise, jejíţ cílem je připravit nový 

evangelický zpěvník, který nemá představovat pouze „…„zpěvníček”, jakousi sbírku 

šikovně uspořádaných duchovních zpěvů…”
9
, ale má být praktickým a současnému 

člověku srozumitelným a nápomocným materiálem. Celocírkevní kantor ČCE Ladislav 

Moravetz se k jeho chystané podobě vyjadřuje slovy: „Má to být také kniha krásně 

propracovaná, jak po stránce vnější, tak i po stránce vnitřní, obsahové, formální, 

myšlenkové (…), proto se zabýváme nejen textovou a hudební stránkou zpěvů, ale i 

obecnějšími otázkami, které se týkají teologie, současné spirituality, liturgiky, ekumeny a 

dalších oblastí, které ovlivňují zpěv a muzicírování v církvi.”
10

  

                                                           

8
 http://www.taize.fr/cs_rubrique325.html ,  [online], [cit. 18. dubna 2010]. 

9
 Veber, P. „Při zpěvu se nebesa otevřou. Rozhovor o zpěvu a zpěvníku s kantorem Ladislavem 

Moravetzem.” Český bratr 6, roč. 84/2008, s. 16.  

10
 Veber, P. „Při zpěvu se nebesa otevřou. Rozhovor o zpěvu a zpěvníku s kantorem Ladislavem 

Moravetzem.” Český bratr 6, roč. 84/2008, s. 16. 

http://www.taize.fr/cs_rubrique325.html
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1.2 Kořeny Českobratrské církve evangelické 

1.2.1 Reformace 

Dŧleţitým mezníkem v dějinách církve a církevní hudby se stalo 16. století. S ním 

souvisí a k němu se vztahují hned tři pojmy – renesance (v umění a hudbě), humanismus (v 

literatuře a filosofii) a reformace (podle L. Moravetze
11

 o 16. st. hovoří rŧzné 

hymnologické knihy jako o „století reformace“). Tento termín – reformace „označuje 

široký a mnohotvarý proud obnovy západního křesťanství, jehoţ hlavní fáze proběhla v 16. 

století, měla však své předchůdce v dřívějších hnutích kritiky církve (lolardy, valdenskými, 

husity). (…) byla v první řadě výsledkem nového objevu podstatných pravd křesťanské víry 

o Boţí svobodné milosti, která není závislá na hierarchickém nebo svátostném aparátu 

církve. (…) Chápe sebe sama jako návrat k „původnosti“ apoštolské církve Kristových 

učedníků.“
12

 Pro západní křesťanskou církev v tomto období začíná jakýsi liturgický 

novověk, který ale nepřišel nijak nepřipraven. Jiţ o jedno století dříve se na něm podílel 

Mistr Jan Hus (1369/70–1415). Ten byl prvním reformátorem, který chtěl změnit podobu 

středověkých bohosluţeb papeţské církve a aniţ by se radil s  církevními hodnostáři té 

doby, usiloval o znovuzavedení zpěvu shromáţdění do bohosluţeb, neboť tento zpěv 

vnímal jako liturgické jednání lidu. Tím se v podstatě navrátila tomuto zpěvu jeho 

liturgická funkce, která mu z biblického hlediska legitimně náleţí. Tuto Husovu myšlenku 

později převzali i reformátoři Martin Luther a zčásti Jan Kalvín. 

V prŧběhu reformace došlo k přehodnocení všeho, co se týkalo jak vnitřního, tak i 

vnějšího ţivota církve. Nově vzniklé církve řešily otázku, v čem a nakolik se mají 

vzdalovat od katolické tradice bohosluţebných zpěvŧ a hudby. V kaţdé z těchto církví tak 

vznikaly rŧzné názory na funkci zpěvu ve shromáţdění, na provozování vícehlasu, na 

instrumentální (především varhanní) hudbu. Z historických dokumentŧ se také dovídáme, 

ţe reformace nebyla jednotným jevem, ale měla rŧzné proudy, coţ ostatně vedlo k vzniku 

rozmanitých bohosluţebných zpěvŧ a k rŧzným formám liturgie. Většina z reformačních 

zpěvŧ však nebyla zcela nová, ale měla svŧj pŧvod buď v katolickém bohosluţebném 

zpěvu (gregoriánském chorálu) nebo byla převzata ze světského prostředí – kontrafaktury 

                                                           

11
 Moravetz, Ladislav. Referát – Reformace. 

12
 Filipi, Pavel a kolektiv. Malá encyklopedie evangelických církví. Praha: Libri, s.r.o., 2008, s. 117.  



13 

 

(nové textování) a parodie (např. pouţití světské hudby v duchovní skladbě
13

). Jan Hus 

bojoval prostřednictvím svých kázání proti zlořádŧm církve, kritizoval, ţe se církev 

vzdálila od poslušnosti Boţího slova a od Jeţíše Krista, jediného Pána celé církve. Pro Něj 

také odepřel poslušnost papeţi a církevnímu sněmu, proto byl sněmem prohlášen za kacíře 

a zemřel mučednickou smrtí. Katolická církev ho později rehabilitovala.  

Hus radikálně změnil podobu tehdejších bohosluţeb. Ve snaze zaktivizovat účastníky 

bohosluţby a zapojit je do liturgie v jejich rodné řeči, učil je písně v jejich mateřštině. Sám 

také skládal písně, které se dodnes zpívají např. Jezu Kriste, štědrý kněţe či Navštiv nás, 

Kriste ţádoucí. Po Husově smrti se duchovní zpěv pěstuje dál, zejména v Jednotě Bratří, 

ale také v utraquistické církvi. Základní památkou husitského zpěvu a zároveň nejstarším 

dokladem celé řady duchovních a světských písní, obsahující i záznamy první „české 

liturgie“ je Jistebnický kancionál (1420 / 1450) – z tohoto sborníku se v EZ vyskytuje 13 

nápěvŧ a 7 textŧ (č. 583 Otče náš, č. 333 B Bůh náš všemohoucí, č. 434 Jezu Kriste, Synu 

Boţí). 

Z předchŧdcŧ Mistra Jana Husa, jímţ česká reformace začíná, je třeba zmínit i starší 

reformátory, například Jana Milíče z Kroměříţe (+1374), který se proto, aby se mohl 

věnovat kazatelské činnosti, zřekl i své hodnosti u dvora císaře Karla IV. Vybudoval 

kazatelskou školu, zaloţil v Praze útulek pro kající se „padlé ţeny“ (zvaný Jeruzalém), kde 

je připravoval na návrat do spořádaného ţivota. Učil, ţe Písmo je pravidlem a vzorem 

křesťanského ţivota a chtěl jeho „pravidlŧm“ naučit nejširší vrstvy. 

Milíčovou snahou vzdělávat lid v Boţím zákonu byl inspirován Tomáš Štítný ze 

Štítného (1333–1401/1409), zeman, který jako laik psal česky o náboţenských tématech, 

čímţ – do té doby velmi neobvyklým zpŧsobem – šířil znalost Písma. Jeho sbírky kázání 

byly hojně opisovány a čteny. Další z předchŧdcŧ české reformace, jehoţ jméno musíme 

zmínit, je Mistr Matěj z Janova, který ve své teologické soustředěnosti na Písmo káţe, ţe 

vše, co křesťan ke svému ţivotu potřebuje, je obsaţeno v Bibli. Co s ní nesouhlasí, „není 

od Boha a jsou to lidské výmysly (…) a dílo Antikristovo.“ 

Do jisté míry podporoval reformní hnutí v církvi i král a císař Karel IV., který pozval do 

Prahy německého kazatele, kněze Konráda Waldhausera (1326–1369). Ten se stal 

kazatelem především německých měšťanŧ. Reformní snahy našly odezvu i na praţské 

Karlově universitě, která se později stala arbiterem v teologických otázkách celého 

                                                           

13
 Michels, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství LN, s.r.o., 2000, s. 83. 
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husitského hnutí. Vliv na reformaci v českých zemích měli i valdenští, a to zvláště mezi 

německy mluvícími Čechy. V neposlední řadě byla česká reformace ovlivněna 

myšlenkami lolardŧ, resp. jejich předchŧdcem, oxfordským Mistrem, Johnem Wycliffem 

(+ 1384). Jeho učením se dal inspirovat právě i M. Jan Hus. 

1.2.2 Česká konfese 

Česká konfese je společné vyznání víry českých nekatolických stavŧ, kterým se snaţily 

dosáhnout náboţenské svobody pod záštitou augsburského vyznání, na jehoţ základě byla 

v Německu náboţenská svoboda vyznavačŧm evangelia povolena jiţ od roku 1555. 

V Čechách tato svoboda však nepanovala, proto dvě do té doby znepřátelené církve začaly 

jednat společně a vypracovaly Českou konfesi. Utrakvisté společně s Jednotou bratrskou ji 

předloţili na zemském sněmu roku 1575. Prohlásili takto společně jednotu víry, právně 

však zŧstaly obě církve samostatnými církvemi. Král Maximilán II. sice písemné potvrzení 

náboţenské svobody odmítl vydat, aby však sám na zemském sněmu docílil přijetí svého 

syna Rudolfa za českého krále, alespoň ústně přislíbil, ţe nebude bránit stavŧm 

v náboţenství. Těsně před svou smrtí však pod nátlakem jezuitŧ, kteří vedli katolický směr 

a zostřili svŧj boj za zničení reformačního hnutí, byl i katolický panovník „nucen“ se 

k těmto snahám připojit; Maxmilián přijal opatření proti evangelíkŧm a zakázal zveřejnit 

text České konfese.
14

 Kdyţ se však na trŧn dostal jeho syn, Rudolf II., nakonec Českou 

konfesi povolil. Opět se to stalo z dŧvodŧ ryze praktických, kdy potřeboval pomoc českých 

stavŧ ve válečném sporu, jeţ vedl se svým bratrem, uherským králem Matyášem. Majestát 

císaře Rudolfa, vydaný roku 1609, zajistil plnou náboţenskou svobodu nejen stavŧm 

(pánŧm, rytířŧm, měšťanŧm) a jejich poddaným, ale i poddaným na královských a 

šlechtických statcích, kteří vyznávali Českou konfesi
15

, coţ v té době představovalo asi 

největší svobodu náboţenství v Evropě. I v následujících letech byla Česká konfese 

základním dokumentem české utrakvistické církve a beze změn zŧstávala i během českého 

stavovského povstání.  

Oficiální opuštění principŧ České konfese znamenala rekatolizace v době pobělohorské, 

kdy byla církevní správa podřízena arcibiskupovi, kněţí vysvěceni a mohli se začlenit do 

katolické církevní správy. Ostatní však museli opustit zemi. Ani mezi domácími tajnými 

                                                           

14
 Bělina, P., Kaše, J., Kučera, J. P. České země v evropských dějinách II. Praha, Litomyšl: Paseka 2006, s. 

87. 

15
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 83. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
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nekatolíky ani mezi exulanty nepřetrvalo ţádné společenství, které by se řídilo Českou 

konfesí. Návaznost si zachovaly pouze pozŧstatky Jednoty bratrské v exilu řídící se 

vlastním vyznáním. Exulanti luteránští a staroutrakvističtí se přizpŧsobili církvím 

hostitelských zemí.  

Při legalizaci nekatolických vyznání, k níţ došlo roku 1781 díky Tolerančnímu patentu 

císaře Josefa II., nebyl umoţněn vznik církve hlásící se k České konfesi, která ostatně do 

této doby byla téměř zapomenuta. Aţ ke konci 19. století se prohlubuje zájem o ni, 

zejména pak v české církvi augšpurského vyznání.  

Roku 1919 pak Českou konfesi prohlásila za jeden ze základŧ své víry nově utvořená 

Českobratrská církev evangelická. 

1.2.3 Jednota bratrská  

Jednota bratrská významně převýšila v poznání Boţího zákona a Kristova evangelia 

církev podobojí. Násilí husitských válek jim bylo cizí, křesťan podle nich musí být Boţím 

bojovníkem jinak, a to duchovním bojem. Zlu a nepříteli má odporovat dobrem a láskou. 

Tento princip povaţovali za vrchol veškerého boje.  

Jednota bratrská se hned po svém vzniku dŧsledně distancovala od církve katolické. Bylo 

to období, kdy radikální hnutí táboritŧ bylo poraţeno, a umírněná utrakvistická církev 

vedená Janem Rokycanou hledala kompromis s katolickou církví. Jednota pro sebe zvolila 

za jediný základ víry a ţivota Boţí slovo zapsané v Písmu svatém. Kromě kněţství 

odstranila také katolické pojetí svátostí
16

, jejichţ počet z pŧvodních sedmi: biřmování, 

svátost smíření, manţelství, svátost nemocných a svátost svěcení jáhnŧ, kněţí a biskupŧ, 

přijímání a křest zredukovala na pouhé dvě, poslední jmenované: Večeři Páně a křest. 

Zdŧvodněním bylo to, ţe jen tyto dvě se mohou opírat o výslovné ustanovení pokynem 

Jeţíše Krista. Hlavní dŧraz kladli na čistotu ţivota a bratrskou kázeň podle Boţího slova, 

kterému byli všichni bratří (kazatelé, studenti bohosloví, prostý lid i nejmocnější pánové) 

na veřejnosti i v soukromí podřízeni. Nekázeň se trestala soukromým, ba i veřejným 

napomínáním, mnohdy i vyloučením z církve.  

                                                           

16
 Filipi, Pavel a kolektiv, 2008: pojem označuje obřadní jednání církve, které symbolickým, běţnými smysly 

postřehnutelným zpŧsobem prostředkuje neviditelné pŧsobení Boţí milosti v rŧzných okolnostech ţivota 

věřícího jedince a věřícího společenství. Ve velkých křesťanských tradicích (katolické a pravoslavné) se 

počítá se sedmi svátostmi. S. 126.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Toleran%C4%8Dn%C3%AD_patent
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskobratrsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1
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Protoţe však poţadavky Jednoty dalece převýšily kompaktáta
17

, nebyla církev zákonem 

uznána. Za Jiřího z Poděbrad sice měla povoleno přečkávat v obci Kunvald, 5km vzdálené 

od Ţamberku pod Orlickými horami, kde také roku 1457 vznikla
18

, posléze však byla zcela 

odkázána na ochranu mocných pánŧ, kteří jí poskytovali i útočiště na svých statcích.  

Vlastním zakladatelem Jednoty bratrské byl Bratr Řehoř, který spojil několik 

rozdělených skupinek, mj. i se skupinkou praţských zboţných mistra Jana Rokycany. 

Duchovním otcem pak se stal náboţenský myslitel a učitel Petr Chelčický. Pomocí studia 

Písma, Husových a Viklefových spisŧ došel k poznání, ţe: „Bůh je jediný svrchovaný Pán, 

který se nám zjevil v Jeţíši Kristu, našem jediném Spasiteli. Tomuto Pánu a Spasiteli se 

musí křesťan plně odevzdat ţivou vírou a poslouchat jeho přikázání bez polovičatosti.“ 
19

 

Od roku 1461 byla Jednota pronásledována, ale kdyţ se toto pronásledování zmírnilo, 

rozhodli se Bratří zaloţit kněţský řád, jehoţ jediným a hlavním základem bude Boţí slovo. 

Roku 1467 vzniká tedy řád Jednoty bratrské a traduje se, ţe k této slavnostní příleţitosti 

vznikla píseň vyjadřující „…radost z vysvobození z bludŧ a radost z bratrského 

obecenství“
20

 Radujme se vţdy společně, která dodnes patří k oblíbeným písním 

protestantských církví a zpívá se při slavnostních bohosluţbách.  

Mezi významné osobnosti a členy Jednoty bratrské patřil například Lukáš Praţský 

(1460?–1528), který se také velkou měrou zaslouţil o bratrskou duchovní píseň. Písně 

skládal, upravoval, ale také překládal. Za jeho vedení se Bratří dočkali dalšího útlaku a 

pronásledování, které pod rukou katolických Habsburkŧ neustávalo ani za dalšího vŧdce 

Jednoty Jana Augusty (1500–1572), během jehoţ pŧsobení navázali Bratří ţivé styky 

s německým reformátorem Martinem Lutherem, s nímţ si jiţ Lukáš Praţský dopisoval. 

Tou dobou nastala další etapa útlaku Jednoty, kdy se z Čech přesunulo její středisko na 

Moravu a hlavním představitelem se stal její nejvzdělanější a největší biskup Jan Blahoslav 

(1523–1571). Vedle celé řady menších spisŧ napsal „Gramatiku českou“, spis o hudbě a 

zpěvu nazvaný „Musika“ (učebnice o psaní písní s názornými ukázkami; jednou z jeho 

hlavních zásad bylo, ţe text se má skládat k hotové melodii), knihu pro kazatele „Vady 

                                                           

17
Šarochová, G. V., 2006: Basilejská kompaktáta – nový typ dohody mezi státem a církví: husitskému 

obyvatelstvu Čech a Moravy se v ní povoluje kalich, zaručuje se i naplnění dalších tří praţských artikulŧ. 

S. 348.  

18
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kunvald, [online], [cit. 3. března 2010]. 

19
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 77. 

20
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 79. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kunvald
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kazatelŧ“ a jeho nejvýznamnějším dílem se stal překlad Nového zákona (1564), který 

vytvořil podle pŧvodního řeckého textu. Významnou hymnologickou prací Jana 

Blahoslava byla příprava Šamotulského, později Ivančického kancionálu. Při práci na něm 

čerpal také ze staršího Rohova kancionálu z roku 1541 – Písně chval boţských, z nějţ 

mnohé písně redakčně upravil. Šamotulský kancionál byl vydaný pro větší bezpečnost v 

roce 1561 v polských Šamotulech a o tři roky později jiţ v Ivančicích. Díky tomuto počinu 

dostala Jednota bratrská do ruky sbírku 735písní, z nichţ bylo 300 zcela nových. Autory 

nových písní byli B. Lukáš Praţský (117 písní), biskup B. Jan Augusta (139 písní) a sám 

Blahoslav (69 písní). Víme také, ţe Jednota bratrská byla dvojjazyčná: česká a německá 

(německé Sudety), obě „frakce“ mezi sebou spolupracovaly, coţ se promítlo ve vydávání 

nových zpěvníkŧ. Hlavním představitelem německé Jednoty byl Michael Weisse, jenţ 

pŧsobil v Landskronu a byl redaktorem prvního zachovaného notovaného kancionálu 

z r.1531 Ein New Geseng buchlen.  

V této době Jednota bratrská vynikala nad utrakvistickou církev, neboť podporovala 

významně výchovu dětí a mládeţe, zavedla konfirmaci
21

, pečovala o vedení budoucích 

kněţí a dbala na úroveň svých škol. Významně se zaslouţila o tvorbu církevního zpěvu 

této doby, její kancionály se staly příkladem i pro zahraniční protestantské církve. 

V současném zpěvníku má ČCE na čtrnáct písní Lukáše Praţského, dvacet písní Jana 

Augusty a šest textŧ a dva nápěvy Jana Blahoslava.  

Dalším významným biskupem Jednoty byl Jan Amos Komenský, který téţ vyučoval na 

bratrské škole, později téţ spravoval bratrský sbor ve Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře se stal 

vyhnancem a aţ do smrti mu nebyl umoţněn návrat z ciziny do Čech. Jeho dílo zabírá 

širokou tematiku filosofickou, teologickou, ale i didaktickou. Za všechna díla jmenujme: 

Úsilí o nápravu věcí lidských, Didaktika, čili umění umělého vyučování, Informatorium 

školy mateřské, Labyrint světa a ráj srdce, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské aj. Pro 

potřeby bratrských poboţností vydal například Manuálník, Katechismus, Konfesi a 

kancionál, který obsahoval i mnoho písní Komenského.  

                                                           

21
 Filipi, Pavel a kolektiv (2008), s. 83 – slovo má týţ pŧvod jako katolické „biřmování“, udělované 

biskupem. V evangelických církvích však není konfirmace chápána jako jedna ze svátostí. Jde o 

bohosluţebný akt, jímţ jsou dospívající zpravidla ve věku asi 14let uváděni do plného společenství 

s církví. Ze strany konfirmanda jde o vědomé potvrzení křtu, který mu byl udělen jako nemluvněti. (…) 

Ze strany církve jde o vyhlášené a potvrzené přijetí mladého člena do společenství; proto bývá 

konfirmace spojována s první účastí konfirmandŧ u Večeře Páně. Má pŧvod v praxi Jednoty Bratrské 

v 16. století; v evropské reformaci se myšlenky ujal štrasburský reformátor Martin Bucer (1491–1551) a 

vtělil ji do církevního řádu (1539). Plného rozšíření však došla teprve v 18. století vlivem pietismu, který 

poloţil silný dŧraz na osobní vyznání víry kaţdého jednotlivce  jeho osobní závazek z toho plynoucí. 
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Největším dílem Jednoty Bratrské je vydání knihy, která vynikala vytříbenou češtinou a 

v pozdějších letech v době útlaku přispěla k zachování českého jazyka. Šlo o vydání 

šestidílné Bible kralické s výkladem, pojmenované podle místa jejího vydání, podle Kralic 

u Náměště na Moravě. Šestým jejím dílem bylo právě vydání Blahoslavova překladu 

Nového zákona z roku 1564.  

V době po bitvě na Bílé hoře došlo k prudkému zhoršení situace a pŧsobení Jednoty 

bratrské bylo, stejně jako i jiným protestantským církvím, zakázáno. Většina protestantŧ 

odešla do exilu, menšina, která zŧstala v Čechách, se snaţila ve skrytu svou víru 

zachovávat a pomocí kontaktŧ se zahraničím konala i tajná setkání.  Tímto zpŧsobem 

přeţila Jednota celé století, ačkoli mnoho z jejích členŧ konvertovala ke katolicismu. 

K jejímu odkazu se kromě dnešní Jednoty bratrské hlásí i další protestantské církve. Právě 

ČCE, Bratrská jednota baptistŧ a Církev bratrská. 

1.2.4 Církev augsburského vyznání – církev luterská  

Církev luterská vznikla pod vedením jednoho z největších teologŧ své doby Martina 

Luthera (1483–1546), jehoţ jméno také nese. Hlavní dŧraz klade na obrácení lidského 

srdce k Bohu a odevzdání se ve víře Jeţíši Kristu jako jedinému Spasiteli. Dŧleţitý je i 

ţivot rodiny v duchu opravdové víry. Na bohosluţebných řádech mění především to, co 

přímo odporuje Písmu, proto ve svých chrámech zachovává oltář a ozdoby, ačkoli sochy a 

obrazy neuctívá. Duchovní vedení církve ponechává kazatelŧm, státu však zŧstalo právo 

obsazovat úřady církve, zřejmě i proto není v luterských církvích dostatek náboţenského 

zájmu o záleţitosti správy církve a veřejných věcí.   

Luterská větev reformace pronikla do mnoha zemí západní a střední Evropy, jejichţ 

oddaní přívrţenci mnohdy studovali u Luthera ve Wittenbergu, aby se pak zpět ve svých 

zemích stali prŧkopníky reformace, byť v mnoha z nich získala později na převaze 

reformace přicházející z Ţenevy, kalvínská.  

Martin Luther za svého ţivota řešil otázku, jak mŧţe pouhý člověk obstát před Boţím 

soudem a nabýt spasení. Závěry těchto úvah nakonec směřují k ryzímu poznání, ţe před 

Bohem člověk neobstojí pro své skutky, ale pouze z milostivé vŧle Boha, který se slitoval 

nad lidmi a poslal pro jejich záchranu svého syna Jeţíše Krista, aby hřešícím a kajícím 

lidem přinášel odpuštění. Kdyţ člověk pochopí tuto Boţí milost a uvěří v ni, mŧţe dojít 
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pokoje svědomí.
22

 Toto poznání však zcela nekorespondovalo s praktikami tehdejší 

katolické církve, proto se proti ní Luther ohradil i ve svých zformulovaných 95tezích, které 

vyvěsil roku 1517 na vrata wittenberského chrámu. Zde ostře kritizuje (není však 

ojedinělý) prodej odpustkŧ a zavrhuje jejich zneuţívání, protoţe pouze Bŧh mŧţe lidem 

odpustit hříchy. V této době netušil, ţe celá církev jeho tvrzení (zaloţené na Písmu) 

neuzná. Naopak byl nucen své myšlení zodpovídat v Římě. Nakonec zpochybnil papeţský 

primát, apoštolskou tradici, neomylnost papeţe v otázkách víry a jeho právo svolávat 

všeobecný církevní koncil.
23

 Zároveň podrobil kritice Husovo upálení, které podle něj 

nebylo správné, a přihlásil se k českému reformačnímu hnutí. Jeho učení bylo posléze 

prohlášeno za kacířské a měl je odvolat, čemuţ se však Luther protivil, neboť by tím 

odvolal i Písmo. Proto nakonec nad ním i jeho učením byla vyhlášena říšská klatba a jeho 

spisy byly spáleny. Luther se tou dobou uchýlil na hrad Wartburg, kde přeloţil z řečtiny do 

němčiny Nový zákon a napsal mnohá jiná díla. Ve Wittenbergu mezitím docházelo 

k mnohým nepokojŧm zapříčiněným radikálními stoupenci a epigony Martina Luthera, 

kteří bez jeho vědomí prováděli reformaci ničením soch a obrazŧ, rušením pŧstŧ a zpovědí 

i zásadními změnami v oblasti liturgie.
24

 Luther se proto vrací zpět, aby se proti tomuto 

jednání postavil, neboť vnější přestavbu církve povaţoval za věc druhořadou. Prioritou 

podle něj bylo změnit smýšlení duchovní.  

Aţ roku 1555 byl na říšském sněmu v Augsburku prohlášen náboţenský mír, který 

mohl zaručit svobodu náboţenství, ta se však týkala pouze katolíkŧ a luteránŧ svobodného 

stavu. Rozhodovalo, k jaké víře se uchýlí pán země podle zásady „cuius regio, eius religio 

– čí panství, toho náboţenství“. 
25

  

1.2.5 Církev helvétského vyznání – církev reformovaná 

Kolébkou této církve se stalo Švýcarsko. Na této pŧdě pŧsobil francouzský rodák 

reformátor Jan Kalvín (1509–1564). On se zaslouţil o vznik reformované církve v Ţenevě, 

ačkoli jiţ před ním zde pŧsobil jiný švýcarský reformátor, Ulrich Zwingli (1484–1531). 

                                                           

22
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 84. 

23
 Bělina, P., Kaše, J., Kučera, J. P. České země v evropských dějinách II. Praha, Litomyšl: Paseka 2006, 

s. 59. 

24
 Bělina, P., Kaše, J., Kučera, J. P. České země v evropských dějinách II. Praha, Litomyšl: Paseka 2006, 

s. 61. 

25
 Filipi, Pavel a kolektiv. Malá encyklopedie evangelických církví. Praha: Libri, s.r.o., 2008, s. 38. 
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Učení helvetské církve společně s Německou luterskou vytvořilo společně jediné světové 

reformační hnutí. 

Reformovaní věroučně vyšli z Bullingerovy Helvetské konfese z roku 1566 a 

Heidelberského katechismu z roku 1563
26

. V podstatě jde o podobné reformační zásady, 

z nichţ vyšel i Martin Luther (slovo Boţí je jediným pravidlem víry a ţivota), zároveň 

však přináší nové pohledy na dŧleţité stránky evangelia, které jiţ luteráni za podstatné 

nepokládali. Například Zwingli dŧrazně odmítá katolické učení o transsubstanciaci
27

, 

s nímţ se Luther ztotoţňoval. Nesouhlasí s tím, ţe by se při Nejsvětější svátosti oltářní – u 

evangelíkŧ při Večeři Páně – chléb a víno proměňovaly v tělo a krev Kristovu. Svátosti 

pak vnímal jako pouhé symboly, jimiţ se věřící opětovně hlásí ke Kristu, ne jako skutečné 

obecenství věřících s ţivým Kristem.
28

 

Ze svých kostelŧ odstranili obrazy a sochy, na místo pŧvodního oltáře postavili 

kazatelnu, z níţ kazatel pronáší Boţí slovo. Bohosluţba se pak omezuje výhradně na toto 

slovo, společnou modlitbu, zpěv písní nebo ţalmŧ, však bez doprovodu nástrojŧ. Zwingli 

sám dokonce zpěv při bohosluţbách zakázal (z některých kostelŧ se dokonce odstraňovaly 

i varhany), neboť tvrdil, ţe člověk má s Bohem promlouvat vnitřně – duchovně a zpěv, 

připomínající vytí psŧ (Zwingli; z referátu L. Moravetze: Od reformace k dnešku; 

Chvalčov, 3.11. 2008) , je projevem vnějškovým.  

Jan Kalvín kladl dŧraz na fakt, ţe církev je společenství všech, kteří poznali svou vinu, 

uvěřili v Jeţíše Krista, a proto se setkávají k poslechu Boţího slova a ke svátostem. 
29

 Na 

rozdíl od luteránŧ církev spravují i ostatní věřící (ne jen kazatelé) prostřednictvím 

presbyterŧ, kteří jsou z věřících sboru voleni. Jde tedy o presbyterní zřízení. Správu celé 

církve konají synody – církevní sněmy, na nichţ zasedají zástupci sborŧ, kazatelé i 

presbyteři. Církev také (na rozdíl od luterského přesvědčení) nesmí podléhat světské moci, 

všechno její konání musí vycházet z hlubokého přesvědčení, neboť její činnost a ţivot 

musí slouţit jedině Boţí cti a slávě. Církev nese také odpovědnost za veřejný ţivot. Kalvín 

zavádí přísnou kázeň, aby obyvatelstvo dovedl ke skutečné poslušnosti Boţímu slovu, 

                                                           

26
 Bělina, P., Kaše, J., Kučera, J. P. České země v evropských dějinách II. Praha, Litomyšl: Paseka 2006, s. 

65. 

27
Buchtelová, R. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2007, s. 816 – 

transsubstanciace – v (podle učení katolické a pravoslavné církve) přeměna podstaty chleba a vína 

v podstatu těla a krve Kristovy při mši, přepodstatnění.  

28
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 90. 

29
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 91. 
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neboť Kristus panuje nad světem i nad církví. (Luther se oproti němu ve víře odevzdává 

Kristu v pokoji a radosti duše, která smí doufat ve vykoupení z milosti.)  

1.2.6 Protireformace 

Katolická církev odmítala jakýmkoli zpŧsobem reformaci přijmout, neboť věřili ve 

správnost svého učení, svých řádŧ a tradice. Nechtěli uznat, ţe slovo Boţí je jediným a 

jedinečným základem víry a ţivota. Zareagovala tedy na reformaci protireformací. Tímto 

bojem došlo k rozdělení křesťanství na dvě odnoţe – katolickou a evangelickou, které se 

postupným bojem od sebe stále více odcizovaly.  

Protireformace začala sněmem v Tridentu, na kterém bylo třeba přesně formulovat své 

řády a vyjádřit své učení. Tridentský sněm s přestávkami trval v letech 1545–1563 a měl 

být všeobecným církevním koncilem, ovšem svou ekumenickou stránku nenaplnil, neboť 

se ho evangelíci vesměs odmítli zúčastnit. Sám o sobě však přispěl k obnově katolické 

církve ve smyslu věroučném, liturgickém, institucionálním i právním a oţivil její 

praktickou funkci v oblasti křesťanské misie, pastorace, katecheze a charity.
30

 

Krátce před tridentským zasedáním vznikl také roku 1540 nový mnišský řád, jehoţ 

hlavním cílem byl kromě péče o nemocné také právě boj proti nepřátelŧm církve. K tomu 

vyuţívali přízeň panovníkŧ, jimţ slouţili jako zpovědníci. Zároveň však zakládali latinské 

a vysoké školy, čímţ se dostávali do vlivné pozice vŧči významným lidem v mnoha 

zemích. Na mnoho lidí pŧsobili při venkovských misiích, ale vynikli i jako misionáři mezi 

pohany. Řád tovaryšstva Jeţíšova neboli řád jezuitŧ vynikal přísnou askezí. Jeho 

zakladatelem se stal španělský rytíř Ignác z Loyoly.  

Nutno podotknout, ţe ani protireformace se neúčastní všechny katolické řády, ovšem i 

ty mírné, které si i nadále hleděly svého díla milosrdenství a křesťanské sluţby, byly příliš 

vzdálené myšlení reformačních učencŧ. V 17. století v Belgii vzniklo tzv. jansenistické 

hnutí, nazvané po yperském biskupu Jansenovi. Jeho přívrţenci se vrátili k Augustinovu 

učení a učili o přemoţení hříchu díky Boţí milosti. Nejvýznamnějším z jansenistŧ byl 

Blaise Pascal, který významně vystupoval proti jezuitŧm. Ti se posléze postarali, aby 

papeţ toto hnutí odsoudil. 
31

 

                                                           

30
 Bělina, P., Kaše, J., Kučera, J. P. České země v evropských dějinách II. Praha, Litomyšl: Paseka 2006, 

s. 70. 

31
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 99. 
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Za vlády Habsburské monarchie Češi viděli, ţe místa v úřadech dostávají výhradně 

katoličtí přívrţenci, přestoţe v té době byli v Čechách a na Moravě početní menšinou. 

Evangelická většina tedy cítila napětí a to vzhledem ke katolíkŧm rostlo, neboť pociťovali, 

ţe nemohou dŧvěřovat v Rudolfovým majestátem nabytou náboţenskou svobodu. Proto se 

vzbouří a roku 1618 rozpoutají hrozivou třicetiletou válku, v níţ se bojuje i o budoucnost 

protestantismu ve střední Evropě. Po nešťastné bitvě na Bílé hoře roku 1620 má světová 

protireformace cestu do Čech otevřenou. Významným pokořením českých stavŧ bylo také 

popravení 27 českých pánŧ, vŧdcŧ povstání. Roku 1624 byli pak vykázáni ze země všichni 

evangeličtí kazatelé a o tři roky později i všichni svobodní občané, kteří nepřestoupili ke 

katolictví. Roku 1648 byl sice podepsán Vestfálský mír, který Německým stavŧm přislíbil 

náboţenskou svobodu, Čechy však byly stále v područí katolických Habsburkŧ, kteří bděli 

nad protireformací.  

Mnozí evangelíci v této době odešli do vyhnanství, někteří však zŧstali a tajně pŧsobili 

v odlehlých koutech naší země. Exulanti na ně však nezapomínali a tajně jim do poníţené 

země dopravovali v cizině vydávané náboţenské knihy. Mezi nimi kromě Komenského 

spisŧ například i zpěvník Jiřího Třanovského Cithara sanctorum, v němţ se objevily i jeho 

písně, které se dodnes v evangelické církvi zpívají – Ó, Jezu Kriste, Spasiteli náš (249), Aj 

Pán kraluje (353), Pán Bůh je síla má (182) či Čas radosti, veselosti (293). Po těchto 

knihách a jejich čtenářích však neustále pátrali jezuité vedení páterem Koniášem.
32

 

Právní ochrany se evangelíkŧm dostalo aţ roku 1781, kdy byl císařem Josefem II. 

vydán Toleranční patent. Stále byli spíše jen trpěnou skupinou věřících, ale mohli budovat 

školy a chrámy a měli povolené konání veřejných bohosluţeb. Do ţádných záleţitostí jim 

jiţ katolická církev nesměla zasahovat. Rovnoprávnosti s ní nabyli evangelíci aţ roku 

1848. 

1.2.7 Toleranční patent 

Tento dokument byl vydán 13. října 1781 císařem Josefem II. (1780–1790) i 

z praktických dŧvodŧ. Jedním dŧvodem byl fakt, který se při několika příleţitostech 

ukázal, ţe totiţ tajné evangelíky násilím není moţné odstranit. Navíc, ač sám katolík, byl 

císař také stoupencem osvícenského hnutí, které prohlašovalo náboţenskou snášenlivost. 

Z těchto osvícenských myšlenek vyšlo například také i zrušení jezuitského řádu papeţem 

roku 1773, stejně jako i císařské zrušení nevolnictví.  

                                                           

32
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 109. 
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Toleranční patent sice evangelíky přímo nezrovnoprávnil s katolickou obcí, mohli se 

však svobodně scházet. Tam, kde se přihlásilo alespoň 500 osob nebo 100 rodin si pak 

směli zařídit školu i sbor. Tak za tři roky vzniklo 73 českých evangelických sborŧ. 

Evangeličtí duchovní neměli titul faráře, nýbrţ nazývali se pastory, nesměli vést 

matriky a před kaţdým církevním výkonem, jakým byly křty, sňatky či pohřby, museli 

poţádat o zápis do katolických matrik a zaplatit tam poplatky.  

Evangelické kostely směly být stavěné pouze na vedlejších cestách, malé a nenápadné, 

bez věţí a zvonŧ. Tyto předpisy však, jak se posléze ukázalo, zajistily, ţe byly tím pádem 

evangelické kostely stavěny účelněji neţ ty katolické.  

Čeští evangelíci se směli přihlásit pouze k vyznání augsburskému či helvétskému, 

bratrské vyznání povoleno nebylo. Tím také došlo jiţ na počátku k rozdělení do dvou 

církví, a protoţe přestupy z církví byly značně komplikované, vedlo to k tomu, ţe do 

evangelických kruhŧ přicházeli jiţ opravdově zapálení protestanti, jimţ tyto počáteční 

komplikace skutečně stály za to. 

Sluší se také poznamenat, ţe velkým přínosem byli v toleranční době tři 

z nejvýznamnějších buditelŧ Národního obrození, kteří patřili k evangelickým kruhŧm – 

Jan Kollár (1793–1852), Pavel Josef Šafařík (1795–1861) a František Palacký (1798–

1876), který ve svém díle poukazoval na – podle něj – vrcholnou dobu českých dějin, jíţ 

bylo období reformace, počínaje Husem a husitskou revolucí. Význam těchto učencŧ byl, 

při jejich nepatrném počtu, větší, neţ by se mohlo zdát.
33

 

K formálnímu zrovnoprávnění evangelických církví s do té doby legislativně 

upřednostňovanou římskokatolickou konfesí došlo po vydání tzv. protestantského patentu 

8. dubna 1861 za císaře Františka Josefa I. Patent evangelíkŧm umoţnil mnohem 

samostatnější řízení vlastních záleţitostí, neţ jakého se jim dostávalo za dob Tolerančního 

patentu, kdy měli značně omezený prostor pro svou práci a církevní pŧsobení.
34

 V praxi 

přesto stále docházelo k zásahŧm panovníka a státu do evangelické samosprávy. I nadále 

navíc zŧstaly evangelické konfese podřízeny vídeňské církevní radě, jejíţ předseda i rada 

byli jmenováni císařem.  

                                                           

33
 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 132. 

34
 Fialová, E. Malý obrazový prŧvodce dějinami Českobratrské církve evangelické. Praha: Kalich, 2008, 

s. 32. 
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Obecně však došlo k velkému osvobození činnosti evangelíkŧ na pŧdě církevní i mimo ni, 

coţ vedlo ke vzniku mnohých spolkŧ a organizací školských, sociálních i kulturně-

osvětových, které většinou přetrvaly mnoho let a na některé z nich, zejména v oblasti 

sociální, mohla navázat i církev v nových a svobodných poměrech po roce 1989. 

Za všechny jmenujme například vznik učitelského ústavu pro vzdělávání budoucích učitelŧ 

evangelických obecných škol v Čáslavi (rok 1871), dívčí výchovný ústav v Krabčicích u 

Roudnice (1864), Lutherŧv ústav v Hradci Králové, slouţící jako alumnát
35

 pro studenty 

augsburského vyznání (1883). Dále vznikly ústavy pro podporu vdov a sirotkŧ po 

učitelích, a to jak v Čechách (1851), tak i na Moravě (1862), Evangelická společnost pro 

dobročinnost křesťanskou (1874), která se podílela na zakládání sirotčincŧ. Významným 

podnikem bylo vytvoření České diakonie (1903), na jejímţ vzniku se pŧvodně měly 

podílet evangelické církve všech denominací. Spolkem, který měl sdruţovat české 

evangelické konfese, hájit jejich zájmy a pomocí činnosti sociální, náboţenské i obecně 

kulturní šířit zásady české reformace, byla Kostnická jednota (1903), z jejíhoţ misijního 

odboru vznikla poté Českobratrská misijní jednota, která měla pěstovat kontakty s českými 

evangelíky v zahraničí.  

                                                           

35
 Buchtelová, R. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2007, s. 45 – školské 

zařízení vzniklé v reformaci, zakládané zvl. pro ţáky bez prostředkŧ.  
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2 Vznik písní evangelického prostředí v dějinných souvislostech  

2.1 Vliv gregoriánského chorálu 

„Gregoriánský chorál tvoří soubor církevních (liturgických) jednohlasých zpěvů 

katolické církve pro celý církevní rok.“
36

 O jeho zavedení z východní církve na západ se 

nejvíce zaslouţil milánský biskup Ambroţ (333–397). Nadobro upraven a odlišen od 

ambroziánského zpěvu, který se dodnes v milánské diecézi zachoval, však byl 

gregoriánský choral za papeţe Řehoře I. (Gregoria) Velikého (590–604), s jehoţ autoritou 

začal být spojován teprve od 9. století
37

 a po němţ nese i své jméno. Nazývá se také cantus 

planus, tj. rovný zpěv. Ačkoli je vŧbec nejstarší dodnes uţívanou hudební formou, melodie 

převzaté z něj po staletí slouţily za základ (cantus firmus) mnoha umělým skladbám – 

mším, motetŧm apod. V tom tkví velký význam gregoriánského chorálu pro vývoj hudby.  

Gregoriánský chorál je zaloţen na církevních textech – jako jsou evangelia, ţalmy a 

hymny, které se později staly pohyblivými součástmi mše (tzv. proprium missae)
38

. 

Neměnné součásti mše se vyvinuly aţ později. Při zpěvu gregoriánského chorálu bylo 

vyuţito jak zpŧsobu responsoriálního, kdy zpěv sólisty střídá zpěv shromáţděných 

věřících, tak i zpŧsobu antifonálního, při němţ se střídají dva sbory.  

Z hudebního hlediska byl pŧvodní liturgický zpěv pod vlivem Východu, coţ je patrné 

na četných koloraturách pozdějšího concentu, jedné z hlavních forem gregoriánského 

chorálu. Concentus tvoří součást responsorií a melodicky i po stránce obsahu tónŧ je 

(zvláště o velkých svátcích) bohatší neţ druhá hlavní forma gregoriánského chorálu, 

accentus, který představuje deklamační recitaci textu na jednom nebo několika málo 

tónech. Převáţně jde o zpěv sylabický, kdy na jednu slabiku připadá jeden tón, dvou- nebo 

vícetónová melismata jsou výjimkou.  

V 9. století, kdy do hudby stále více pronikal vícehlasý zpěv, jehoţ nejstarší formou 

bylo tzv. organum, byl tento vícehlas nejprve zcela improvizován, později zapisován 

                                                           

36
 Jirák, K. B. Nauka o hudebních formách. 6. přeprac. vyd. (v Pantonu 1. vyd.) Praha : Panton, 1985, s. 217. 

37
 Kyncl, J. Od gregoriánského chorálu po současné zpěvní formy. Praha : Press-Pygmalion, s.r.o. 2004, 

s. 43. 

38
 Jirák, K. B., 1985, s. 217 – mše je nejvyšší bohosluţebná forma katolické církve. Vyvíjela se pozvolna a 

v nynější formě se ustálila aţ v 11. století. Skládá se ze dvou částí: jedna je stálá (tzv. ordinarium missae 

– Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei), druhá – tzv. proprium missae – se mění podle 

církevního kalendáře. „Proprium“ obsahuje tyto části: Introitus, Graduale, Alleluja, Offertorium, Tractus 

a Communio. 
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neumovou (znakovou) notací, která však neumoţňovala přesnou identifikaci intervalŧ ani 

rytmických hodnot. Jednohlasé melodie vykazují určité charakteristické znaky, které 

umoţnily systematizaci do osmi církevních tónin (modŧ); čtyř autentických (dórská, 

frygická, lydická a mixolydická) a čtyř plagálních, utvořených od těchto tónin základních 

(hypodórská, hypofrygická, hypolydická, hypomixolydická). Melodie se pohybovaly 

v rámci diatoniky. Při jejich zápisu neexistuje dělení na takty ani pravidelná metrika, 

rytmus melodie a její tempo závisely na textu (na jeho smyslu, větné stavbě a jeho spádu).  

Boha Otce všichni chvalme
39

 

Příkladnou písní z EZ, na níţ je znát vliv gregoriánského chorálu, mŧţe být Boha Otce 

všichni chvalme, které ve zpěvníku náleţí číslo 266. Melodie byla převzata z Jistebnického 

kancionálu, z jednoho z nejstarších husitských notovaných kancionálŧ, jehoţ vznik 

datujeme asi kolem roku 1420. Nalezen byl roku 1872 v Jistebnici, podle níţ byl také 

pojmenován. Autorem textu této písně je český bratr Lukáš Praţský.  

Tato píseň je zakotvena v dórském modu. Její melodie je celkově ve svém obrysu 

vyváţená, postupující převáţně v sekundových a terciových krocích, nejvíce se pohybuje 

mezi finálou a dominantou tóniny. Melodie je sloţena ze čtyř frází, na jejichţ postupu lze 

spatřovat postupné obohacování melodické linky, která se tak stává sloţitější. Prŧběţně 

v ní přibývají melismatické ozdoby (vzestupné či sestupné sekundové kroky). V závěru 

sledujeme sestupný krok k finále, která určuje tóninu. Časté je také setrvávání melodie na 

jednom tónu. Píseň není dělena taktovými čarami, nemá ani pravidelné metrum. Vliv 

gregoriánského chorálu je znát především ve výstavbě a plynulosti melodie, jejím 

zvlněném charakteru a následném zklidnění napětí po dosaţení vrcholu.  

2.2 Cantiones 

Cantio je jeden z hudebních předchŧdcŧ české reformační písně, která se dochovala 

v rukopisech od počátku 15. století do poloviny 16. století, jakými byly: Vyšebrodský 

rukopis (1410), Franusŧv kancionál (1505) a Klatovský kancionál (1537).  

Jsou to nejčastěji jednohlasé latinské duchovní písně, které vznikaly na konci 12. století, 

hojně se však pouţívaly i na konci 14. století, v době Mistra Jana Husa. Představují jiţ 

odklon od gregoriánského chorálu. Často to byly veršovánky či slovní hříčky, jejichţ 

anonymními autory byla inteligence – v klášterech, u členŧ literátských bratrstev, ve 
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 viz Přílohy s. 1 
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školách či v pěveckých sborech, které je s oblibou včleňovaly do svého repertoáru, coţ 

byla zřejmá příčina zařazení cantiones do liturgických zpěvníkŧ. Fungovaly však také i 

jako zábavná duchovní hudba v prostředí mimo kostely. Vznikaly v českém i německém 

prostředí, často byly překládány do mateřského jazyka. Písním cantio je připisován 

slovanský pŧvod. Některé z nápěvŧ byly přímo vybírány ze světské lidové písně, mnohé 

jeví i stopy umělečtější instrumentální melodiky, často byly také prokládány nástrojovými 

mezihrami. Objevovaly se také melodie sloţitěji rytmicky členěné, komponované 

dvojhlasně i tříhlasně apod. Cantiones jsou zapsané do slok, mají pevný rytmus (pŧvodně 

v trojtaktí) a vyznačují se symetrií. Dŧleţitou roli v nich hrály textové parodie, které 

vytvářely podle latinských předloh a na světské melodie (kontrafaktury), např. Kdoţ se 

túlá, neb šúlá – píseň Volámeť z hlubokosti, v EZ pod číslem 492 nebo píseň č. 398 v EZ 

Aj, jak jsou milí tvoji příbytkové – Jiţť mi pan Zdeněk z Konopiště jede
40

. 

Mládenec blahoslavený
41

 

Mládenec blahoslavený (Quem pastores laudavere) je typickou písní cantio v EZ, kde jí 

náleţí číslo 245.  

Její nápěv pochází ze 14. století a jeho první uvedení zprostředkoval pro literátské 

bratrstvo královéhradecký měšťan Jan Franus prostřednictvím svého kancionálu. Text 

písně napsal Jan Blahoslav, patří tedy do 16. století. 

Píseň jiţ není zakotvena v církevní tónině, ale v F dur, kterou charakterizuje úvodní 

radostný začátek melodické linky – rozloţený durový kvintakord (f-a-c) – od lydického 

modu ji navíc odlišuje její předznamenání (b). Jiţ zde tedy vidíme náznaky harmonie dur-

mollového cítění, které se v lidové písni objevovalo mnohem dříve neţ v hudbě klasické. 

Na rozdíl od gregoriánského chorálu je zde jasná symetrie. Pro většinu cantiones je také 

typický shodný rytmus – dlouhá, krátká, dlouhá, krátká. 

2.3 Bratrská píseň 

Za dob Mistra Jana Husa a jeho pŧsobení v Betlémské kapli směl lid zpívat jen čtyři 

povolené písně: Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave, Buóh všemohúcí a Jezu Kriste, 

štědrý kněţe.
42

 Hus však duchovní píseň zavedl do bohosluţby jako liturgické jednání lidu, 
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 Moravetz, L. – Charakteristické znaky písní v evangelickém zpěvníku. [Referát] 

41
 viz Přílohy s. 2 
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 Jirák, K. B. Nauka o hudebních formách. 6. přeprac. vyd. (v Pantonu 1. vyd.) Praha : Panton, 1985, s. 225. 
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proto se odváţil učit shromáţdění zpívat i písně nové, dosud nepovolené: Navštěv nás 

Kriste ţádúcí či Vstalť jest Buóh z mrtvých. Po Husově smrti se duchovní zpěv pěstuje dál, 

zejména v Jednotě Bratří, kterou nikdy netvořila početná skupina obyvatelstva, avšak její 

význam byl veliký, neboť se velmi pečlivě starala o zásobu písní s mnoha rŧznými tématy. 

První bratrský tištěný kancionál vyšel roku 1501, kdy byla Jednota bratrská vedena svým 

biskupem Lukášem Praţským, který byl sám plodným autorem textŧ – napsal okolo 150 

písní. O to, ţe jména autorŧ bratrských písní jsou dodnes známá, se zaslouţil Jan 

Blahoslav, biskup, jazykovědec a muzikolog, který vytvořil v devátém svazku bratrského 

archivu rejstřík autorŧ textŧ. Významným jeho počinem je také příprava Šamotulského 

kancionálu, na jehoţ úpravě pracoval velice svědomitě. Zabýval se hudebním pojetím, ale 

také i jazykovou a poetickou stránkou. 

Všechny čelné osobnosti Bratří se podílely na tvorbě bratrské písně, čímţ se objevila 

obrovská spousta nových textŧ, jimţ však chyběly nápěvy. Nedostatek nových nápěvŧ se 

řešil zpěvem na tzv. “notu obecnou“ (sloky písně obsahující čtyři řádky po osmi slabikách 

bylo moţné zpívat na jakoukoliv jinou melodii) či vyuţitím melodií polských či 

německých nebo převzetím nápěvŧ ze světských písní (kontrafaktury). Blahoslavovi se 

takovýto zpŧsob zpěvu nelíbil, protoţe kaţdý text má jiné přízvuky a kaţdá melodie má 

svou vlastní výstavbu, přičemţ nedochází pokaţdé ke shodě mezi textem a melodií. 

Vysychaly tvŧrčí zdroje ţivé melodiky, která v husitských dobách překypovala. 

Nedochovalo se ani jediné jméno skladatele bratrských melodií.  

Bratrskou píseň lze charakterizovat jako křesťansky jednoznačnou, teologicky 

pozoruhodnou, oplývající nádhernou básnickou a hudební řečí a katechetickým dŧrazem. 

Mají vysoce aktuální tematiku, představují klenoty ryze českého básnictví a jsou ţivým 

dŧkazem české hudebnosti. Typické hudební znaky českých písní ze 16. století jsou 

výsledkem vlivŧ gregoriánského chorálu, středověkých cantiones a typické „slovanské“ 

melodičnosti, která pramení ze samotné řeči. Takovými znaky jsou např. terciová 

melodická kostra (vliv cantiones), obliba opakovaných tónŧ, větší melodické skoky, 

menzurální rytmus, střídavé metrum, synkopa uprostřed fráze atd. 
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Radujme se vždy společně
43

 

Radujme se vţdy společně je typickou bratrskou písní, která pochází z roku 1467 a je 

nejstarší písní svého druhu. V EZ jí patří číslo 397. Autory textu byli pravděpodobně bratr 

Gabriel Komárovský a bratr Matěj Kunvaldský.
 44

 

Text písně je v podstatě modlitbou za nově vznikající Jednotu bratrskou. Traduje se, ţe 

tato píseň stála právě u jejího zrodu a stala se jakousi její hymnou.  

Pŧvodně mohla být v tónině dórské, postupem času však pravděpodobně došlo k úpravě 

melodie sníţením tónu h na hes. Melodie má starobylý charakter, postupuje převáţně 

v sekundových krocích, ale vyskytují se zde i terciové, jeden kvartový a jeden kvintový 

skok. Ve svém celkovém tvaru je vyváţená, v rozsahu oktávy. V prvních třech frázích 

vyuţívá opakování tónŧ.   

2.4 Lutherská píseň 

Lutherská církev v čele se svým hlavním představitelem od samého počátku 

podporovala rozvoj církevní hudby. Martin Luther, stejně jako Jan Hus, chtěl, aby se do 

bohosluţeb aktivně zapojoval i lid, a to svým zpěvem v mateřském jazyce. 

Neuspokojovaly ho Müntzerovy překlady latinských ţalmŧ a hymnŧ do němčiny, zároveň 

se zabýval otázkou, jak je přiblíţit lidu, aby je mohl zpívat, neboť se domníval, ţe zpívaná 

psalmodie je pro lid těţká. Vymyslel tedy nový útvar, ţalmovou píseň, coţ je volně 

přebásněný a volně interpretovaný či přesněji aktualizovaný ţalm, ve kterém tematika 

ţalmu a klíčová slova budou jen zčásti zachované.   

V Evangelickém zpěvníku se objevuje mnoho písní, které mají pŧvod v lutherské 

reformaci. Je třeba také poznamenat, ţe vysoká úroveň dnešní církevní hudby v Německu 

není pouze výsledkem dobrých materiálních podmínek, ale také jejích teologicko-

katechetických kořenŧ a významŧ daných reformátorem Martinem Lutherem. 

Ten se ve svém vnímání a chápání hudby velice lišil od Zwingliho a Kalvína. Lidský 

hlas povaţoval za dokonalý a hudbu za dorozumívací prostředek a to vše jako nedílnou 

součást bohosluţby. Tímto nahlíţením na hudbu a jejím přijímáním se silným dŧrazem na 

teologii byly vytvořeny ideální podmínky pro vznik a rozvoj adekvátní evangelické hudby, 
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čímţ byla připravena pŧda k tvŧrčí práci lutherských skladatelŧ, jakými byli např. D. 

Buxtehude, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy aj.  

Při skládání písní Luther vyuţil bohatou starocírkevní tradici a nechal se ovlivnit 

především vzácnými starokřesťanskými melodiemi (gregoriánské chorály, hymny, 

sekvence, tropy či cantiones atd.) a také melodiemi ze světského prostředí. Lutherská 

církevní hudba 16. století má tři podoby:  

a) liturgický jednohlasý zpěv, vycházející z gregoriánského chorálu, kam patřili 

například mešní zpěvy 

b) umělecká vícehlasá hudba (mše, moteta) – s čímţ souvisí zavedení funkce 

kantorŧ, kteří vedli laické pěvecké sbory 

c) jednohlasá a vícehlasá píseň v kancionálové sazbě 

Hrad přepevný jest Pán Bůh náš
45

 

Příkladem luterské písně mŧţe být například Hrad přepevný jest Pán Bůh náš, jejíţ text 

poprvé do češtiny uvedl J. A. Komenský. V EZ však na straně 298, je doloţen text Jiřího 

Třanovského z Cithary sanctorum z roku 1636, který byl napsán podle 46. ţalmu. Jde tedy 

v případě této písně právě o píseň ţalmovou. 

 Je pravděpodobné, ţe ji Luther napsal při epidemii moru v letech 1527–1528 podle 

předlohy světské písně, která byla zpívána na dvoře pánŧ. Brzo po svém vzniku se rozšířila 

po celém Německu. Nejdříve byla vytištěna formou letáku, na nějţ známý malíř Albrecht 

Dürer namaloval rytíře, který zničil smrt a ďábla. Text i melodie se dostaly do širokého 

povědomí, staly se známými a velmi populárními, text byl přeloţen do 55 jazykŧ. Melodii 

písně pak zpracovali někteří skladatelé ve svém díle např. G. Meyerbeer v opeře Hugenoti 

(1836), F. Mendelssohn-Bartholdy v Reformační symfonii (1830) a R. Wagner 

v Císařském pochodu (1871). 

Hlavní myšlenkou této písně je vítězství Boha nad ďáblem, zlem i smrtí, které 

představuje jasné evangelium o Boţím vykoupení člověka, které k nám přichází v Jeţíši 

Kristu. Podíváme-li se na hudební stránku Lutherových písní, objevíme řadu dalších znakŧ, 

typických pro jeho osobitý styl. 

a) kaţdá sloka má 7 veršových řádkŧ – „Lutherova sloka“ 
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b) obliba durové tóniny, v té době v duchovních písních ještě méně pouţívaná (v 

písni ve střední frázi vybočení do dominantní tóniny, posléze návrat do tóniny 

základní) 

c) ţhavý, bujný rytmus, obliba synkop – rétorická figura, podporující dramatičnost, 

zápas   

d) hluboká, ryzí a pŧsobivá řeč, temperament a výstiţnost (kdyţ Luther vypráví, 

zároveň i hodnotí)  

e) dravost v řeči, zřetelný kontrast mezi dobrem a zlem, drsné tóny protestu, které 

zní aţ agresivně, agitačně 

f) osobitá melodika: tzv. wittenbergské melodie
46

 – uvedení krátké úvodní noty 

(vyjadřuje radost, zápas, výzvu) nebo pŧlové noty na začátku (meditativní, 

prosebný charakter, vyprávění); jiný příklad – Jeţíše Krista slavíme, EZ č. 286.  

2.5 Ženevský žalm 

Ve Švýcarsku se na počátku reformace nepouţíval ţádný bohosluţebný zpěv. 

Reformace se zde šířila v rŧzných proudech. Z historie víme, ţe kupříkladu za Zwingliho 

se na některých místech dokonce odstraňovaly varhany z kostelŧ, neboť jeho pojetí 

bohosluţby bylo extrémně radikální. Od roku 1536 také platil zákaz zpěvu při 

bohosluţbách. Kalvín oproti tomu bohosluţebný zpěv přijímal a toleroval, měl však o něm 

představu jako o prostém a jednoduchém „jednohlasém majestátním zpěvu“. Neměl být ani 

pomalý ani rychlý. Jak se dočítáme v referátu L. Moravetze „Ţenevské ţalmy“ sám o 

zpěvu prohlásil: „Zpěvy ţalmů mají pohnout lidským srdcem a nadchnout je, aby pak se 

silnou a vroucnou horlivostí volalo a chválilo Boha (…) s váhou a důstojností.“ Také proto 

jsou ţenevské melodie zapsány dle principu nota proti slabice, vyuţívají převáţně dvě 

rytmické hodnoty longa-brevis (dlouhá-krátká) a kaţdá fráze je zpívatelná na jeden dech. 

Některé melodie byly převzaté z gregoriánského chorálu (např. ţalm 80 – Ó ty, jenţ paseš 

Izraele z Victimae paschali laudes) nebo z francouzských světských šansonŧ (ţalm 138 

Srdcem celým tebe, Pane z Une pastourelle gentille). 

Ţenevské ţalmy obsahují typické prvky renesanční melodiky: lehkost, pulsující rytmus, 

nestatičnost, náznaky symetrické výstavby. Celý Ţenevský ţaltář obsahuje 125 melodií, 

které byly zkomponované speciálně pro shromáţdění, proto jejich autoři dbali na to, aby 
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délka fráze byla určena podle potřeby lidského dechu a aby rozsah melodie nebyl příliš 

velký. Pouţili slabikové recitování textŧ, tj. bez ligatur, tečkovaných not, modulací a 

trojtaktí. Ţenevské ţalmy byly dlouho povaţovány za jeden z ideálŧ bohosluţebných písní 

a staly se modelem a inspiračním zdrojem pro skladatele 17. století. Bezesporu však 

poslouţily tomu, ţe se shromáţdění naučilo zpěvem všech 150 ţalmŧ.  

Brzy po svém vzniku se dostaly do Německa, Holandska, Maďarska a také i do českých 

zemí. Prvním, kdo přizpŧsoboval ţenevské ţalmy českým podmínkám, byl bratrský 

kazatel Jiří Strejc (1536–1599), kterému jako vzor poslouţily německé ţalmy 

A. Lobwassera. Strejcovy ţalmy byly vydány v roce 1587 jako kniha pro účely mimo 

bohosluţby. Následně sice došlo k přijetí tohoto ţaltáře do bratrských kancionálŧ, stalo se 

tak ale s jistými rozpaky; jedním z hlavních argumentŧ bylo údajně nadměrné rozmnoţení 

písňového pokladu. Postupem času Strejcovy ţalmy zrevidovali a nově zpracovali rŧzní 

autoři.  

Slyš, ó Bože moje lkání
47

 

Tato píseň je, jak se dále ukáţe, typickým ţalmem, jehoţ text vytvořil F. Šebesta a 

posléze upravila Slavie Radechovská. V EZ jí patří číslo 61.  

Píseň je zapsána v církevní tónině dórské, která naznačuje její závaţný charakter. 

Melodie postupuje sekundovými kroky, časté jsou i kvartové skoky, ve svém obrysu je 

vyváţená, zřetelná a jednoduchá (tak jako i melodie ostatních ţalmŧ), coţ je zapříčiněno 

snahou po praktičnosti písně – šlo především o snadnou zapamatovatelnost pro 

shromáţdění. Její váţnost je podpořena textovou tematikou. V písni se vyskytují dvě 

notové délky: pŧlová a čtvrťová a na kaţdou notu v melodii připadá jedna slabika. Ţalmy 

vţdy, tento tedy nevyjímaje, začínají a končí dlouhou notou. Oţivení písně slouţí synkopy, 

které podporují pulzaci renesančního rytmu.  

2.6 Protireformace – baroko 

Období protireformace datujeme do 17. století, které se v našich zemích projevovalo po 

bitvě na Bílé Hoře roku 1620 postupnou rekatolizací, znamenající konec státotvorných 

snah převáţně reformovaných českých stavŧ. Sedmadvacet českých pánŧ bylo popraveno, 

na třicet šest tisíc evangelických rodin přinuceno k emigraci.
48

 Čeští vyhnanci se v této 
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době připojili k protestantským sborŧm v exilu, a tak vznikaly komunity, kde se mluvilo i 

trojjazyčně: česky, německy a polsky. Mezi tato centra patřila např. Ţitava, Lešno, Berlín, 

Ochranov, Budišín atd. Dá se předpokládat, ţe zde docházelo k hojným překladŧm písní. 

 V Německu byla situace o něco příznivější neţ v Čechách, a tak je přirozené, ţe zde 

evangelická církevní hudba v době baroka proţívala svŧj druhý rozkvět. V Evangelickém 

zpěvníku nalezneme nápěvy od J. S. Bacha, G. F. Händela, v dodatku pak také ţalmy 

zhudebněné H. Schützem. Z řad autorŧ textŧ vynikl především německý lutherský kazatel 

a básník Paul Gerhardt (1607–1676), vedle Martina Luthera nejvýznamnější autor 

německých církevních písní – napsal jich celkem 133, v EZ jich je uvedeno 15. K prvním 

překladŧm Gerhardtových písní do češtiny docházelo velmi pravděpodobně v exilových 

komunitách. Hudebně se na Gerhardtových písních podíleli skladatelé Johann Crüger a 

Johann Georg Ebeling, kteří své melodie a hudební úpravy psali jiţ přímo na určitý text, 

aby dokázali vystihnout a podpořit jeho dŧleţité afekty.  

Melodie vynikaly velkou rytmickou pestrostí, vznikaly jiţ spolu s harmonií – formou 

kancionálové sazby (zjednodušená sborová čtyřhlasá sazba), ze které shromáţdění zpívalo 

cantus firmus
49

, později z tohoto zápisu vzniká píseň s generálbasem. Pouţívalo se nových 

kompozičních prostředkŧ, které s sebou přinášelo baroko z Itálie, např.: koncertantní styl 

(jehoţ hlasy a jejich harmonické souznění vynikají díky postavení nad generálbasem), 

generálbas (hojně vyuţívaný při zápisu písní – basový hlas byl zapisován s číselnými údaji, 

které značily, jaké další tóny mají ve vyšších hlasech zaznít, vyvinul se z techniky 

instrumentálního doprovodu k vokálnímu vícehlasu) či doprovázenou monodii (při níţ se 

baroko snaţí pŧsobivě zhudebnit dramatické nebo lyrické texty; doprovodnou sloţku zde 

právě vytváří generálbas). Při sólovém provedení písní se směly vyuţívat melodické 

ozdoby. Kromě čtyřhlasé sazby psali skladatelé také rŧzné úpravy pro dva obligátní 

nástroje. Při skládání písní se dbá také na vztah slova a tónu, zpěvní hlas sleduje rytmus 

řeči a melodický proud se člení podle větných úsekŧ. 

Gerhardtovy písně byly pŧvodně vnímány jako písně sólové s doprovodem, určené 

především pro domácí poboţnost, kde se předním doprovodným nástrojem stalo cembalo 

či clavichord, v kostele jsou to varhany. Jeho písně jsou silně subjektivní, vycházející 

z hluboké zboţnosti. Vyznačují se srozumitelností obyčejnému člověku, kterému jsou 
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blízké, neboť v nich řeší existenciální otázky ţivota a smrti, pomíjivosti, smutku a trápení, 

ale i otázky pravé radosti a naděje, která je významným rysem jeho písní.  

Dŧleţité v tomto období je také postupné vytlačování církevních modŧ dur-mollovými 

tóninami, širší uplatnění se dostává kadencím, trojzvukŧm oproti kontrapunktické linii 

nizozemského typu či chromatika. 

Radostí srdce vzlétlo
50

 

Z písní vyskytujících se v EZ, které byly ovlivněny barokní melodikou, mŧţeme 

promluvit například o písni s tematikou radostné Velikonoční zvěsti o Kristově 

zmrtvýchvstání Radostí srdce vzlétlo, která má v EZ číslo 345. Překlad pŧvodního 

Gerhardtova textu, který byl napsán na motivy 2. knihy Timoteovy 2,11, vytvořila 

J. Ch. Hrejsová. Co se týká hudební stránky písně, Johann Crüger vytvořil melodii se 

širokým harmonickým plánem. Píseň je v tónině D dur, která však v první části písně 

moduluje do tóniny H dur a v části druhé do tóniny A dur. V rytmické sloţce se autor 

nechal inspirovat italským tanečním rytmem, coţ jejímu charakteru dodává na radosti a 

hybnosti.  

2.7 Vliv hudebního klasicismu 

Zatímco v prŧběhu 18. století dochází po celé Evropě k rozkvětu symfonické i 

instrumentální hudby a opery, církevní hudba protestantská zaostává. I hudební útvar mše 

přebírá prvky dobové symfonie a operní řeči a „…sama se stává uměleckým dílem, 

kterému se unešeně „naslouchá“.”
51

 Hudba opouští zámecké a chrámové prostory a 

přesouvá se do městských oper, koncertních síní a chrámŧ, kde jsou varhany a jejich 

produkce odsunuty na druhé místo. Zásadním rozdílem barokního a klasického stylu je 

práce s melodií. Zatímco v baroku má její téma spíše strukturu otevřenou a někdy 

nepravidelnou (podle potřeb kontrapunktické a imitační práce), v klasicismu je symetricky 

členěné na předvětí a závětí a zpravidla je vystavěno z dvoutaktových motivŧ.
52

 Přestává 

se uţívat barokního generálbasu a polyfonie. Stylizovaný jednotný afekt a rytmus dávají 
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prostor kontrastu, a to i na nejmenší ploše.
53

 Oblíbenou formou této doby je menuet, ve své 

dramatičnosti pak i sonátová forma. V protestantském prostředí vzniká jen malé mnoţství 

nových písní a nové melodie jsou bez rytmicko-melodické pestrosti. Klesá také tempo 

zpěvu při bohosluţbách.
54

 Texty písní jsou pod silným vlivem osvícenství a 

probuzeneckého hnutí pietismu, který kladl dŧraz na zboţný cit. 

Klasicismus ovlivnil například tvar latinského hymnu Adeste fideles, jehoţ českou 

podobu nalezneme téţ v EZ pod názvem Ó křesťané všichni s číslem 294. 

I hvězdy a slunce
55

 

Z písní, na nichţ je zřetelně znát vliv klasicismu, mŧţeme uvést například I hvězdy a 

slunce, jejíţ místo v EZ je pod číslem 179. Zapsána je v tónině G dur a jiţ první pohled na 

obrys melodie odkazuje ke klasicismu jako době jejího vzniku. Je totiţ přesně symetricky 

členěná – postupuje stále po čtyřech taktech s předtaktím. Předvětí druhé fráze písně 

obsahuje tóny dominantní tóniny a na závěr se vrací opět k připomenutí první části 

předvětí první fráze písně. Píseň je ve tříčtvrťovém taktu, který nám připomíná jistý vliv 

oblíbeného třídobého tance – menuetu.  

2.8 Vliv hudebního romantismu 

Devatenácté století ţilo především snahami národně-obrozeneckých hnutí. Tato doba 

kladla dŧraz na národní kulturu a umění, které se samo obohacovalo i prvky lidovými, 

neboť lid byl povaţován za „zdravé jádro společnosti“. Tento vliv se odrazil i v 

protestantských písních. Začínají se objevovat nové motivy, především vlastenecké, ale 

také touha po svobodě či náměty historické, tajemné, hrdinské apod.  

V protestantské hudbě jsou v té době časté překlady mnoha písní z cizích jazykŧ, 

nejvíce z angličtiny. Píseň dostává probuzenecký charakter, který má být dŧleţitou výzvou 

pro věřící k podnícení a obnově víry. 

 Romantická melodie není zaloţena na sloţitosti, ale právě naopak na jednoduchosti a 

citové hloubce, je méně pravidelná, zdŧrazňuje se její pevnost a vláčnost, široká klenutost 

apod. Je líbivá, zasněná někdy aţ tíhnoucí k sentimentalitě. Stejně jako v klasicismu je 

však vedoucí sloţkou skladby. Dŧleţitou roli sehrává bohatá harmonie, která harmonii 

                                                           

53
 Michels, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství LN, s.r.o., 2000, s. 337. 

54
 Moravetz, L. – Od reformace k dnešku. [Přednáška; 3.11. 2008] 

55
 viz Přílohy s. 7  



36 

 

klasickou rozvíjí stupňováním chromatiky. Častá je modulační pohyblivost a pouţívání 

alterovaných akordŧ, záliba ve zmenšeném septakordu, enharmonika. Akord se stává 

samostatnou výrazovou sloţkou a prvkem. Rytmická sloţka je oţivena triolami, 

tečkovanými a synkopovými útvary a rytmy lidových tancŧ.
56

 Takto obohacený takt je 

jejím základem, stejně jako to, ţe je metricky pravidelně členěný. 

Stvoř srdce čisté, Bože, mi
57

 

Příkladem písně ovlivněné dobou a kulturou romantismu mŧţe být píseň Stvoř srdce 

čisté, Boţe, mi, jíţ náleţí v EZ číslo 379. Autorem jejího textu je J. Baštecký, melodie byla 

dlouhá léta
58

 připisována W. A. Mozartovi, ačkoli dnes se má obecně spíše za to, ţe ji 

sloţil skladatel Samuel Webbe, který pŧsobil koncem 18. století v Anglii. Je zapsána 

v tónině G dur ve tříčtvrťovém taktu. Její melodie je svým charakterem rozvláčná, dojemně 

líbivá a velmi jednoduchá, rozdělena na dvě melodicky téměř shodné fráze o osmi taktech 

s předtaktím. I rytmické členění těchto frází se shoduje. Harmonické ozvláštnění přichází 

v šestém taktu první a ve čtvrtém taktu druhé fráze, v nichţ vyuţívá chromatické 

posloupnosti tónŧ ve stoupajícím prŧchodu kvarty k basovému tónu následného sextakordu 

a sníţené septimy, která zní v druhém případě v souzvuku tvrdě malého septakordu.    

2.9 Vliv moderní písně 

Na začátku 20. století měla duchovní píseň obdobný charakter jako v 19. století. Stále 

rostla popularita probuzeneckých písní, které měly oslovovat citovou stránku člověka a 

jitřit jeho emoce. Během pozdějšího období, kdy proběhly dvě tragické světové války, 

rŧzné světové krize, doba reţimu totality aj., začala se v písních odráţet i jiná témata a 

otázky. V této době vzniká především historická píseň (na níţ se projevuje kontinuita 

církve), vliv na ni má i ekumena (přicházejí sem a zpívají se spirituály, gospely, chvály, 

zpěvy z Taizé), vznikají i nové formy (kánony). Od roku 1960 je církevní tvorba ovlivněna 

hudbou nonartificiální (pop-music, jazz).  

Probuzenecké písně této doby jsou výrazem víry těch, kteří je zpívají, snahou bylo 

oslovení širšího okruhu lidí, třeba i z periferie společnosti, mají proto evangelizační 
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 Bártová, J., Schnierer, M., Zouharová, V. Dějiny hudby II. Brno, Ediční středisko PF JU České 

Budějovice, 1992, s. 32. 

57
 viz Přílohy s. 8 
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 Šimek, Josef B. O ţalmech, chvalozpěvech a písničkách. Praha: Synodní rada ČCE, 1984, s. 78. 
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charakter, některé mohou vyznít lacině či dotěrně, neboť se jejich autoři snaţili oslovit 

citovou stránku lidí a ne jejich vědomí či intelekt.  

Obecně je 20. století ve znamení stylového pluralismu hudby. U autorŧ je evidentní 

nový zpŧsob myšlení, vyskytují se zde nové tóny a akordy, nové rytmy – beat, synkopy, 

pauzy, nové formulace a frázování nových textŧ. Západoevropská církevní hudba si pak 

přivlastňuje nové elementy, nové ţánry z široké ekumeny jako jsou např.: černošské 

spirituály, gospel, swing, jazz, folk, pop, rock.
59

  

Zpěvníky ve 20. století nepřináší jen novou tvorbu, ale pokouší se také znovuobjevovat 

hodnotná a kvalitní díla z minulosti a také díla z našeho písňového dědictví v nějakém 

směru podstatná. Pokračuje restaurace a reforma, která se snaţí oţivit to, co bylo 

opomenuto v době osvícenství a v meziválečné době (sentimentální písně).  

Současné zpěvníky díky své pluralitě ţánrŧ a druhŧ neustále vybízí k ţivému zacházení 

s tradicemi z rŧzných období. Nalézáme v nich přebásněné biblické ţalmy, stopy 

starokřesťanské hymnodie, svět středověkých forem, zpívané evangelium z dob reformace, 

slavnostní píseň baroka, lyriku pietismu
60

, věroučně-morální dŧrazy osvícenství, duchovní 

lidovou píseň 19. století či písňovou tvorbu 20. století.   

V duchu historismu si musíme uvědomit, ţe společná existence rŧzných zpěvŧ a stylŧ je 

pro církev nejenom nutná, ale i potřebná, neboť ji obohacuje, ozvláštňuje a dává jí 

mnohem hlubší rozměr.  

Autoři písní 20. stol. se orientují na starší modely a tradice, populární je i moderní 

ţalmová píseň, kterou skládali například Jan Horký, Zdeněk Čep či katolický skladatel Petr 

Eben. Dochází také i k širší spolupráci s ostatními církvemi.  

Jeden Pán, jedna víra
61

 

Ukázkou moderní písně mŧţe být například píseň katolického autora Petra 

Ebena (1929–2007) Jeden Pán, jedna víra. V ČCE se objevila aţ v Dodatku pod číslem 

678. Smysl této písně odkazuje jasně k myšlence jedné Kristovy církve, jejíţ součástí jsou 
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 Moravetz, L. – Od reformace k dnešku. [Přednáška; 3.11. 2008] 

60
 Filipi, Pavel a kol., 2008 – pietismus – tímto výrazem označujeme obrodné hnutí uvnitř evropských 

evangelických reformačních církví v 17. a 18. století, kdy reformační dynamismus byl jiţ vystřídán 

zvykovostí a strnulým lpěním na zásadách pravého učení. (…) Stoupenci pietismu si slibovali oţivení 

stávajících církví pěstováním osobní zboţnosti, intenzivních modliteb, studia Bible, niterné vzájemnosti. 

S. 110. 

61
 viz Přílohy s. 9 
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jednotlivé denominace. Její text napsal J. Hrdlička (nar. 1942) na motivy textu Písma – 

Efezským 4, od 4. verše: „…Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; 

jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze 

všechny působí a je ve všech.“
62

  

Tato zpívaná modlitba se hojně uţívá právě i při nejrŧznějších ekumenických setkáních, 

neboť její myšlenka v dnešní době, kdy jednotlivé církve smí a chtějí hledat společnou řeč 

a slouţit společně dobru, je velmi hodnotná. Aniţ bychom se dopustili nadsázky, mŧţeme 

ji proto označit za ekumenickou hymnu.  

Píseň je zapsána v tónině G dur a v taktu, který se v jejím prŧběhu nepravidelně střídá. 

Píseň začíná i končí taktem tříčtvrťovým, ale prŧběţně dochází v písni ke změnám na takt 

celý i pětičtvrťový. V tomto zvláštním taktu také dochází k proměnám přízvučnosti, kdy se 

nám vyskytuje vedlejší přízvuk jak na čtvrté, tak i na třetí době. Rytmicky netradiční a 

obohacující je také střídání osmin a čtvrtek v celém prŧběhu písně.  

 

2.10 Vliv nových hudebních stylů 

Písňový repertoár protestantských církví v Evropě se v prŧběhu 20. století rozšířil o 

nové ţánry afro-amerických stylŧ: černošské spirituály, tradicionály a gospelsongy, které v 

té době sehrály významnou roli v osobním ţivotě mnohých lidí a v evangelické církevní 

kultuře.
63

 Byly to zpěvy, které církev vedly k duchovní obnově. Ačkoli se s podobným 

sebevyjádřením a touto moderní hudební tvorbou mnozí význační hymnologové a 

teologové neztotoţňovali, zakázat ji bylo nemoţné, navíc byla tehdejší mládeţí hluboce 

vítána jako nutná a potřebná inovace a oţivení tehdejšího zpěvu.  

Od 60. let dochází k velké produkci písní, které jdou výrazně proti tradici a proti 

uznávaným estetickým regulím, podle kterých se doposud církevní písně psaly. Vyznačují 

se novým zpŧsobem myšlení a specifickými formulacemi těchto myšlenek. Místo vysoce 

poetické řeči se upřednostňuje řeč jednoznačná a srozumitelná, zprostředkovaná především 

hovorovým jazykem, ale téţ slang, v ojedinělých případech i vulgarismy (například v 

písních reagujících na dobu totalitního reţimu u nás). Své vyuţití nacházejí i slovní hříčky 

a výrazy vtipné. Vznikající melodie obsahují zajímavé pauzy, dŧleţité je téţ nové cítění 
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 Bible. Český ekumenický překlad a Bible kralická. Česká synoptická Bible v rozsahu celého vydání Bible 

kralické z roku 1613. Praha: Česká biblická společnost, 2008, s. 316. 
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rytmu, beat, jazzové akordy, jiná deklamace, a tedy i jiný zpŧsob zpěvu, který je 

doprovázen kytarou, případně celou kapelou. Obohacován je pak podle starých afrických 

zvykŧ např. ostinátním tleskáním rukama a dupáním nohama, rŧznými druhy tancŧ apod. 

Tomuto novému vyjádření přispívá především vliv hudebních stylŧ – mládeţi mnohem 

bliţších, např. swingu, jazzu, folku, rocku atd. Objevují se nové písňové formy: strofické 

písně s refrénem (v nichţ shromáţdění zpívá refrén a zpěvák nebo skupina zpěvákŧ sloky) 

či střídavé zpěvy.  

Přednes těchto písní obohatí uţití zvláštních výrazových prostředkŧ blízkých kulturám, 

z jejichţ středu vzešly, při zpěvu a hře na nástroje jde například o nečisté tvoření tónu 

příbuzné černošské mluvě, klouzavé vibrato, chvění, broukání či vzdechy, pomlky a šumy. 

Hudebně pak písně ozvláštňují prvky barevné obměny tónŧ vzniklé při kolísání mezi 

velkou a malou tercií či velkou a malou septimou nebo rozmanité rytmické odchylky. 

Vznikl pojem „Nová píseň“, který téţ měl odkazovat k jinému typu duchovní písně. 

Tímto pojmem byla nazvána i nová hudební sbírka, z níţ zpívala evangelická mládeţ, aţ 

do vydání nového mládeţnického zpěvníku Svítá roku 1992. „Nová píseň“ navázala na 

hudební styly a prostředky mezinárodní povahy a na ţánry, které přišly z mimocírkevního 

prostředí a v dosavadní evangelické bohosluţbě byli „cizí“: chanson, protestsong, šlágr, 

afroamerické zpěvy. Vyjádření v této hudbě akcentuje osobní zkušenost člověka s Bohem, 

jde v něm o osobní svědectví víry, takţe je chápáno i jako misijní sluţba
64

. 

Jak se dočteme v referátu Ladislava Moravetze „Současné tendence v církevní 

populární hudbě“ abstraktní umělecké kritérium (zpívá se to, co je dobré) je v této době aţ 

druhořadé. Místo něj platí kritérium úspěšnosti (dobré je to, co se přijímá). Tomu také 

odpovídá volba jednoduchých melodií, jejichţ cílem je zapojit do zpěvu celé shromáţdění 

věřících. Do písní se dostávají nová témata: svět, politika, otázky dnešní společnosti, 

následování Jeţíše Krista atd. Písně ze zpěvníku Svítá je moţné chápat jako doklady 

zboţnosti mladé generace 70.–80. let, coţ má nejenom význam teologický či hudební, ale 

také historický. Mnohé písně z něj navíc byly zařazeny i do Dodatku k EZ a tento fakt 

znamenal zásadní krok k přiblíţení moderních ţánrŧ k ţánrŧm starším a „klasickým“ v EZ 

a v bohosluţbách vŧbec. 
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 Filipi, Pavel a kol., 2008 – misie – slovo označující činnosti, jejichţ cílem je oslovit evangeliem ty, kdo se 
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V království Božím místa dost
65

 

Jako příklad písně v dodatku k EZ, kterou ovlivnily nové moderní hudební směry, 

mŧţeme jmenovat “šlágr”
66

 V království Boţím místa dost, jemuţ náleţí číslo 694. Na jeho 

hudební sloţce se podílel Svatopluk Havelka a Miloš Rejchrt napsal text obsahující i 

humorné prvky, které obohacují myšlenku radostné zvěsti v písni. Formálně jde o 

strofickou píseň s refrénem, který celou píseň uvádí a poté se opakuje po druhé a čtvrté 

sloce. Posledních 8 taktŧ refrénu je také doslovně citováno ve slokách, a to jak po stránce 

textové, tak i melodické a harmonické. Tato část písně mŧţe dobře slouţit účelŧm 

společného zpěvu střídavého, kdy sólista předzpívá v kaţdé sloce se měnící část textu a 

shromáţdění společně pokračuje ve zpěvu opakující se části. V melodii písně vyniká 

interval zmenšené septimy, pauza na začátku 10. taktu refrénu či pauzy na konci 

jednotlivých částí frází písní, rozmanitý rytmus obohacený tečkovanými notami. Přednes 

podobného typu písní „rovným“ rytmem (striktně podle zápisu not) by byl chybný, rytmus 

melodie je třeba oţivit frázováním podle jejích rozmanitých dŧrazŧ, tzv. off beat
67

. 

Správná vazba těchto rytmických struktur při přednesu písně vede ke vzniku groove 

(feeling
68

) jako intensivního rytmicko-tělesného pocitu, který se z hudebníkŧ přenáší přes 

píseň i na posluchače.   
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 Moravetz, L. – Písňová tvorba 20. století. [Referát] 

67
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3 Rozbory písní 

3.1 Překlady starých písní 

3.1.1 Překladatelská činnost 

Všeobecně platí, ţe domácí kultura jednotlivých národŧ tvoří základ jejich tradice a 

zahrnuje v sobě základní body estetické, kulturní, hodnotové i mravní orientace. Je však 

také nutno připomenout, ţe stejně tak, jako je dŧleţité umět se orientovat v tradici domácí, 

je potřeba znát i chápat tradici cizí, která s sebou mŧţe přinášet významné obohacení. 

K jejímu poznání dopomáhají také rŧzné překlady. 

Přestoţe Českobratrská církev evangelická ţije z tradice a ideálu reformační doby a tedy 

i reformační písně, je od samého počátku otevřena i pluralitě písní z rŧzných období a také 

tradicím jiných náboţenských proudŧ a směrŧ (především však protestantským). 

Evangelický zpěvník obsahuje mnoţství písní z ekumenického prostředí, z nichţ si 

všechny zachovávají svá specifika. Tímto přijímáním písní do zpěvníku dochází k velkému 

obohacení zpěvŧ, stylŧ i hudebních ţánrŧ v ČCE. Jde o písně od švýcarských (ţenevských) 

ţalmŧ, přes písně německé lutherské, katolické barokní, osvícenské písně nebo písně 

anglosaské probuzenecké (Tak, jaký jsem, ač nemám nic – EZ č. 504), aţ po francouzský 

sacro-pop (v Dodatku k EZ č. 636 – Z tvé ruky, Pane můj) nebo spirituály a styly populární 

hudby z mládeţnického zpěvníku Svítá. Takových přejatých písní je v ČCE celá řada a v 

prŧběhu dějin zde natolik zdomácněly, ţe jsou vnímány jako „vlastní“. Bez jejich 

přítomnosti by ţánrové spektrum evangelických písní bylo značně ochuzeno.  

Překládání duchovních písní je obtíţnou disciplínou, neboť k obvyklým a běţným 

principŧm překládání se při něm musí hledět na řadu dalších věcí. Kromě zachování 

pŧvodních myšlenek v textu, je třeba dbát na srozumitelnost výrazŧ a citlivé přetvoření 

starobylých obrazŧ tak, aby v nich současník byl schopen nacházet jejich významy. Jiří 

Pejla, současný překladatel duchovních písní převáţně z německého jazyka dodává, ţe 

„…autor má dbát na krásu a kultivovanost jazyka, neboť píseň zůstane ve 

zpěvníku minimálně jednu generaci.“
69

 Je nutné hledat vhodné ekvivalenty pro slova, 

jejichţ překlad a věroučná myšlenka jsou sice správné a básnicky krásné, ale nedají se 

zpívat. Rytmus hudby musí korespondovat s rytmem textu. Uţívá-li překladatel rýmy, měl 

by dbát na dodrţení přísných kritérií pro rýmování podle kvalitní současné písňové a 
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básnické tvorby. Píseň musí být srozumitelná a jednoznačná, aby se s ní 

vyznávající shromáţdění mohlo ztotoţnit. „Dobrá křesťanská píseň vyjadřuje“, podle 

Jiřího Pejly, „duchovní obsah jedinečně a působivě. Je svébytným básnickým dílem, které 

bývá ověřováno celá staletí.“
70

 

 (K významným překladatelŧm duchovních evangelických písní patří například Josef 

Baštecký, Ludvík Bohumil Kašpar, Rudolf Matěj Šimša, Miroslav Heryán, Miloslav 

Hájek, Luděk Rejchrt a mnozí jiní.) 

3.1.2 Díky za toto krásné ráno (D EZ 638)71 

Tento “duchovní šlágr”
72

 z počátku 60. let má svŧj pŧvod v Německu. Jeho autorem je 

teolog a církevní hudebník Martin Gotthard Schneider, narozený roku 1930
73

, který se se 

svojí písní účastnil v Německu v roce 1961 soutěţe „nových náboţných písní“. Jejich 

cílem bylo oslovit především mládeţ, ale i velké masy lidí, snad i proto svoji inspiraci 

měly čerpat v jazzu a v zábavné hudbě. Tradicionalisté však ve všech sloţkách této písně 

nacházeli vady
74

. Kritizovali nejen text a melodii, ale i šlágrovou úpravu, jejímţ 

specifikem je v tomto případě zpěv kaţdé sloky vţdy o pŧltón výš.  

Do Čech píseň pronikla a prosadila se díky jedinečnému překladu evangelického 

teologa Miroslava Heryána (1923–2003
75

). Dŧkazem její výjimečnosti i obliby je i její 

místo v kaţdém z novějších zpěvníkŧ, které ČCE vydala. Ze svého zpěvníčku Buď tobě 

sláva ji mohou zpívat děti, mládeţ pak jak ze starší Nové písně, tak i z novějšího zpěvníku 

Svítá. I v nejnovějším Dodatku k Evangelickému zpěvníku, který pouţívají všechny 

generace, se tato píseň nachází, coţ svědčí i o její univerzálnosti. Představuje děkovnou 

modlitbu obvykle zpívanou při ranních bohosluţbách. 

I přes počáteční kritiku tradicionalistŧ byla tato píseň přeloţena minimálně do 

25 jazykŧ
76

. 
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Pro svŧj moderní charakter je oblíbena mládeţí, a i proto bývá nedílnou součástí 

repertoáru letních táborŧ či mládeţnických sjezdŧ. Nutno však podotknout, ţe i starší 

generace v této písni nacházejí její radost a vděk a zpívají ji upřímně a rády. 

Píseň Díky se skládá ze šesti slok a je zapsána v tónině G dur a v celém taktu. Lze říci, 

ţe po formální stránce je rozdělena na dvě části. První se skládá z předvětí (2 takty) a 

závětí (2 takty) a druhá tvoří čtyřtaktový celek a obsahuje také melodický vrchní vrchol 

písně.  

Melodie písně je plynulá, největším tónovým skokem je interval čisté kvarty oběma 

směry. První z nich směrem nahoru odděluje obě části písně (přelom 4. a 5. taktu), druhý je 

na přelomu taktu šestého a sedmého (obr. 1). Tónové rozpětí písně je malá septima. Podle 

celkového obrysu je melodie vystavěna vyváţeně; první úsek první části (předvětí) stoupá, 

druhý úsek první části (závětí) klesá a druhá část se skládá z obou variant, přičemţ od 

vrchního vrcholu písně „c
2
“ na počátku 6. taktu melodie klesá. V prvním, třetím a pátém 

taktu písně má melodie synkopický charakter a tato synkopa je rovněţ významným 

rytmickým motivem celé písně, která je napsána podle tanečního rytmu cha-cha
77

.  

 

 

Obrázek 1 – melodický skok nahoru o interval čisté kvarty na přelomu 4. a 5. taktu a dolů na předělu 6. a 7. taktu;  

v druhé části písně (takt 6) vrchní vrchol melodie „c2“ a od něj stupňovité klesání melodie 

Kytarový doprovod písně podle akordických značek tvoří jak hlavní, tak i vedlejší 

harmonické funkce. Hned v prvním taktu je počáteční tónika nahrazena mollovým šestým 

stupněm, na nějţ navazuje jako zástupce subdominantní funkce stupeň druhý, který spěje 

do dominanty a ta zpět k uklidnění v tónice, jíţ začíná další verš písně. Tento postup 

harmonických funkcí se opakuje, přičemţ tónika je na konci kadence ozvláštněna přidanou 

septimou, vzniká tak septakord tvrdě malý. Na něj navazuje subdominanta a posléze její 

mollová varianta, jejímţ uţitím dochází ke sníţení sexty, tedy tónu „e“ na „es“, které písni 

propŧjčuje charakter bluesové tonality. Předešlou kadenci opět uklidňuje tónika, na jejímţ 

základu se vrací kadence ze začátku písně (tónika, VI. a II. stupeň, dominanta, tónika). 
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Zvuk tohoto sledu akordŧ ozvláštňuje septakord II. stupně před dominantou a závěrečnou 

tónikou.  

V jednotlivých slokách písně Díky jsou vyjadřovány rozličné věci, za něţ člověk mŧţe 

Bohu děkovat. Je zajímavé, ţe na začátku kaţdé sloky je zdŧrazněn předmět lidského díku 

i melodií, jejíţ vrchol v první části připadá vţdy právě na název těchto jednotlivostí. 

Přednes písně, jejíţ charakter odkazuje k moderním hudebním směrŧm, musí této 

skutečnosti odpovídat, proto je třeba dát skladbě patřičné rytmické oţivení v podobě 

frázování podle jejích rozmanitých dŧrazŧ, tzv. off beat. 

3.1.3 Slunce pravdy, milosti (EZ 420)78 

Nápěv této písně je převzat z pŧvodní světské písně „Der reich Mann war geritten aus“ 

z 15. století a poprvé byl vydán aţ Georgem Forsterem ve sbírce lidových písní roku 1556 

v Norimberku. Později jej vyuţili Čeští bratři mluvící německy pro píseň „Mensch, erheb 

dein Herz zu Gott“ roku 1566, kdy píseň byla vytištěna v Ivančickém kancionálu. A právě 

zde ji na začátku 20. století objevil významný německý evangelík, básník, hudebník a malíř, 

Otto Riethmüller (1889–1938), jemuţ středověký nápěv učaroval a pouţil jej pro píseň, 

k níţ sesbíral slova z textŧ dalších autorŧ. První a šestou sloku pŧvodně napsal rodák ze 

Štramberku, evangelík a misionář Christian David (1691–1751), druhá, čtvrtá a pátá sloka 

vyšly z pera spisovatele a würtemberského faráře Christiana Gottloba Bartha (1799–1862). 

Třetí a sedmou sloku převzal Reitmüller z básně lékaře, pedagoga a teologa Christiana 

Nehringa (1671–1736).
79

 Jako dokončený celek byla tato píseň vydána v Německu aţ v roce 

1932 v mládeţnickém zpěvníku „Ein neues Lied“. Na našem území pak vyšla poprvé ve 

zpěvníku z roku 1979 (který dodnes Českobratrská církev evangelická při svých 

bohosluţbách pouţívá) s textem překladatele, hymnologa, teologa, starozákoníka, ale také 

člověka významně se podílejícího na odbojové činnosti za 2. sv. války Rudolfa Matěje 

Šimšy (1912–1993).  

Píseň Slunce pravdy, milosti je prosebnou modlitbou, v níţ člověk vyslovuje na prostoru 

jedné sloky vţdy jednu prosbu. Konkrétně první sloka přináší prosbu o vyproštění ze tmy 

(pod níţ si člověk mŧţe představit takřka jakoukoli ţivotní situaci), speciálně zde však je 

vyslovena prosba o osvícení církve a světa světlem Boţím, aby lidé poznali Boha. Druhá 

sloka je svým charakterem probuzenecká – vyjadřuje potřebu církve šířit své poselství, 
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nutnost stálé práce a činnosti na „Boţí vinici“ – jinými slovy nesmíme usnout ve svém 

pocitu jistoty. Tento stav stagnace také kritizovalo pietistické hnutí, které vzniklo 

v 17. století na pŧdě německého ortodoxního luterství, a jehoţ hlavní myšlenkou bylo právě 

„oţivování stávajících církví pěstováním osobní zboţnosti, intenzivních modliteb, studia 

Bible, niterné vzájemnosti“
80

 a vyzívání světa k obrácení se ke Kristu a odevzdání se mu 

jako „nebeskému ţenichovi“.
81

 Základní myšlenka pietismu také jasně zaznívá i z biblické 

knihy Zjevení ve 3. kapitole, kde čteme: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi ţiv, ale jsi 

mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je uţ na vymření! Neboť shledávám, ţe tvým 

skutkům mnoho chybí před Bohem…“ 
82

  

Ze stejné biblické knihy pak pochází i další motiv, motiv „otevřených nebeských bran“, 

jenţ je zmiňován ve čtvrté sloce písně a který ukazuje na Boţí moc, jejíţ vŧli ţádná lidská 

síla nezastaví: “Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůţe zavřít.“ 
83

 Dále píseň 

prosí za posilnění těch, kdo se snaţí hlásat zvěst evangelia po světě a také za schopnost vidět 

věci na tomto světě správně – pohledem víry. Konec písně vyslovuje chválu Bohu a zásadní 

prosbu o jednotu celé Kristovy církve, kterou jiţ předeslal autor textu ve sloce třetí. Jako 

vyvrcholení poslední sloky písně to posléze vyjádřil vskutku básnicky:  

„…jak jsi jeden ve třech sám, dávej jednotu i nám…“ 

 Kaţdá ze slok je zakončena formulkou, která připomíná mnohé závěry středověkých 

písní – Kyrie eleison či Kyrieleis – Pane, smiluj se, v našem případě zní pokaţdé: “Jiţ 

smiluj se“ a tento závěr je dŧleţitým připomenutím pro věřícího člověka zpívajícího tuto 

podmanivou melodii, ţe pramálo zmŧţe bez milosti Boţí.  

 Píseň je zapsána v dvoupŧlovém taktu, její melodie se pohybuje v tónině D dur a je 

tvořena dvěma frázemi, které mezi sebou vzájemně melodicky i rytmicky kontrastují. Po 

nich následuje krátká coda (dva takty s předtaktím). 

První fráze je rozvleklá, závaţnější, honosně se nesoucí pomocí pŧlových not. Skládá se 

z předvětí, které tvoří klenutý oblouk směřující od primy „d
1
“ pomocí skokŧ přes kvintu 

„a
1
“ (značící světlo či slunce) k vrchnímu vrcholu melodie, k oktávě „d

2
“ (symbolizuje 
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všemohoucnost).
84

 Na vznešenosti této frázi písně přidává také krátké melisma
85

 v závěru 

obou částí (3. a 7. takt) (obr. 2). Proti ní stojí druhá fráze, která je následkem pohybu 

čtvrťových not veselejšího charakteru. I tu lze rozdělit na předvětí a závětí, které však 

vzájemně nevykazují tolik odlišností v porovnání s kontrastem částí první fráze písně. Zde 

melodie postupuje převáţně v sekundových krocích, největším skokem je kvintový sestup 

z pátého stupně “a
1
“ na první „d

1
“ v 2. taktu závětí (obr. 3). Pomocí něj je dovedena 

melodická linka k subdominantě a završuje tak předvětí druhé fráze melodie písně. Kromě 

tohoto skoku se melodie skládá pouze ze sekundových krokŧ. Největším skokem v závětí 

této fráze melodie je pouhá tercie. Melodie zde jiţ není vyklenutá do oblouku, tvoří ji jen 

klidné postupy sekundové. Navíc je zakončena ještě o tercii níţe neţ předvětí – na tónické 

tercii („fis
1
“). 

 V první frázi sopránovou zpěvnost melodie podtrhuje protipohybem bas, k tomu tenor 

v závěru předvětí ozvláštňuje harmonii přidanou zvýšenou kvartou (obr. 2, takt 3). Jde o 

závěrečnou kadenci, v níţ sextakord druhého stupně, zastupující subdominantu, zazní 

nejprve bez své tercie, která se pak přidává („gis“) a dává mu durový charakter – E dur. 

Závětí první fráze tvoří dokonalý závěr v podobně klidném duchu, s jakým se pracuje 

v úvodu písně.  

 

 

Obrázek 2 – kvintový a kvartový skok v úvodu melodie (1. – 2. takt); melisma v závěru předvětí (3. takt) a závětí (7. 

takt) první fráze písně; sekundové postupy melodické linky v závětí první fráze 

 

Druhá fráze (obr. 3) je ve svém předvětí zahájena tónickým kvintakordem, který je 

nahrazen akordem na šestém stupni a přechází do subdominantního sextakordu. Po něm 

podle klasického vedení harmonické linie v kadencích nastupuje dominantní kvintakord, 

jehoţ napětí je zeslabeno, protoţe na něj navazuje netradičně subdominanta. Ta ukončuje 
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předvětí a zanechává pocit otevřenosti. Teprve následný návrat k tónice (zahajuje závětí) 

ukotvuje tóninu, čemuţ hned pomáhá i následná kadence, která zní na úvod závětí druhé 

fráze melodie písně. Skokem o tercii výš pak postupuje melodická linka při přechodu z 

této druhé fráze melodie na codu, která představuje uklidnění také i díky pŧlovým hodnotám 

not, které kontrastují s předešlou ţivější druhou frází melodie.   

  

Obrázek 3 – druhá fráze melodie; předvětí zakončené subdominantou, tóninu utvrzující začátek závětí; závěrečná 

uklidňující coda 

 

Píseň je vhodné interpretovat podle charakteru jednotlivých frází. Provedení první fráze 

písně vyţaduje na opoře dechu posazený hlas, aby vynikla melodická a gradující linka a 

váţnost tématu. Je potřeba intenzivně vázaný zpěv – legato. Druhá fráze je pak veselejšího 

charakteru, měla by tedy být zpívána s větší ţivostí a hybností, proto při ní musí bát dbáno 

i na preciznější a aktivnější výslovnost.  

3.2 Písně vzešlé z romantické tradice  

3.2.1 Romantismus 

Romantismus přišel ke slovu počátkem 19. století a představil se jako doba plná 

rozporŧ, peripetií, akcí a reakcí. Politicky s sebou přinesl v rámci dvou revolucí (1830 a 

1848) významnou demokratizaci, ale i technický rozvoj v rámci industrializace a vznik 

lidových mas a hnutí, jejichţ činnost vyvrcholila v národně-obrozeneckých snahách. 

Do hudby vnesl romantismus (v reakci na odcházející klasicismus ovlivněný 

osvícenským racionalismem a jeho rozumovým odŧvodňováním všech skutečností světa) 

nový metafyzický element, poetické vnímání uměleckých a jiných podnětŧ a citově 

zjitřené proţívání emocí a jejich vyhrocení. Jeden z prvních myslitelŧ romantismu Jean 

Jacques Rousseau o něm v reakci na klasicismus tvrdí: „Cit je tu neméně důleţitý jako 

rozum. Umění nesmí jen popisovat, nýbrţ musí i sdělit svět autora vnímateli. Musí ho 
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nakazit, rozechvět.“
86

 Tím dochází k posunutí rovnováhy mezi rozumem a citem. 

Charakteristické a zásadní v této době je také uvědomování si národní kultury a identity.  

Za klasicismu v západní Evropě proţívala svŧj vrchol světská hudba a přesouvala se do 

chrámŧ s rŧznými hudebními nástroji (čímţ se upozaďovaly varhany a jejich produkce). 

Rozkvětem opery, symfonické a instrumentální hudby je poznamenána církevní hudba celé 

západní Evropy. Katolická hudba vyniká především díky Haydnovi, Mozartovi 

a Beethovenovi, zatímco o hudbě protestantské lze v podstatě říci, ţe zaostávala či upadala. 

Dalším novým fenoménem této doby se stala sekularizace. Jí navzdory pak v romantismu 

vznikaly nové misijní písně, které měly otevřít nové moţnosti hlásání evangelia. Nejenţe 

katolická církev musí v této době přijmout a tolerovat protestantské církve, ale zároveň 

hledá zpŧsoby, jak bojovat proti sekularizaci, jíţ se vyjadřovala emancipace tehdejší 

měšťanské společnosti. 

Bohosluţebná shromáţdění klasicistní doby přejímala prvky dobové symfonické a 

operní řeči, z hudby se při bohosluţbách (bez ohledu na jejich strukturu) stala téměř 

koncertní produkce vyznačující se duchem triumfalismu. Hudební krása klasicistních 

skladeb tak často překryla zanícení náboţenské. 

V prostředí protestantském vznikalo za dob klasicismu málo nových písňových melodií, 

pokud ale vznikly, pak se projevovaly rytmicko-melodickou fádností, klesalo tempo zpěvu 

a varhaník mezi jednotlivými verši písní improvizoval. Texty písní většinou měly naučný 

charakter. Píseň byla uţívána jako prostředek šíření náboţenských a humanistických ideálŧ 

či jako jakási ozvěna moralistického kázání.  

Církev tedy chce napravit to, co bylo za osvícenství zničeno a znovu to vybudovat. 

Postavila se proti invazi symfonického ideálu hudby, a kladla dŧraz na pŧvodní poslání 

církevní hudby, které je liturgické. S pomocí cecilianismu
87

 hledá nejtěsnější napojení na 

Řím a na dobu vrcholného středověku. Dochází k restauraci gregoriánského chorálu a ke 

kladení dŧrazu na něj. Zpěv v národních jazycích je povolen pouze pro mimoliturgické 

účely. Z vědomí kontinuity národa se tímto znovuobjevují hodnoty starých mistrŧ – 

protestanti se uchylují ke vzpomínkám na reformaci a vrací se k jejím ideálŧm.  
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Oproti tomu v romantismu katolická církevní hudba proţívá rozkvět, je harmonicky 

zajímavá a výrazově expresivní. Jejími významnými skladateli byli: F. Schubert, F. Liszt, 

H. Berlioz, A. Bruckner, J. Rheinberger, G. Verdi, A. Dvořák, C. Franck, L. Janáček, 

M. Reger. Evangelickou církevní hudbu romantismu pak charakterizují například J. 

Brahms či F. Mendelsson Bartholdy. 

Od 19. století dochází k rozmachu určité romantické představy o hudbě (umění) jako o 

sakrální a posvátné záleţitosti. Začíná ji obestírat „velebná aura“ a v tomto novém pohledu 

je církevní hudba povaţována za religiózní akt. Bohosluţebná řeč je racionální, pompézní, 

modlitba měla pohnout s posluchači.  

Církevní píseň romantismu se v protestantských sborech často provozuje podle 

oblíbeného a stále obdobného scénáře – tenké ţenské sbory pějí za doprovodu harmonia, 

varhanní hudba je táhlá, rytmicky vyrovnaná. Zpěv shromáţdění se radikálně zhoršuje, 

vyznačuje se nerytmičností, typy melodií se redukují na „standardní melodie“, z nichţ si 

navíc jednotlivé sbory v rŧzných regionech vybírají své oblíbené písně, které mají 

morálně-výchovný charakter, a vydávají pak i vlastní zpěvníky s těmito nápěvy.  

Na druhé straně se však rozvíjela pietistická píseň, jejíţ probuzenecký charakter není 

zcela totoţný s charakterem probuzeneckých písní 18. století, které apelovaly na zboţný 

pocit, ţe víra má být ţivá, aby došlo k duchovní obnově církve. Jsou spíše výzvami 

k obrácení, k pokání, jde o svědectví jistoty spásy. Obnovuje se myšlenka boje se světem či 

teorie mystiky. 

 Písně pak také obsahují nové elementy jako národní motivy, ale vyjadřují také touhu po 

svobodě, osobní vztah k Jeţíši Kristu a k Bohu nebo mají misijní charakter. Stejně tak se 

mnohdy setkáváme i s lidovým charakterem písní, stylizují se texty i melodie. Překládají se 

písně z jiných jazykŧ, čímţ vznikají evangelikální písně „revival“
88

 ovlivněné americkou 

církevní hudbou. Za všechny cizí autory mŧţeme jmenovat „otce“ americké duchovní 

hudby Lowella Masona, autora dodnes zpívaných písní: Má víra pohlíţí (v EZ číslo 331) či 

Blíţ k tobě, Boţe můj (558).  
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3.2.2 Slyš, jaká to libá píseň (EZ 297)89 

Jde o pŧvodní anglickou píseň Hark! What mean those holy voices?, která dodnes patří 

k nejpopulárnějším anglickým duchovním písním.
90

 Zpěvnou a příjemně vystavěnou 

melodii s nevtíravě gradujícím koncem sloţil americký skladatel, učitel zpěvu a varhaník 

William Batchelder Bradbury (1816–1868). Tento umělec se významně zasazoval o 

celkové zlepšení kvality zpěvu v New Yorku, kde zakládal pěvecké krouţky pro mládeţ a 

jeho hudební snahy o zkvalitnění provozované hudby se týkaly i kostelního prostředí. Sem 

pravidelně přispíval svými novými nápěvky, jimiţ obohacoval repertoár především písní 

pro děti, které se nejčastěji společně provozovaly (a dodnes tomu tak je) v nedělní škole
91

. 

Tehdejší kostelní písně pro děti totiţ přejímaly do svých melodií i (podle Bradburyho) 

nevkusné nápěvky z ulice
92

.  

Pŧvodní text, který přebásňuje vyprávění z Lukášova evangelia, pochází z pera Johna 

Cawooda asi z počátku 19. století. Českou verzi pak vytvořil reformovaný farář a 

talentovaný básník Ludvík Bohumil Kašpar (1837–1901), jehoţ „verše vynikají nejen 

krásnou formou, nýbrţ i hloubkou myšlenek a muţnou dikcí, prospěšně se lišící od 

mnohých současníků domácích i cizích.“
93

 Ve EZ je obsaţeno dalších jeho 29 textŧ. Text 

této písně nejprve uveřejnil v Evanjelických listech roku 1883 a posléze v 2. díle svého 

významného zpěvníku – Písně cestou ţivota z roku 1890 s názvem Píseň o radosti.
94

 Jak se 

dočítáme: „Málokterá kniha měla na náš novodobý náboţenský ţivot takový vliv jako Písně 

cestou ţivota a ţádný náš zpěvník nebyl vydáván tak často.“
95

  

V současném Evangelickém zpěvníku této písni náleţí číslo 297 a patří k písním 

zpívaným při vánočních shromáţděních, coţ také vyplývá ze samotného jejího textu: 

První sloka explicitně vyjadřuje svatý údiv člověka a radost nad zpěvem nesoucím se 

z nebe, kde andělé zpívají ono slavné své vánoční „Sláva Bohu na výsostech“, neboť se 
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právě dnes narodil vykupitel – jak druhá sloka říká – „smírce dávno zvěstovaný, prorok 

Boţí, Král a kněz“. Poslední sloka je pak výzvou člověku, aby slouţil svému Bohu a 

chválil ho, dokud sám nezhyne, aby pak mohl ve svých chválách pokračovat i po smrti v 

„jasné nebes říši“, kde jiţ bude skrze Kristovu oběť oproštěn o své bídy a hříchy ţivota.   

Píseň je zaznamenána v tónině C dur a ve tříčtvrťovém taktu. Svou nápaditou melodií, 

prŧzračnou harmonií, prostou rytmikou a také symetrií ve výstavbě se velmi přibliţuje 

klasickým skladbám právě ve své logičnosti. Její nálada je však aţ sentimentálně 

romantická, cítíme její melodickou líbivost, díky níţ pak je také snadno zapamatovatelná 

pro shromáţdění. Stejně podmanivá je však i citová hloubka její jinak jednoduché, avšak 

zasněné melodie.  

Jiţ byla zmíněna symetričnost stavby této písně; je členěna do dvou frází, z nichţ obě se 

skládají z předvětí a závětí. Kaţdá z těchto částí obou frází zaujímá prostor čtyř taktŧ, 

kaţdá je téţ uvedena předtaktím formou nástupu dvou osmin. Stejně tak tedy začíná i 

melodie písně, a to pátým stupněm tóniny „g
1
“ a postupuje nejčastěji v malých krocích, o 

sekundu a tercii. Na předělu předvětí a závětí první fráze melodie stoupá skokem o kvartu 

a připravuje tím první melodický vrchol písně „d
2
“ , který přichází v závětí první fráze 

(obr. 4, 3. takt).  Předvětí druhé fráze melodie je potom charakteristické postupem melodie 

o interval tercie, formou rozloţeného kvintakordu subdominantní funkce a tóniky, přičemţ 

jeho závětí nastupuje opět intervalovým skokem o kvartu a píseň vede (stejně jako v první 

frázi) k vrchnímu vrcholu melodie „d
2
“, který zaznívá podruhé v melodicky totoţném 

taktu, jaký ukončuje i předvětí (takt 3, obr. 6).  

Úvodní tónický kvintakord, jehoţ prima a tercie zní v basu a tenoru, přecházejí formou 

dvojitého stoupajícího prŧchodného tónu do tónického sextakordu, za nímţ následuje i celý 

zbytek kadence – subdominanta, dominanta, tónika. Vzápětí se opakuje model vystřídání 

tónického kvintakordu jeho druhým obratem, aby zazněla subdominanta a poloviční závěr 

– tónika, dominanta – který evokuje prostředek souvětí.
96

  

Závětí úvodní části melodie začíná v předtaktí naposledy znějící dominantou, po níţ 

přichází tónika a klamný závěr tvořený dominantou a následným šestým stupněm, jenţ se 

však po jedné době vrací zpět k dominantě, na kterou naváţe celistvá kadence – tónika, 

subdominanta, dominanta, tónika.  
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Obrázek 4 – pro píseň typické dvouosminové předtaktí před závětím první fráze melodie, 3. takt – 1. vrchol 

melodie 

 

Znějící tónika v předtaktí (obr. 5) je vystřídána subdominantou, která se opět v taktu 

druhém vrací k tónice, v jejímţ rámci dochází v tenoru k pouţití klesajícího prŧchodného 

tónu a opět přichází na řadu subdominanta. Ta je pak na konci třetího taktu nahrazena 

kvartsextakordem sedmého stupně, jehoţ zvuk je v sopránové melodii v další osmině 

obohacen o malou septimu. Po dobu jedné osminy tedy zní terckvartakord zmenšeně 

malého septakordu, z nějţ jsou tercie se septimou rozvedeny v posledním taktu staţmo do 

tercie. Citlivý tón „h“ v basu stoupá k primě. Předvětí druhé věty ukončuje a uklidňuje 

návrat k tónice.  

 

 

Obrázek 5 – ve 2. taktu klesající průchodný tón v tenoru, znějící subdominanta a následný kvartsextakord 

sedmého stupně v další osmině obohacený o malou septimu ve třetím taktu, vzniklý terckvartakord zmenšeně 

malého septakordu, rozvedený rozvodem stažmo: septima (klesá) a tercie (stoupá) do tónické tercie 

 

Závětí druhé fráze uvádějí dvě osminy tentokrát však podloţené dominantním 

kvintakordem G dur, jehoţ bas pomocí prŧchodu směřuje do tónického sextakordu v 

prvním taktu (obr. 6), kde se pak tónika ozývá i v základním tvaru, ale prŧchodem basu se 

tónický kvintakord obrací v sextakord a přechází zpět do subdominanty (takt 2.). Na ní bas 

setrvá dvě doby, aby ji opět vystřídal tónickým sextakordem. Ve třetím taktu pak zní opět 

subdominanta, kterou však střídá kvintakord druhého stupně, jenţ se následně vrací 

k tónice (kvartsextakord). Pro upevnění tóniny zazní však ještě dominant, v níţ v rámci 

melodie zaznívá téţ citlivý tón „h
1
“, jenţ je rozveden stoupáním do primy. Poslední akord 

písně patří tónice, dochází k utvrzení tóniny a uklidnění harmonie.  
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Obrázek 6 – osminy v předtaktí podložené dominantním kvintakordem – průchodný basový tón směřuje do 

tónického sextakordu; ve třetím taktu je subdominantní kvintakord vystřídán kvintakordem druhého stupně, 

citlivý tón „h1“ v sopránu je rozveden do primy 

 

 Tato píseň je dodnes mezi lidmi velmi oblíbená, nic tomu neubírá ani její 

„přelíbeznost“, líbivost a „sladká“ melodika. Moţná ţe naopak právě tyto sloţky ji 

mnohým starším členŧm církve přibliţují. Vţdyť i v minulosti to byly tyto vlastnosti, které 

píseň posunovaly na ţebříčku popularity a je zajímavé, ţe kvŧli ní a jí podobným písním si 

mnohé evangelické rodiny pořizovaly domŧ harmonium, aby si za pomoci harmonického 

doprovodu sami zvýraznili text zpěvu a z písně učinily hudbu.
97

       

3.2.3 Bůh je náš hrad (EZ 204)98 

Tato píseň patří mezi nemnoho originálních písní 1. poloviny 20. století, které v 

evangelickém prostředí vznikly pod vlivem v té době oblíbeného ţánru anglosaské 

probuzenecké písně „revival“. Ta, jak uvádí hudební kantor Českobratrské církve 

evangelické L. Moravetz ve svém referátu Písňová tvorba 20. století, inspirovala mnohé 

autory jiţ od konce 19. století. Písně tohoto ţánru byly, jak se dočítáme ve zpěvníku 

vydavatele Josefa Bašteckého z roku 1871 Lýra siónská, pŧvodně určeny „pro školu a 

dŧm“
99

, tedy pro uţití mimo rámec bohosluţeb, ale protoţe se postupně v evangelické 

církvi dostaly do velké obliby, začaly se vyskytovat častěji, dokonce i v prostředí 

nedělních bohosluţeb a jejich oblíbenost se dodnes nezmenšila. Především pak starší 

generace tyto písně velmi oceňuje a ráda je zpívá. Navzdory tomu však při mnohých 

shromáţděních v současnosti dostávají přednost spíše písně novější či modernější, nicméně 

to je skutečnost spíše neovlivnitelná. Nutno podotknout, ţe hudební reţii bohosluţeb má 
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v rukou převáţně farář, někdy společně s varhaníkem, záleţí tedy pouze na něm, podle 

jakého měřítka písně volí.  

Zpěvníkem písní podobného charakteru, který vyšel v této době a obsahoval revivalové 

písně byl jiţ zmíněný zpěvník Písně cestou ţivota Ludvíka B. Kašpara (1837–1901). 

Píseň Bůh je náš hrad nese název podle svého prvního verše a celý další její text 

pokračuje v obdobném duchu této úvodní myšlenky. Jde v ní totiţ o lidské sebevyjádření o 

svém absolutním svěření se do Boţí moci, ujištěním, ţe se člověk nemusí obávat nikoho a 

ničeho, protoţe Bŧh ho nezklame. Člověk Bohu mŧţe věřit, neboť o nás pečuje, a to „…i 

kdyţ Boha nevidíme svýma očima…“.
100

 V poslední, třetí sloce je Bŧh ztvárněn typickým 

obrazem; jako pastýř, který nás vede k „dobrým pastvinám“ a vysvobodí nás od všeho 

zlého. 

Autorem textu této písně je Lubomír Balcar, evangelický farář a autor mnohých 

písemných děl, také i dětských – drobných povídek, modliteb a básní. Napsal však i mnoho 

jiných textŧ, které mu poté, co byly zhudebněny, vyšly v evangelických zpěvnících. Kromě 

Zdeňka Čepa či Karla Háby se na hudební sloţce jeho písní podílel i Jaromír Urbanec, 

houslista a talentovaný skladatel, bývalý ţák Vítězslava Nováka, významná osobnost české 

evangelické duchovní hudby, který je také autorem hudby k písni Bůh je náš hrad. 

Tato píseň je zajímavá hned úvodním tónem své melodie, který představuje začátek 

písně přímo na vrchním vrcholu melodie. Tón „es
2
“ jistě nepatří mezi ty lehce 

„vyzpívatelné“ pro shromáţděné zpěváky, tím spíš, vyskytuje-li se hned na úvod melodie. 

Dŧvody, proč autor tímto vrchním vrcholem píseň začíná a nebojí se ho, jsou zřejmě dva. 

Hlavní je ryze symbolický. Novoromantický autor v něm totiţ zároveň podtrhl i myšlenku 

textu. Zpíváme o Bohu pevném jako hrad, vysokém jako skála – hudebník tedy přirozeně 

mŧţe po vzoru barokních mistrŧ sáhnout do symboliky hudební řeči a obrazného ztvárnění 

těchto slov. Právě v baroku, které si na symbolech tónŧ v hudbě (stejně jako i renesance) 

významně zakládalo (a ještě tuto symboliku hlouběji propracovalo), totiţ symbolizoval 

vysoký tón horu či nebesa.
101

 Oba příklady tedy blízce vyhovují tematice křesťanského 

smýšlení.  

Druhou příčinou, proč autor vysoký tón „es
2
“ zcela na úvod volí bez obav, byla ryze 

praktická věc. Píseň totiţ, jak jiţ bylo řečeno, nebyla pŧvodně sloţena pro všeobecné 
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shromáţdění věřících, nýbrţ pro školené zpěváky, byť dětského věku. Pravděpodobně totiţ 

vznikla pro potřeby dětského pěveckého sboru Skřivánek pŧsobícího při sboru sv. 

Klimenta.
102

 Je známo, ţe výrazu dětského zpěvu a také jeho provedení vyšší polohy spíše 

prospívají. Tím spíš, jsou-li děti jiţ od dětství vedeny ke kultivaci svého pěveckého 

projevu, mŧţe i takto vysoko posazená melodie zaznít příjemným a krásným zvukem. 

„Problém“ pak však nastane ve chvíli, kdy se píseň pro „školu a dŧm“ stane všeobecně 

oblíbenou a (jako v tomto případě) se dostane do zpěvníku, odkud ji má moţnost i dnešní 

shromáţdění společně zpívat. Pro mnohého ve zpěvu netrénovaného člověka je však jiţ 

tato tónová výška hraniční a takřka nevyzpívatelná. V tu chvíli mŧţe pomoci odborný 

komentář k technikám zpěvu například během setkání pěveckého sboru (pŧsobí-li nějaký 

při jednotlivých sborech ČCE), který jistě mnozí ve shromáţdění ocení. Pro nezpěváky 

však i dobře a konkrétně vyloţené principy techniky zpěvu jsou stále jen teorií a 

společnému zpěvu příliš nepomohou. Je pak také moţností transponovat píseň níţe, aby 

společný záţitek ze zpěvu a společného setkání věřících nebyl pokaţen záleţitostmi 

dŧleţitými, přesto však – během bohosluţeb – aţ druhořadými.  

Píseň je v celém taktu. Její melodie postupuje převáţně sekundovými kroky, nejvyšší 

rozpětí pak zaujímají čtyři skoky kvartové, z nichţ tři směřují k vrchnímu vrcholu melodie 

nebo od něj. Je rozčleněna do dvou frází, přičemţ kaţdou z nich tvoří 4 takty od sebe 

oddělené pŧlovou pomlkou. Melodie písně má zpěvný charakter, který je také dán jejím 

rytmem – tečkovanou hodnotou v prvním taktu a následnou osminou a ostatními 

osminovými notami, které v prŧběhu celé písně vytváří v jednotlivých hlasech jakési 

„běhy“. Ty svým vzájemným prolínáním velmi zajímavě píseň oţivují a je jím také 

zajištěna určitá plynulost a přirozená propojenost jednotlivých frází písně, navíc také 

dodává charakteru písně na veselosti a doprovodu přidává na barvitosti. 

Píseň se odehrává v tónině Es dur, harmonická sloţka je tvořena převáţně kvintakordy 

hlavními, mimo to se ve druhé frázi melodie objevuje ještě nejprve sekundakord tvrdě 

malého septakordu druhého stupně se zadrţenou kvintou (takt 1. na obr. 8), jenţ je 

rozveden dominantním rozvodem do dominantního sextakordu, jeho septima „es“ tedy 

klesá, a durový sextakord na stupni druhém (takt 2. na obr. 8) je rozvedený do dominanty. 

Velmi časté, přesněji v kaţdém taktu se vyskytující, jsou v písni rŧzné melodické tóny, 

převáţně prŧchody a tóny střídavé, které převáţně vytvářejí jiţ zmiňované osminové běhy.  
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Jiţ od počáteční tóniky směřuje harmonická linka pomocí dvojitého stoupajícího 

prŧchodu (v basu a tenoru) v osminových hodnotách k sextakordu tónického kvintakordu, 

který vzápětí střídá akord vyuţívající terciové příbuznosti kvintakordŧ. Tento akord nezní 

ve svém úplném tvaru – znějí pouze dva jeho tóny odkazující nás buď k subdominantě, 

nebo k jejímu zástupci, k druhému stupni. Tímto zpŧsobem začatá kadence je dokončena 

v přirozeném sledu akordŧ, tedy následuje dominanta a tónika, po nichţ se znovu opakuje 

kadence v celé své základní podobě. Závěr této fráze patří septakordŧm, tónickému 

(septima zní coby prŧchodný tón v altu) a dominantnímu, které ústí zpět do harmonického 

klidu v tónice rozvodem citlivého tónu dominantního septakordu „d
1
“ k tónické primě 

„es
1
“ a jeho septimy „as“ v tenoru, která sice neklesá k tónické tercii „g“ (neboť stoupá 

k pátému stupni), ale tato tercie je v rozvodu zastoupena v sopránu. 

 

 

Obrázek 7 – úvodní vrchní vrchol melodie v písni; prolínání jednotlivých hlasů díky melodickým tónům; 

septakordy tónický a dominantní v předposledním taktu 

 

Závětí melodie pokračuje nejprve septakordy, jiţ zmíněným sekundakordem tvrdě 

malého septakordu druhého stupně a dominantním sextakordem, jenţ se pomocí střídavého 

spodního tónu vrací zpět k durovému druhému stupni. Ten je následován dominantou a ústí 

k tónice, která opět ústí v tónický sextakord pomocí prŧchodného tónu, jako tomu bylo i na 

začátku melodie. Závěr písně tvoří dominantní septakord, jehoţ rozvedením vzniká úplný 

tónický kvintakord, protoţe citlivý tón septakordu „d
1
“ nestoupá k tónické primě „es

1
“, ale 

je veden volně dolŧ. Tónická prima je přitom zastoupena hlasem v sopránu. Septima 

septakordu „as“ následně klesá k tónické tercii, avšak aţ na druhou dobu posledního taktu 

formou prŧtahu. (Obr. 8) 
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Obrázek 8 – postupná gradace melodie; 1. takt – sekundakord tvrdě malého septakordu II. stupně se zadrženou 

kvintou rozveden dominantním rozvodem do dominantního sextakordu; na 1. době v předposledním taktu 

opětovně zní vrchní vrchol melodie; přechod z předposledního taktu na poslední – rozvod dominantního 

septakordu (citlivý tón “d1” veden volně dolů) do úplného tónického kvintakordu (tónická prima zní v sopránu); 

průtah septimy septakordu k tónické tercii v posledním taktu písně 

 

Dynamika písně je přímo zašifrovaná ve vyklenutí melodie a v jejím vedení, kdy začíná 

naplno na samém vrcholu písně, z nějţ postupnými kroky melodie klesá dolŧ a tím i 

prŧběţně aţ k pomlce zeslabuje. V závětí potom dochází opět k postupné gradaci melodie, 

která přirozeně vede k zesílení, a to aţ k opětovnému zaznění vrchního vrcholu melodie 

(obr. 8), aby se na závěr písně melodie opět přirozeně ztišila. Jistě není náhodou, ţe vrchní 

vrcholy písně zaznívají ve všech případech v souvislosti s Bohem, v první sloce připadá 

jeden tento vrchol dokonce přímo na slovo „On“. 

3.3 Písně reagující na 2. světovou válku 

3.3.1 2. světová válka 

Druhá světová válka bezesporu patří k největším tragédiím lidstva 20. století. Vyţádala 

si miliony
103

 nevinných ţivotŧ muţŧ, ţen i dětí. Do stovek a tisícŧ ţivotŧ vnesla stín, 

trvalou a nenapravitelnou křivdu, od základŧ je provţdy změnila, kdyţ uţ je přímo 

nezničila. Válka přispěla k destrukci společnosti, jejích hodnot a lidské morálky, mnohdy i 

v dŧsledku neustávajícího strachu o ţivot svŧj či ţivoty blízkých. 

Přípravy nacistického Německa na válku a posléze ona samotná se dotkla celého 

soukolí společenského ţivota, nemohla minout ani prostředí církví, včetně církve 

evangelické. Německé národně socialistické hnutí totiţ nesledovalo pouze politické cíle, 

ale v rámci prosazení „nového řádu“ chtělo prosadit i novou víru v „německého Boha“, 

jehoţ kult byl spjat s německou pŧdou a krví a projevoval se především ve vŧdci. Nutno je 

podotknout, ţe proti křesťanským skupinám v Německu zpočátku zasahovalo toto hnutí 

opatrněji, neţ jak postupovalo proti Ţidŧm. Ti byli pronásledováni v Německu uţ od roku 
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1933. Ke křesťanství zde tak striktní postoje zaujímány nebyly, ovšem pouze zpočátku a 

jen z ryze praktického dŧvodu – v Německu totiţ značná část členŧ křesťanských církví 

finančně podporovala snahy tohoto hnutí, protoţe je jeho válečné a politické úspěchy 

ohromovaly.
104

 K útisku křesťanských církví v Německu nejprve docházelo skrytě, veřejně 

se pak začal projevovat zakazováním vydávání tisku a jeho cenzurováním, církev nesměla 

pracovat mezi mládeţí a na veřejnosti a byly sledovány její bohosluţby.   

Politické události zasáhly do ţivota evangelické církve v Čechách jiţ v roce 1938, kdy 

byl z dŧvodu všeobecné mobilizace a následného mnichovského diktátu zrušen 2. sjezd 

evangelíkŧ v ČSR. Tyto “sjezdy i celá činnost Svazu 
105

 byly neseny přesvědčením o 

mravně-obrodném poslání protestantismu jako alternativní, kritické sloţky v celkové 

kultuře; to umoţňovalo, aby Svaz ve svých prohlášeních nepřitakal všemu, co se 

v národech republiky děje, a chvílemi kladl kritický prst do jejich bolavých míst 

(hospodářská krize, nástup fašismu, občanská válka ve Španělsku aj.).“
106

  

Církev se navenek musela přizpŧsobit zákonŧm, které platily během dlouhých šesti let 

na území protektorátu, v úsilí o vnitřní svobodu a nezávislost se však snaţila vnějším 

tlakŧm nepodlehnout. Někteří faráři byli napojeni na odboj a mnohým účastníkŧm odboje 

také zajišťovali spolu se členy svých sborŧ pomoc i úkryt. Mnozí faráři se snaţili i o 

pomoc ţidovské komunitě. Násilná perzekuce postihla kolem 10 % duchovních ČCE. 

Mnohé rodiny vězněných či popravených farářŧ se Synodní rada ČCE snaţila podporovat 

hmotně, za pronásledované faráře se přimlouvala.  

Hudba vznikající právě v této nepochopitelné době musela být svému tvŧrci nutně 

velkou, mnohdy moţná i jedinou oporou. Do ní vkládal své pocity, nejistotu i své strachy, 

které v sobě nosil snad kaţdý člověk. Jistě mohla hudba ztvárňovat i naději a víru v lepší 

budoucnost nebo naopak vzpomínky na krásnou a harmonickou minulost. Skrývala v sobě 

symboly, které autor nemohl nazvat explicitně ať uţ z jakýchkoli dŧvodŧ. Z historie víme, 

jak velký smysl měla hudba (potaţmo celá kultura) pro své interprety a autory vznikající 

například v terezínském ghettu. A jak pŧsobila na své tvŧrce, tak zřejmě i na posluchače. 

Hudba v této době skutečně dávala dŧvod proč ţít, dávala smysl a hodnotu v situacích, 

které uţ by moţná mnohý člověk vzdal. Hudební vyjádření jako takové v sobě nese 
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 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 143. 
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neskonalé bohatství citŧ a niterných proţitkŧ. O kolik hlubší mŧţe však být, vznikalo-li 

během dlouholeté tragédie, se kterou se nedalo mnoho dělat. 

3.3.2 Netrestej mne, Hospodine (EZ 506)107 

Tato píseň je jednou z nejpozoruhodnějších českobratrských ţalmových písní 

2. poloviny 20. století, neboť myšlenka ţalmu je v ní dokonale ztvárněna i po hudební 

stránce.    Na rozdíl od písňového ţalmu, jehoţ specifikem je „věrohodné“ přepracování 

biblického textu do písňové formy, ţalmová píseň volně interpretuje biblický text.
108

 

Slova písně zpracoval podle 6. ţalmu Josef Batelka (1919–1999), evangelický farář a 

senior horáckého seniorátu, jemuţ náleţí také autorství celé řady dalších duchovních básní. 

Autorsky se nevyhýbal zpracovávání ţalmŧ, v nichţ dochází k zápasu s nepřítelem nebo se 

zlem jako takovým. Je velice pravděpodobné, ţe jej tato práce posilovala v prŧběhu ţivota 

a pomáhala mu vypořádat se se zkušenostmi a záţitky, které získal v koncentračním táboře 

Sachsenhausen. Tato ţalmová píseň však odráţí i pocity z komunistického reţimu a jeho 

zločinŧ. I proto by se tematicky hodila k produkci například při bohosluţbách 

připomínající výročí sametové revoluce. 

6. ţalm v Bibli nacházíme od druhého verše v tomto znění:  

2
Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu,  

  netrestej mě ve svém rozhořčení!  

3
Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu,  

  Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.   

4
Má duše je tolik vyděšená,  

  a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat?  

5
Vrať se, Hospodine, braň mě,   

  pro své milosrdenství mě zachraň!  

6
Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat;  

  coţ ti v podsvětí vzdá někdo chválu?  

7
Vyčerpán jsem nářkem,  

  kaţdé noci smáčím svou podušku pláčem, 

  skrápím slzami své loţe.  
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8
Zrak mi slábne hořem,  

  kalí se mi vinou všech mých protivníků.  

9
Pryč ode mě všichni, kdo pácháte ničemnosti!  

   Hospodin můj hlasitý pláč slyší,  

10
Hospodin slyší mou prosbu,  

  moji modlitbu Hospodin přijme.  

11
Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. 

  Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.“
109

 

Je patrné, o jak niterné vyznání ţalmisty v tomto ţalmu jde. Nejprve úpěnlivě prosí 

Boha o milost. Vyznává, jak hluboké utrpení a jaký smutek proţívá nejen v duši, ale i po 

těle. Dovedly jej téměř ke smrti. Avšak ţalmistu netíţí jen projevy úzkosti na těle a duchu. 

Jde mu především o strach ze hříchu, který člověka oddaluje od Hospodina a ničí 

obecenství s ním. Ţalmista prosí Boha o odpuštění hříchu, jehoţ se dopustil, má hrŧzu z 

trestu, který by mohl přijít, má strach ze smrti a věčného zániku, který by ho bez Boţího 

odpuštění jistě čekal. Úpí k Hospodinu, naléhavě ho prosí o slitování a upřímně lituje 

svého hříchu.  

V písni samotné je pak naléhavost a upřímná prosba k Bohu explicitně vyslovena 

v prvních třech slokách pokaţdé stejným veršem jejího 9. taktu (o tomto místě ještě bude 

řeč v souvislosti s melodií): „…smiluj se v lásce nade mnou jiţ…“. Z tohoto verše je také 

cítit naděje, kterou ţalmista proţívá, totiţ naděje spočívající ve víře v dobrotu a lásku 

Boha, který nenechá věčně zhynout nikoho, kdo upřímně lituje svého hříchu a pláče nad 

ním, nikoho, kdo upřímně věří v Boţí laskavost.  

Tato naděje pak ţalmistou prostupuje, a tak se mění i jeho přístup, coţ je patrné i na 

slovech, která vynáší. Nachází totiţ dŧvěru, ţe jej Hospodin neopustí, ale přijme jej a 

odpustí mu pro svou dobrotu. Tak se od čtvrté sloky písně z nešťastného kajícníka stává 

hlasatel osvobození a vítězství skrze Boţí lásku, Hospodinŧv aktivní sluţebník, takový, 

jakým Izraelité měli být – výhradní sluţebníci Hospodina. Pakliţe tedy posléze autor 

hovoří o svých nepřátelích jako o „sluţebnících temnosti“, jsou pro něj skutečně dŧvodem 

ke strachu. Představují pro něj opravdové nebezpečí, neboť temnota ve Starém zákoně byla 
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„…charakteristikou všeho, co patří k podsvětí, do oblasti smrti…“
110

.  Ţalmista se jich 

však jiţ nebojí, odhání je od sebe a cítí, ţe jej Bŧh sám slyší a ve své lásce se k němu 

sklání. Tato síla a naděje je dovedena k úplnému vrcholu písně v poslední sloce. Ve verši: 

„…ať se jiţ zastydí a v bázni odklidí Nepřítel navţdy poraţený, vítězstvím lásky 

přemoţený…“
111

 jasně vnímáme odkaz k radostné zvěsti Velikonočního evangelia o 

absolutním vítězství Krista nad vším zlem.  

Hudba je dílem salvátorského varhaníka Zdeňka Čepa (1914–2001), bývalého učitele 

církevní hudby a hymnologie na ETF UK v Praze, který se zaslouţil také o mnohé jiné 

moderní nápěvy v našem zpěvníku.  

Melodie písně zajímavě podtrhává význam textu. Varhanní doprovod, jak je 

zaznamenán v Chorálníku k EZ, je potom přímo dokonalým hudebním ztvárněním ţalmu. 

Je zakotvena v tónině g moll a ve čtyřčtvrťovém taktu. 

Jiţ první melodický skok ke spodní kvintě a opětovný návrat nahoru symbolizuje 

úpěnlivé volání z hlubin. Jde o motiv, který se u písní v EZ nachází například pod číslem 

130 (ţalm Můj Pane, z hlubin volám), nebo 495 (Lutherova píseň Z hlubokosti volám 

k tobě). Ve druhém taktu zaznívá harmonicky zajímavý sled septakordŧ a jejich obratŧ 

(kvintsextakord zmenšeně malého septakordu druhého stupně, sekundakord měkce malého 

tónického septakordu a měkce malý septakord sedmého stupně v základním tvaru), které 

ústí do sextakordu zmenšeně malého dominantního kvintakordu. V rámci něj zaznívá tón 

c2, který spolu s c1 z taktu prvního utváří velký prostor oktávy, navíc jako dosud nejvyšší 

tón připadá na oslovení Hospodina. Pŧsobí jako zvolání k Němu.  

 

 

Obrázek 9 – úvodní skok melodie ke spodní kvintě a zpět; 2. takt – sled septakordů a jejich obratů ústící do 

zmenšeně malého dominantního kvintakordu; v rámci něj zaznívá melodicky první vrchol písně – tón „c2“ 
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Druhá část první fráze pak rytmicky opakuje prvou, je rovněţ třítaktová a vytváří jakési 

závětí úvodního celku. Tato celá část písně má stavbu 2x3 taktŧ a díky tónu „a
1
“ v prvním 

taktu (a dříve) vyznívá zpočátku archaickou modální melodikou. V basu jiţ zaznívá 

chromaticky sníţené „as
1
“, ale vzhledem k oktávě „c

1
-c

2
“, která se vyskytuje v předvětí, 

máme zdání, ţe konkrétně zní dórská tónina.  

 

 

Obrázek 10 – závětí první fráze; v basu chromaticky snížený tón „as“ 

 

Přejdeme-li však k druhé části písně, zjistíme, ţe prŧběh melodie odkazuje spíše 

na tóninu hypoaiolskou. Zintenzivněné znění tónu „as
1
“ (jiţ v hlavní melodii) pak 

představuje pouze chromatické zabarvení slouţící podpoře textu – přichází na slova 

umdlení a zranění, mŧţeme jej tedy chápat jako jakýsi vzdech zaznívající v sopránu, 

vzápětí znovu podpořený i basem. Tato část písně má rovněţ odlišné členění taktŧ – 2x1. 

Pŧsobí dŧrazně a závaţně nejen díky onomu sníţenému tónu, ale také s ohledem na prudší 

pohyb melodie, kterému slouţí osminy vyplňující první a třetí dobu obou těchto taktŧ.  

 

 

Obrázek 11 – zintenzivnění rytmu písně pomocí osmin; chromatické snížení – tón „as“ 

 

Poslední část písně má stavbu 2x2 takty. Z toho první dva takty, jakési předvětí, 

obsahují dŧleţitý přesah pŧvodní oktávy. Na slovo láska přichází v jiţ zmíněném celkově 

9. taktu písně (na obrázku 4 takt první) tón „d
2
“, absolutní vrchol melodie, k němuţ se 

navíc dostáváme pomocí kvintového skoku. Následující dvojtaktí je variací předešlých 

taktŧ, opět na vrcholný tón „d
2
“ připadne podstatné slovo, a to oslovení – Pane. 
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Obrázek 12 – vyvrcholení a závěrečné uklidnění melodie 

 

Tyto závěrečné takty jsou úţasným uklidněním všeho, co se v tak krátké písni stihlo dít. 

Dochází k přímému upevnění tóniny bez jakýchkoli modulací. V textu jde o jiţ zmiňované 

smíření a dŧvěru v milostivého Krista jako zachránce. 

3.3.3 Hospodine, jak jsou mnozí (EZ 186)112 

Ani v tomto písňovém ţalmu se jeho autor Josef Batelka nevyhýbá tematice boje proti 

nepříteli, ať uţ si pod ním představíme osobu, celé vojsko nebo psychické či fyzické 

útrapy, jeţ člověka mohou suţovat, úzkost, smutek či zákeřnou chorobu. Jde zkrátka o 

cokoli, co zneklidňuje spánek. I v tomto ohledu je nutné připomenout ţivotní zkušenost z 

koncentračního tábora, kterou tento autor a evangelický farář získal. 

Písňové ţalmy patří k dominantním skladebným druhŧm reformované tradice ČCE. 

Jsou v podstatě přebásněním biblických textŧ do písní. Zachovávají tematiku ţalmu, 

s nímţ pracují, ale i jeho klíčová slova a básnické obrazy. Podobným a o něco méně 

pouţívaným skladebným druhem je ţalmová píseň, která pouze volně interpretuje biblický 

ţalm.
113

 Ať uţ se zhudební jeden či druhý z těchto útvarŧ, dochází k úţasnému splynutí 

dvou jazykŧ – hudebního a básnického. Zvláště patrné je toto splynutí u písně Hospodine, 

jak jsou mnozí z Evangelického zpěvníku, jejíţ zpŧsob doprovodu je naprosto příkladným 

a přiléhavým hudebním ztvárněním tohoto ţalmového textu. Autorem tohoto hudebního 

skvostu je Jan Horký (1923–1995), evangelický farář, varhaník a hymnolog, jehoţ jméno 

je také (společně se jménem jeho manţelky Magdaleny) významně spojeno s profilací 

církevní hudby v ČCE. Jan Horký je zároveň autorem mnohých dalších evangelických 

písní.  

Melodie písně Hospodine, jak jsou mnozí, jak ji nacházíme v EZ, se pohybuje v tónině f 

moll a je ozvláštněna střídáním tříčtvrťového a čtyřčtvrťového taktu. Mŧţeme ji rozdělit na 
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jakési tři fráze, z nichţ kaţdá se rozpíná do čtyř taktŧ. První dvě fráze jsou od sebe 

odděleny čtvrťovou pomlkou v tenoru a sopránu, třetí pak ukončuje píseň pŧlovou notou 

„f
1
“. Kaţdá následující fráze melodie vţdy logicky následuje za předcházející, kterou 

rozvíjí a má také gradační tendenci ve vedení melodické linky. Zatímco v první frázi se 

nám jako vrchní vrchol melodie objevuje třetí stupeň tóniny „as
1
“, ve frázi druhé je to 

subdominanta „b
1
“ a ve třetí jiţ dominanta „c

2
“. Melodie písně je ve svém celkovém 

obrysu vyváţená, postupuje převáţně sekundovými kroky, nejvyšší skok o kvintu je pak 

v písni zastoupen dvakrát, pokaţdé v případě, kdy melodie v jednotlivých frázích spěje (v 

první a na přelomu fráze druhé a třetí) ke svým vrchním vrcholŧm. Rozpětí melodie činí 

interval nóny, k jehoţ významu se ještě dostaneme při harmonickém rozboru této písně. 

Dŧleţitým a zajímavým motivem melodie, který jí dává specifický charakter, jsou 

rytmické prvky vyskytující se v taktu prvním, pátém a sedmém, přičemţ prvními dvěma 

zmíněnými začíná vţdy nová fráze melodie. Tímto prvkem je sled dvou osmin a 

následujících čtvrtek, který připomíná rytmický motiv husitské písně “Kdoţ jste Boţí 

bojovníci“.
114

 Tyto rytmicky zajímavé začátky jednotlivých hlasŧ, jejich hybnost a 

především bezprostřední navazování na sebe, mají zřejmě symbolizovat útěk člověka 

před dotírajícím a doráţejícím nepřítelem. Přidávají se zvlášť (nejprve tenor, poté alt), 

aby vynikl další symbol – počet těchto lidských nepřátel. 

 

 

Obrázek 13 – rytmický motiv husitského chorálu Kdož jste Boží bojovníci, jak ho lze najít i v písni Hospodine, 

jak jsou mnozí 

 

Bojovný ráz přednesu, který by husitský chorál vyţadoval, však do přednesu této písně 

není zcela vhodné přenášet. Uţ proto, ţe podle tradice jsou duchovní písně zpívanými 

modlitbami
115

, není na místě k Bohu promlouvat v bojovném duchu. Tím spíše, je-li pro 
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věřící modlitba především „…výrazem osobní důvěry se strany závislé, omezené, 

nedokonalé bytosti lidské k dokonalé, absolutní, spravedlivé, dobrotivé a svaté bytosti 

Boţí, uvědomění toho, ţe jest moţné osobní obecenství s Bohem, které člověka pokořuje i 

povznáší, vnitřně obohacuje a vyzbrojuje k ţivotu víry a činu…“.
116

  

V případě této písně jde o pokornou modlitbu, v níţ člověk přiznává svoji bolest 

z posměchu nepřátel a také strach z nich a ze zla všude kolem. Zároveň však je 

vyznáním víry v Boha, který jej před vším ochránil a nadále chrání. Má být pokorným 

projevem člověka, který stojí před svým Otcem. I z  tohoto dŧvodu má interpretace této 

písně probíhat klidně, středním tempem a její dynamiku lze řešit přirozeně, podle 

tvaru melodie, která tak také nejlépe vynikne.  

Doprovod písně, jak ho nabízí evangelický Chorálník, je uveden polyfonním 

začátkem jednotlivých hlasŧ v první i druhé frázi (obr. 14, 15), u obou jde o necelé 

dva takty. Zajímavým elementem je od počátku basová linka, která kopíruje se 

zpoţděním o jednu dobu melodický hlas formou postupné imitace aţ do šestého taktu. 

Tato kombinace dvou hlasŧ vytváří jakýsi disonantní kánon, jehoţ disonance je dána 

harmonickým intervalem znějících sekund mezi nimi, a zaujímá celé tři doby druhého 

taktu. Děje se tak pomocí přidané malé sekundy k subdominantě (druhá doba druhého 

taktu), pomocí sekundy znějící o dobu později v rámci sekundakordu tónického 

septakordu (zaznívá bez své tercie) nebo se v poslední době stejného taktu vyskytuje 

dominanta s přidanou čistou kvartou (s kvintou téhoţ akordu svírá opět interval 

sekundy). Právě tyto disonantní souzvuky mohou symbolizovat boj člověka s 

dotírajícím nepřítelem. A budeme-li hovořit o ostatních hlasech, zjistíme, ţe i tyto se 

podílejí na tvorbě sekundových intervalŧ. Hned čtvrtá doba druhého taktu je toho 

dŧkazem – tento interval svírá bas s tenorem.   
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Obrázek 14 – polyfonní začátek jednotlivých hlasů; bas kopírující melodickou linku sopránu o dobu. Ve 2. taktu 

interval paralelních sekund mezi krajními hlasy. 

 

Hlavní harmonické napětí lze sledovat konkrétně ve druhém a třetím taktu, kdy: ve 

druhém společně znějí jiţ zmiňované intervaly sekund, které navíc postupují 

stupňovitě paralelně vzhŧru; ve třetím potom zaznívá tvrdě velký septakord šestého 

stupně, který je rozveden do durového kvintakordu druhého stupně s  přidanou malou 

sekundou, za nimiţ následují tvrdě velký kvintsextakord sedmého stupně (poslední 

doba třetího taktu) a kvintakord sedmého stupně s přidanou velkou septimou, které 

jsou zajímavým vyostřením fráze, ale přesto relativním uklidněním předešlých 

sekundových paralelních krokŧ. Takto zvrásněný je především doprovod první fráze 

písně. (Obr. 14) Navzdory gradační tendenci výrazu melodie (příčinou zvyšování 

jednotlivých vrchních vrcholŧ v těchto frázích), harmonie směřuje postupně spíše ke 

svému uklidnění.  Zaměříme-li se podrobně na zbylé dvě fráze, zjistíme, ţe druhá 

fráze je po souzvucích předešlých taktŧ upokojena a její poslední dva takty obsahující 

tónický kvintakord rozvedený do kvintakordu na druhém stupni (zastupující 

subdominantu v opačném závěru) a zpět tóniku (tentokrát v jejím prvém obratu), 

přinášejí uklidnění harmonie, kterou však do dalšího pohybu uvádí stoupající dvojitý 

prŧchod směřující k dominantě, do níţ se oba prŧchodné tóny (kvarta i sexta) rozvádí.  

 

 

Obrázek 15 – bas kopírující soprán, pro píseň typický rytmický prvek dvou osmin a dvou čtvrtek; stoupající dvojitý 

průchod v posledním taktu 

 

Třetí fráze je pak ozvláštněna přidáním pátého hlasu obohacujícího harmonii o 

septimové a nónové akordy, které pŧsobí velice zajímavým dojmem. Na obr. 16 
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vidíme počátek fráze na dominantě rozvedené do subdominanty s  přidanou nónou, 

která přechází do sekundakordu tvrdě velkého septakordu šestého stupně, který je 

následován zmenšeně malým septakordem druhého stupně. Konec této fráze patří 

měkce malému tónickému septakordu, který předchází nónovému akordu sedmého 

stupně (nahrazuje dominantu), aby jej následoval akord nahrazující tóniku, kvintakord 

šestého stupně. Ten je na úplný konec písně rozveden do tóniky. Poslední takt dává 

zaznít prŧtahu z nóny do oktávy (tónické primy). Oproti sekundám v začátku skladby 

pŧsobí tyto obohacené souzvuky harmonicky uklidňujícím dojmem. Přidaný interval 

nóny v případě této písně představuje volání a úpěnlivou touhu po Boţí spravedlnosti 

a pomoci.
117

    

 

Obrázek 16 – přidaný pátý hlas; předposlední takt – souzvuky septim a nóny; poslední takt – průtah do tónické 

primy. 

 

Z této písně v jejím komplexním znění, které je dokonale ztvárněno svou hudební 

sloţkou, čiší skutečný zmatek a strach nastalý v lidské duši. Na tomto efektu má svŧj podíl 

i osminový rytmus začátkŧ frází, na nichţ přímo spočívá v první, druhé a čtvrté sloce 

oslovení Boha. Harmonicky vypjatý třetí takt s vrcholem první fráze melodie připadá na 

slovo „nepřátelé“, coţ lze také chápat a vysvětlovat velmi symbolicky, neboť kvintový 

odskok v barokní rétorice symbolizuje hřích nebo chybu.
118

 Podobně symbolicky lze 

chápat i případ ve druhé sloce melodie, kdy na její vrchní vrchol melodie připadá slovo 

„volání“ ve verši „volání mé, Boţe, znáš, z hory své mne vyslýcháš“. Stejně jako graduje 

melodická linka v jednotlivých slokách, tak je zdŧrazňován i jejich text, který ztvárňuje a 

střídavě řeší dva základní a naprosto převládající stavy v duši člověka: v první a třetí sloce 

nacházíme vyjádření bezmoci a strachu ze samoty a z nepřátel, kteří se na člověka valí 

v tisících. Druhá a poslední čtvrtá sloka písně pak směřují k uklidnění a plné víře v Boha, 
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kterému se tak člověk s dŧvěrou oddává, neboť svému lidu poţehná, protoţe jen on má 

spásu ve své moci. Tímto pocitem také celá píseň končí. 

3.4 Písně vzniklé za totality (kytarové) 

3.4.1 Totalita  

V květnu roku 1945 skončila v Evropě válka, jejíţ události a politické a společenské 

zvraty měnily stávající řády a hodnoty a zasahovaly do ţivotŧ milionŧ lidí. V dŧsledku pak 

změnily i politické členění Evropy a nakonec vedly k rozdělení Evropy na dva tábory. 

Východní část byla v mocenském vlivu Svazu sovětských socialistických republik a 

postupně v ní byly nastoleny tzv. lidově demokratické reţimy ovládané komunistickou 

ideologií. Pro vztah církve a státu se stal zlomovým rok 1949, kdy došlo k vydání nových 

církevních zákonŧ. Pŧvodní ujištění státu, ţe novými zákony má v úmyslu pouze regulovat 

rovnoprávně finanční podporu církvím, se ukázalo jako vcelku zúţené. Stát hradil platy 

duchovním i provoz evangelické teologické fakulty, duchovní zŧstali stále zaměstnanci 

církve, ale sluţební poţitky náleţely pouze těm, kteří pracovali se souhlasem státní správy. 

Dalším omezením vŧči církvi byla nutnost souhlasu státního orgánu při přijímání 

duchovních do funkcí. Podrobně pak státní politiku vŧči ČCE popsalo a vymezilo Vládní 

nařízení o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem ze dne 18.10. 1949, č. 

221 Sb. a také nový trestní zákon z roku 1950, který obsahoval poznámky o zneuţití 

náboţenské funkce a o maření dozoru nad církvemi a náboţenskými společnostmi i 

s příslušnými trestními sazbami. Při interpretaci státem daných předpisŧ a vyhlášek byla 

však znát značná libovŧle zástupcŧ státní správy a církev se ocitla pod velkým tlakem 

státu. Přesto ČCE a ostatní protestantské církve patřily spíše mezi v ČSR trpěné církve, 

neboť byly méně početné neţ církev římskokatolická, jevily se tedy jako snadněji 

ovladatelné a méně nebezpečné. Navíc církve vzešlé z reformace pŧsobily také zprvu jako 

vhodné subjekty pro prezentaci dědictví národních husitských tradic. Otevřená perzekuce 

v padesátých letech směřovala zejména proti početnější církvi římskokatolické. Direktivní 

a kontrolní postoj komunistického státu k církvím vyplýval z jeho strachu z vlivného 

konkurenčního myšlenkového směru, jaký náboţenství přináší. Nazýval je však ideologií 

rozporuplnou vzhledem k vědeckému (marxistickému) světonázoru. V této době ustávalo 

vysílání bohosluţeb v rozhlase, měnová reforma z r. 1953 zaznamenala ztrátu řady fondŧ 

z účelového jmění ČCE, nový zákon roku 1951 zrušil mnohé spolky, mnohé sociální 

činnosti a správa objektŧ s nimi spojená musela být předána ústředí ČCE. Stejně i práce 

s mládeţí byla soustředěna pouze do centra církve. Vydavatelství Kalich bylo omezeno 
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schvalovacím řízením státu a příděly papíru. Významným počinem té doby bylo vydání 

Evangelického zpěvníku roku 1979, jehoţ vydání podpořila významnou měrou bádenská 

evangelická zemská církev, finančními dary se podílely i další západoevropské církve. 

K samotnému vydání došlo v německé Lahru. 

Mnozí odváţní členové ČCE veřejně reagovali na politické události spojené 

s pŧsobením komunistického reţimu u nás. Upálení Jana Palacha, jenţ také mimochodem 

pocházel z českobratrské evangelické rodiny, otřáslo všemi, kdo s politickým vývojem 

v naší zemi nesouhlasili. Jakékoli následné připomínání tohoto činu se setkávalo s nelibostí 

státních orgánŧ, které zostřovaly svou kontrolu, takţe vzpomenul-li někdo veřejně Palacha 

a jeho čin, neobešlo se to bez sankcí. Příkladem za všechny mŧţe být trest za podobnou 

připomínku na teologické fakultě, kdy byli dva studenti donuceni přerušit studium, ředitel 

přišel o místo a děkan dostal dŧtku. Mírnější tresty stihly i ostatní pedagogy.
119

  

Stejně tak byli i mnozí faráři pro své veřejné výroky a postoje nějakým zpŧsobem 

směřující vŧči vládnoucí politické straně zbavováni státních souhlasŧ (Miloš Rejchrt, 

Svatopluk Karásek aj.) k vykonávání svého povolání či vězněni (Jaromír Dus, Svatopluk 

Karásek, Jan Šimsa, František Matula). Někteří z těch, kdo poté nesměli veřejně kázat, své 

myšlenky a názory ztvárňovali a ukládali do textŧ písní. Mezi jinými svŧj odpor 

k vládnoucímu reţimu vyjadřovali v písních například bratři Rejchrtové nebo Svatopluk 

Karásek, který je dodnes pověstný svým pŧsobením v undergroundových kruzích, kde za 

totality zpíval a „kázal“ právě pomocí svých písní. Jak čteme: „…modlil jsem se zpěvem. 

Kytara tehdy byla něčím jiným neţ dnes, bylo to určité médium, a kdyţ jsme hráli, tak jsme 

improvizovali texty.“
120

 A také: „Ale největší radost mám, kdyţ zpívám někde na vesnici 

nebo ve městě a přijdou kluci a holky a říkají – „Díky tvým písničkám jsem přišel 

k víře.““
121

  

Karáskovy „kytarové písně“ se těšily velké oblibě mezi mladými a v době totality 

sehrály (spolu s ostatními) významnou roli, protoţe ve svých textech obsahovaly 

zašifrovaný odpor proti totalitní moci a tón protestu proti páchanému bezpráví. Také však 

tyto písně obsahovaly myšlenky propojující se s biblickou zvěstí a i proto jsou dodnes 
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aktuální. Mnohé z nich se uchovaly do mládeţnických zpěvníkŧ, z nichţ nejnovější se 

nazývá Svítá. 

3.4.2 Temnou, divnou mlhou bloudím (De profundis) (S 327)122 

Tato píseň jiţ zmiňovaného hudebně nadaného faráře Miloše Rejchrta patří mezi mnohé 

dodnes populární písně, jejichţ vznik spadá do doby totalitního reţimu v našich zemích. 

Vyjadřuje pocity zmatku a strachu ze světa, kde se člověk pohybuje, ačkoli netuší, zda jde 

správně, zda na dalším kroku nebude lapen do nastraţené pasti nebo bude-li mít dost sil 

odolat pokušení. Autorem pouţité symboly temné, divné mlhy, jíţ člověk bloudí sem a tam, 

či černé s bílou, které se smíchaly spolu, jsou velmi obrazné, stejně jako past pokušení, 

která člověka láká, nebo přízrak noční, jenţ ho potají sleduje, a divné hlasy doţadující se 

odpovědí. Závěrečná otázka k čemu věrnost, nač pohrdat zradou je úplným vyhrocením 

motivŧ v písni a ţivotních otázek v ní.  

Východiskem písně se staly některé biblické motivy, které také mŧţeme cítit jako 

přiléhavě nastavené zrcadlo současnosti. Podstatné však je i samo ztvárnění biblické zvěsti 

v písni. Její obecný a základní motiv vychází ze 130. ţalmu, který je v Bibli uveden slovy: 

„Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine.“
123

 Tak i latinský název písně nese tuto 

myšlenku – de profundis, neboli „z hlubin“, přesný význam je potom „z hlubin neštěstí a 

zoufalství“.
124

 Podstatným a pro člověka zásadním vyvrcholením tohoto ţalmu (a tak i celé 

písně) jsou závěrečná slova naděje: „U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho 

vykoupení, on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.“
125

 Tato zvěst o Boţí milosti je 

v písni ještě zesílena myšlenkou, kterou na jiném místě Bible, a to v Matoušově evangeliu, 

vyslovuje setník, jehoţ pouhá věta ukazuje opravdovost, sílu a hloubku jeho dŧvěry v Boţí 

milosrdenství (kdyţ u Jeţíše prosí za uzdravení svého sluhy). Říká zde: „Pane, nejsem 

hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven.“
126

 

Stejně tak i autor pouţívá tuto silnou „myšlenku dŧvěry“ v refrénu písně. Tím, ţe je refrén 

po kaţdé sloce zopakován, je posílena i dŧleţitost, potřeba a síla základní myšlenky víry.  
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Z hlediska hudebně formálního jde o strofickou píseň s refrénem a při bliţším pohledu 

na ni je zřejmé, ţe této její struktury je vyuţito i pro práci s textem a její myšlenkou. Sloky 

jsou jakýmsi popisem světa a konkrétní situace, v níţ se člověk na zemi nachází a kterou 

proţívá, zatímco refrén se obrací přímo k Bohu formou modlitby. Obě tyto části písně tedy 

mají vlastní obsah a tím i svŧj význam pro ni a její celkové vyznění. Jsou rovnocenné, coţ 

dokládá i jejich identický rozměr (8taktŧ). Aţ společné pŧsobení těchto dvou částí v písni 

vytváří celek zaloţený především na výrazovém kontrastu při její interpretaci.  

Píseň je zapsána v celém taktu a zakotvena v tónině e moll. Její melodie je ve svém 

celkovém obrysu vyváţená, začíná na tónické kvintě, tedy na tónu „h
1
“, k němuţ se 

v prŧběhu písně několikrát vrací jako ke své významné opoře; vytváří tedy melodické 

centrum písně.
127

  

Základem melodického dění v písni jsou sekundové kroky, s nimiţ se však v rámci sloky 

pracuje jiným zpŧsobem neţ v refrénu. Zatímco u melodie sloky, kde je interval sekundy 

výrazný především v rámci střídání dvou tónŧ z osminy na osminu (v prvním, sedmém a 

v náznaku i v pátém taktu) (obr. 17), v refrénu dochází pomocí sekundových intervalŧ 

k stupňovitému postupu melodie nahoru i dolŧ tak, ţe následující stupeň pokračuje vţdy aţ 

po dvojím zaznění tónu předešlého (obr. 18).  

 

 

Obrázek 17 – sloka – melodie výrazná intervalem sekundy střídajícím dva tóny 

 

Melodie se pohybuje v rozsahu oktávy, přičemţ jako vrchní vrchol písně ční tón „d
2
“ 

vyskytující se v pátém taktu sloky (obr. 17). Nejniţším tónem melodie je tón „d
1
“, který 

sice zaznívá jiţ ve 3. taktu sloky, ale vyniká především v refrénu (celkově 15. takt, takt 7. 

na obr. 18), neboť zde k němu melodie písně směřuje z větší vzdálenosti: stupňovitým 

sestupem od kvinty „a
1
“. Naproti tomu ve sloce je tento tón obklopen tóny sousedními, 

proto je jeho účinek o něco slabší neţ v závěru melodie refrénu.  

                                                           

127
 Janeček, K. Melodika. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956, s. 59. 
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 Doprovod k písni je zaznamenán akordickými značkami a je řešen především pomocí 

základních harmonických funkcí – tóniky, dominanty a subdominanty. Vyuţité je však i 

dvojí nahrazení základních stupňŧ stupni vedlejšími; kromě třetího stupně v závěru písně je 

častěji nahrazena tónika stupněm šestým, k němuţ dochází ve druhém a šestém taktu písně. 

Zde zabírá prostor dvou dob v podobě akordu Cdur a na další dvě doby taktu jej 

ozvláštňuje přidaná zvětšená septima „h“ zaznívající v souzvuku tvrdě velkého septakordu 

C7maj. Oba tyto případy (ve 2. i 6. taktu sloky) jsou identické, neboť i sled akordŧ v obou 

čtyřtaktových částech sloky (předvětí i závětí) je týţ. Další uplatnění šestého stupně 

zastupujícího tóniku nalezneme v pátém taktu refrénu, jehoţ melodická linka je celá 

obohacená o paralelní druhý hlas. 

 

 

Obrázek 18 – refrén – paralelní sexty v prvních čtyřech taktech; sextou a velkou septimou v melodii obohacený 

souzvuk v taktu pátém, jehož doprovodem je akord C dur 

 

V prvních čtyřech taktech refrénu svírá dvojhlas interval paralelní sexty, po dobu 

následujících dvou taktŧ zní v druhém hlasu tónická prima a interval mezi dvěma hlasy se 

mění pomocí postupující melodie. Ačkoli je v tomto taktu základním akordem doprovodu 

hlasŧ stále Cdur, souzvuk hlasŧ celkovou harmonii refrénu obohacuje o sextu a velkou 

septimu, která dává opět zaznít tvrdě velkému septakordu šestého stupně. Závěr refrénu 

patří akordŧm na šestém a třetím stupni, zastupujícím hlavní stupně, a následné kadenci 

subdominanta, dominant, tónika, které utvrzují tóninu. V závěrečném taktu písně lze podle 

zaznamenaných značek místo pŧvodního e moll zahrát akord E dur, který v sobě nese 

symboliku jiţ zmiňované naděje a síly víry.  

Osminové hodnoty melodie je moţné interpretovat striktně podle zapsaných not rovným 

rytmem; výrazné a potřebné oţivení však přinese přednes této písně v bluesovém pojetí, 

které dodá ţádoucí „houpavý“ rytmus. Celkovou náladu a vyznění písně také velmi ovlivní 

zpŧsob jejího přednesu, kdy modlitba k Bohu v refrénu dovolí či přímo vyţaduje změnu 

výrazu zpěvu ve srovnání se zpěvem slok. Modlitba a především její zásadní výraz naděje 

a hluboké víry musí být dostatečně oddělen od prŧběţného popisu děsivého dění kolem 
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člověka, s nímţ se pracuje ve slokách. Tento výrazový kontrast je pro píseň stěţejní. Jemu 

mŧţe být podřízena i dynamika s přihlédnutím na právě interpretovaná slova písně, je však 

v tomto případě velmi subjektivní záleţitostí. 

3.4.3 V nebi je trůn (S 360)128 

Melodie této kytarové písně pochází ze spirituálu a českým textem ji opatřil 

evangelický farář Svatopluk Karásek. Píseň vznikla pŧvodně pro hudební produkci kapely 

Berani, jejíţ činnost je spojena s několika studenty teologie, kteří ji z potřeby hudebního 

sebevyjádření zaloţili počátkem 70. let. I Karásek s Berany jako host několikrát 

vystupoval.
129

 Skupina se rychle stala ve folkovém světě uznávanou, ale za doby 

komunistického reţimu byla její činnost (tak jako mnohých jiných) zakázána (roku 1978). 

Po 17 letech ji však následně členové kapely znovu obnovili. Berani s přednesem mnohých 

svých hitŧ, dodnes mládeţí s oblibou zpívaných – Volný jsem (S 375), Báječnej bál (S 14), 

Šly zrána ke hrobu (S 324), Jericho (S 131), Široká brána (S 140) aj., představují jakousi 

tradici v přednesu evangelických kytarových písní. Je otázkou, zda produkce Beranŧ 

odráţí hudební produkci mládeţe v Evangelické církvi, nebo je-li tomu přesně opačně a 

novodobé mládeţnické zpívání v ČCE bylo určeno právě činností podobných skupin, jakou 

jsou Berani. V kaţdém případě však přináší tento druh hudby a její přednes nové stylové 

obohacení písňové tvorby ČCE, coţ je dŧleţité, neboť „je-li církevní hudba stylově pestrá, 

můţe oslovit mnohé lidi z různých prostředí. I populární hudba je schopna dokonale sehrát 

svou liturgickou úlohu, předchází-li jí pečlivá a zodpovědná příprava.“
130

 

Karáskovy texty se vyznačují ţivým a oslovujícím osobním vyznáním autora o radostné 

evangelijní zvěsti. Jsou plné lidské naděje a víry. Mnohé převypravují biblické příběhy, 

jejichţ význam se snaţí interpretovat. Právě tato činnost Karáskovi v době, kdy neměl 

souhlas k farářské činnosti, dávala moţnost „kázat“ alespoň formou zpěvu. Texty písní 

v sobě nesou známky kritického pohledu na dobu, v níţ vznikaly, na současného člověka, 

který často zapomíná na Boţí vládu nad sebou a je pyšný, domýšlivý a plně přesvědčený o 

svých schopnostech. Příkladem takové písně je právě i V nebi je trůn, k níţ základní 

myšlenkový podklad Karásek čerpal ze dvou knih Bible – Janova evangelia a především 

Zjevení Janova, kde je podrobně popsána a obrazně vylíčena velikost Boţí moci.  
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 viz Přílohy s. 19 
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 Karásek, S., Hájek, Š., Plzák, M. Víno tvé výborné. Rozhovory. Praha : Kalich, 1998, s. 137. 
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 Moravetz, L. – Současné tendence v církevní populární hudbě. [Referát] 
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Jde o strofickou píseň s refrénem, v níţ je vyuţito vzájemného kontrastu dvou 

hudebních myšlenek a dvou významŧ textu. Refrén, jímţ píseň začíná a který se opakuje 

po kaţdé sloce, slouţí jako upomínka toho, ţe „v nebi je trůn pravdy hlavní sídlo“
131

, 

zatímco sloky hodnotí současnost, lidské přístupy k nastalým situacím, lidskou povýšenost, 

ale je zde i odkaz na Kristovu smrt na kříţi a především zvěst o Boţí věrnosti, která 

člověka nenechá zhynout v bezmoci. 

Píseň je zaznamenána v pŧlovém taktu a v tónině G dur. Melodie refrénu začíná na 

tónické tercii „h
1
“ a k tomuto tónu se v prŧběhu první fráze písně také často vrací. 

Postupuje nejčastěji sekundovými kroky, ale vyskytuje se zde i skok terciový (například 

právě od primy „g
1
“ k jiţ zmiňované tónické tercii aj.). Kvartový skok ve čtvrtém taktu 

refrénu představuje skok k vrchnímu vrcholu melodie písně „d
2
“, na nějţ připadá v textu 

slovo „sídlo“. Symbol nebeského trŧnu je zde tedy podtrţen navíc i symbolikou tónovou. 

V melodii slok je pak vyuţito největšího intervalového skoku písně, a to o kvintu (přelom 

9.–10. taktu).  

Rytmus refrénu je ozvláštněn  dvěma osminami na začátku většiny jeho taktŧ, zatímco 

sloky přinášejí klidnější a rozváţnější tok melodie v podobě čtvrťových hodnot. Aţ 

předposlední takt sloky je na svém začátku oţiven rytmickým prvkem dvou osmin – 

jakoby v očekávání blíţícího se refrénu, který celou píseň po 6. sloce ukončuje. 

 

        

Obrázek 19 – melodie refrénu písně začínající na tónické tercii; 4. takt – kvartový skok k vrchnímu vrcholu písně; 

kvintové skoky ve slokách 

 

Harmonie písně je zaznamenána pomocí kytarových značek a je velmi prostá. V celé 

písni se vyskytují pouze tři harmonické funkce, a to tónika G dur, dominanta D dur 

(ozvláštněná přidaným sedmým stupněm, tedy malou septimou, která představuje asi 

největší harmonické vypětí písně). Harmonická funkce subdominanty je nahrazena tvrdě 
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 Svítá. Křesťanské písničky (nejen) pro mládeţ. (Druhé, doplněné vydání.) SR ČCE, Praha : Kalich, 1999, 
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malým septakordem druhého stupně A dur, který ve všech třech případech stojí před 

septakordem dominantním.  

Při interpretaci písně je třeba vyhnout se striktnímu přednesu zapsaných hodnot 

v notovém materiálu – vyţaduje opět správné proţití a procítění rytmu spirituálu, neboť 

„dobře cítěný rytmus je základem populární hudby.“
132

  

3.5 Písně dětské 

3.5.1 Dětské písně 

 Práce s dětmi a mladými lidmi patří k těm činnostem, k nimţ člověk musí z velké části 

přistupovat jako k poslání. Tím, ţe přihlíţí mladým, naslouchá jejich potřebám, vnímá 

jejich pocity a snaţí se jim pomoci, předává kus ze sebe samého a ze svého přesvědčení 

nejenom právě jim, ale v nich i dalším generacím. Jestliţe budeme mluvit o dětech 

přítomných v kostelích (na nedělních bohosluţbách) či při nedělních školách
133

, je situace 

ještě ozvláštněna přítomností „duchovního elementu“, jejţ se snaţíme uchopit, pochopit a 

nějakým zpŧsobem dětem předat. Nové příleţitosti pro svobodnou činnost organizovanou 

pro děti se církvi otevřely plně aţ po pádu totalitního reţimu roku 1989, kdy tak mohly být 

její navyklé formy doplněny dalšími aktivitami. Jiţ od roku 1921 zde existoval Svaz 

nedělních škol v ČSR a Svaz sdruţení českobratrské mládeţe evangelické, které významně 

podpořily práci s dětmi a mládeţí v církvi. Roku 1919 začaly být organizovány pravidelné 

sjezdy mládeţe, od stejného roku také vychází časopis pro evangelickou mládeţ Šťastné 

mládí, později (1921) přejmenovaný na Bratrstvo, jak se jmenuje dodnes. Po revoluci bylo 

velmi dŧleţitou událostí navrácení Táboru Jana Amose Komenského do církevního 

vlastnictví a otevření hranic, které znamenalo moţnost pořádat i mezinárodní kurzy pro 

mládeţ a pobyty pro děti s postiţením.
134

 Od té doby se také kaţdoročně koná vţdy na 

jiném místě v republice tzv. Sjezd (nejen) evangelické mládeţe, kde se mladí lidé společně 

setkávají, účastní se mnohých zajímavých přednášek či panelových diskusí, mohou 

společně proţít koncerty váţné i populární hudby, divadelní představení nebo se sportovně 
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 Nedělní škola – při bohosluţebných nedělních setkáních jsou děti přítomny jen na jednu či dvě písně, 

úvodní modlitbu a první čtení z Písma. Zatímco dospělí zde zŧstávají po celý čas, děti se odebírají do 

sborové místnosti či na faru, aby se zde pod vedením dospělého věnovaly podle svých potřeb určitému 

biblickému příběhu, zpívaly své písničky a na závěr si například vykládaný text zkusily namalovat. 
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vyţít. Dŧleţitá a velmi oblíbená je také pro zájemce společná příprava hudební stránky 

nedělních bohosluţeb na sjezdu, kterou má na starosti celocírkevní hudební kantor 

L. Moravetz. S pomocí pěveckého sboru a orchestru (obou tvořených mládeţí, jeţ si sama 

zvolí pro strávení části sobotního sjezdového odpoledne právě tuto „hudební dílnu“) 

nacvičí společně rŧzné písně a svým zpěvem pak v neděli celému shromáţdění mladých 

pomáhají při zpěvu a hudebním doprovodem oţivují bohosluţby.  

Velmi podstatná – a neopomenutelná – je reformační idea, která říká, ţe i děti jsou 

součástí bohosluţeb a patří do shromáţdění. V současné době se v EZ písně přímo určené 

dětem (ani mládeţi) nevyskytují. Děti zřejmě alespoň zčásti některým snazším či 

„univerzálním“ písním ve zpěvníku porozumí, ale nesmí se na ně zapomínat. Děti nemusí 

porozumět kaţdému slovu či kaţdému symbolu písně, i přesto však písně vnímají. Aniţ by 

je uměly zpívat, chápou krásu jejich melodií, vnímají jejich rytmickou sloţku, barvu a 

zvuk zpívajících hlasŧ. Slyší celek písně a také cítí, s jakou chutí a plností je 

shromáţděním produkována. Jindy je mŧţe zaujmout zvuk a harmonie varhan. Mají během 

zvukového vjemu své vlastní představy a nechávají se unášet svými fantaziemi, které jim 

rozšiřují a obohacují jejich schopnost vnímání a proţívání hudby jako dŧleţité součásti 

lidského ţivota. Rovněţ jsou ale obohaceny o mnoţství dojmŧ z bohosluţeb, na nichţ se 

spolu se svými rodiči, sourozenci a přáteli podílí svojí účastí.  

Dŧleţité však je i přímé oslovení dětí a jejich „vtáhnutí“ do bohosluţebného dění, proto 

je sem vhodné vţdy alespoň jednu dětskou nebo dětem blízkou písničku vloţit. 

V českobratrské církvi evangelické existují zpěvníky Luďka Rejchrta, jejichţ jména jiţ 

byla zmíněna (v prvním úseku první podkapitoly v kapitole ČCE), ale pouţít se dají i písně 

z jiných zpěvníkŧ např. z ekumenického prostředí. Mají-li dětské písně kvalitní text a 

hudbu, znějí krásně i při bohosluţebných shromáţděních. V posledních letech se 

v evangelické církvi hojně praktikují tzv. rodinné bohosluţby, při nichţ je farářovo kázání 

vykládáno tak, aby i děti mohly zŧstat v kostele a jeho slovu porozuměly. Tyto bohosluţby 

poskytují zvláštní příleţitost pro uplatnění dětských písní tak, aby byly vhodným hudebním 

doprovodem tohoto setkání a přiblíţením myšlení dětským účastníkŧm.  

3.5.2 Někdo mě vede za ruku (S 210)135 

Tato píseň českobratrského faráře a autora mnoha vzácných, nápaditých a zpěvných 

písní Luďka Rejchrta (1939) byla poprvé uveřejněna v Evangelickém zpěvníku roku 1979. 
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Plným právem má však své místo i v dětských zpěvníčcích téhoţ autora Buď tobě sláva 

(1981), jenţ je v dnešní době zcela rozebrán. I z toho dŧvodu vyšel v upravené a rozšířené 

podobě roku 2008 pod názvem Haleluja amen.  

Právě dětskými účastníky bohosluţeb je tato písnička oblíbena pro svou zpěvnou 

melodii a prosté obrazy skutečnosti, které si umí představit a jsou jim blízké. Tématem 

písně je ujištění člověka – křesťana, ţe ve všech situacích a tmách, které jeho ţivot 

obklopují a prostupují, je veden laskavou rukou svého Pána, který jej vším provede tak, 

aby se nemusel (v dŧvěře v Něj) ničeho zlého bát. 

Základní motiv písně, totiţ „vedení za ruku“, je právě pro dítě takřka vlastní záleţitostí, 

vţdyť tolik času svého bdělého stavu je dítě milujícími rodiči voděno za ruku či přímo na 

rukou nošeno. Stejně tak i strach z trávení času ve tmě, nebo dokonce z nutnosti tmou 

kráčet, je spíše pro děti nepříjemnou záleţitostí, a protoţe strach ze tmy samy dobře znají, 

dokáţou si pod konkrétními slovy písně domyslet pravděpodobný význam jejího textu a 

také její smysl. Dospělý člověk naopak mŧţe vnímat předkládaný text jako znějící 

symboly. Jak se například dočítáme, tma ve Starém zákoně byla „…charakteristikou 

všeho, co patří k podsvětí, do oblasti smrti…“. „…Co je opakem ţivota a co je nepříznivé 

ţivotu, bývá označováno jako tma, stín smrti, temnota…“ 
136

 V závislosti na době vzniku 

písně (v prŧběhu 70. let) mŧţe však tma symbolizovat i politickou dobu totality, stejně tak 

ale třeba jen běţné denní starosti. Nebo nemoc, bídu či smutek člověka. V písni jsou 

v kaţdé ze čtyř slok jmenovány konkrétně hlad, únava či slabost a strach, které člověka 

suţují, ne však usouţí, nechá-li se vést svým dobrým Pánem. 

Melodickou linku písně lze rozdělit na dvě části. Úvodní čtyř-taktovou a druhou šesti-

taktovou, která je zakončena uklidňující změnou taktu z šestiosminového na čtyřosminový. 

Obě tyto fráze začínají osminkou v předtaktí. 

Dŧleţitým motivem melodie, který přichází hned na úvod její první části a je také 

kopírován a zdŧrazňován harmonií, je interval stoupající kvarty. Tento interval se pak 

v písni opakuje ještě dvakrát. Poprvé o kvartu výš, a to na konci 2. taktu, podruhé na 

začátku druhé části písně. Ta přichází v písni s taktem pátým. Tentokrát je však interval 

kvarty nahoru opakován o celou oktávu výš ve srovnání s úvodní frází, navíc v této chvíli 

směřuje k absolutnímu vrchnímu vrcholu písně „d
2
” (obr. 20, 5. takt). Svým charakterem 

                                                           

136
Novotný, Adolf. Biblický slovník [online]. [Praha]: Kalich, 1992 [cit. 19. října 2009]. Dostupné na 

internetu: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm. 
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dokonale nahrává tento zpŧsob vedení melodie textu. Je jakousi gradací při ujišťování 

křesťana, ţe jej jeho Pán vyvede ze tmy. I onen kvartový skok z nejhlubšího tónu písně 

směrem nahoru, jako by odkazoval ke světlu, k němuţ máme být dovedeni, k výšce či 

symbolicky k nebesŧm. Mŧţe být téţ symbolem naděje. 

 

 

Obrázek 20 – charakteristický kvartový skok – v úvodu: od nejhlubšího tónu písně k tónice „d1“; na předělu 2. 

a 3. taktu k tónické kvartě „g1“; na předělu 4. a 5. taktu k vrchnímu vrcholu písně „d2“ 

Aţ na tyto kvartové skoky má melodie plynulý charakter, postupuje v intervalech 

sekund a tercií a podle celkového obrysu je vyváţená.  

Písnička je zakotvena v tónině D dur a aţ na poslední čtyřosminový takt, je celá zapsána 

v taktu šestiosminovém. Úvodní tónika písně je vystřídána dominantou, která se rázem 

vrací zpět k tónice. Pakliţe by byly tyto dva akordy (A dur a D dur) realizovány základní 

formou kvintakordu (a ne jeho obraty), bylo by patrné, ţe jejich základní tóny kopírují 

(s pŧl-taktovým zpoţděním) melodii písně. Toto podtrţení melodie písně v jejím 

doprovodu lze chápat jako zdŧraznění podstatného motivu v ní, jehoţ charakteristikou je 

jiţ zmiňovaný skok z nejhlubšího tónu písně o kvartu nahoru (a jeho následné obdoby).  

Za jiţ zmíněnými funkcemi (tónika, dominanta, tónika), přicházejí harmonické funkce 

zastupující tradiční kadenci. Tedy akordy II., III. a VI. stupně, jeţ jsou spojeny 

s následující subdominantou tónickým septakordem. Po subdominantě přichází uklidnění 

fráze v tónice, které však netrvá dlouho. Je totiţ přerušeno naléhavým dominantním 

septakordem rozvedeným zpět do tóniky. Pak následuje sled harmonických funkcí – 

subdominanta, tónika, III. a VI. stupeň a dominanta ústící ke klidné tónice, aby došlo ještě 

k jednomu dŧraznému návratu tónického septakordu. Za ním následuje mollový II. stupeň 

vystřídaný septakordem durového kvintakordu na II. stupni, jenţ dominantním rozvodem 

ústí k dominantě. Uklidnění písni dává závěrečná kadence v posloupnosti – tónika, 

subdominanta, dominantní septakord, tónika. 

Píseň bývá zpívána středním tempem a jakémusi houpavému pohybu či pocitu z ní 

napomáhá její rytmické členění. Lze také říci, ţe rytmus je podstatným motivem této písně. 

Plynulým pohybem se střídají hodnoty noty osminové se čtvrťovou. Jednou výjimkou je 

takt třetí, kde je čtvrťová nota zastoupena dvěma osminami, které však zaznívají na 

jednoslabičné slovo „se“, zpěvák je tedy musí zazpívat legato, tudíţ rytmický model 
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zŧstává zachován. Druhou výjimku tvoří dva poslední takty, o nichţ jiţ byla řeč. V nich 

dochází ke změně taktu a melodie, kterou obsahují, je ukončena a svým zpŧsobem také 

uklidněna osminami, které přímo při produkci přirozeně vybízejí k ritardandu. 

3.5.3 Podvečer tvá čeládka (EZ 225)137 

Jiţ samotný název této písně prozrazuje její tematiku. Jde o píseň večerní, také 

v Evangelickém zpěvníku ji najdeme ve stejnojmenném oddílu – „písně večerní“. 

S přihlédnutím k jejímu obsahu mŧţeme tvrdit, ţe tato písnička zřejmě pŧvodně nevznikla 

pro děti. Nutno také podotknout, ţe některým pouţitým výrazŧm v písni jiţ mnohé dnešní 

děti vŧbec neporozumí. Nacházíme zde slova či slovní spojení (čeládka, ráčil, poněvadţ, 

„mít na tom dosti“), která se v dnešní  slovní zásobě jiţ běţně nevyskytují nebo jen zcela 

minimálně a zvolna z ní mizí. Předpokládám však a domnívám se, ţe dítě samo podobnou 

píseň do svého repertoáru nepřijme, záleţí tedy (jako u mnoha jiných věcí) především na 

rodičích, jak svému potomkovi pomohou, aby správně porozuměl textu a tím i celé písni. 

I dnes je tato, byť starší píseň, dětmi oblíbená – snad pro svou prostinkou, přesto 

zpěvnou melodii, ale moţná také i pro svoji milou obraznost zvláště v první sloce. O 

zpopularizování zvláště této sloky se významně zaslouţil českobratrský evangelický farář, 

ale i pedagog, muzikant, publicista a také tvŧrce autorské pohádky Broučci, dílka „pro 

malé i velké děti“ z roku 1876. Jan Karafiát (1846–1929), mimořádný muţ spojující 

kalvínskou přísnost s luterskou vroucností
138

, vyuţil textu první sloky písničky jako 

pravidelné večerní modlitbičky všech broučkŧ ve své kníţce. 

Ať uţ mají děti tuto píseň v oblibě z jakýchkoli dŧvodŧ, je podstatné, ţe se dodnes 

zpívá. I proto právě o ní právě na tomto místě chci hovořit. 

Slova i nápěv uchoval ve svém kancionálu rodák z Bystřice pod Hostýnem, luterský 

kazatel a spisovatel Tobiáš Závorka Lipenský (1533–1612). Obě sloţky písně (hudba a 

text) však byly v rŧzných verzích (starších, exulantských i katolických) rŧzně 

pozměňovány. Z deseti pŧvodních slok, které posléze upravil reformovaný farář a 

talentovaný básník Ludvík Bohumil Kašpar, se jich do evangelického zpěvníku dostalo 

šest.
139

 Tyto sloky jsou vlastně jakýmsi prostředkem k večernímu ztišení, jsou večerní 

modlitbou k Bohu. Člověk se zde pokorně odevzdává do laskavých rukou Boţích a prosí o 
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 viz Přílohy s. 21 
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 Šoltész, Štěpán. Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich, 1990, s. 134. 

139
 Šimek, Josef B. O ţalmech, chvalozpěvech a písničkách. Praha: Synodní rada ČCE, 1984, s. 94. 
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Boţí přítomnost nejen na dobu očekávané noci, ale i provţdy. Vyjadřuje dík za zdraví, 

prosí za odpuštění hříchŧ, které denně páchá, ale také ţádá o ochranu před ďáblem a jeho 

mocí. Závěru pak patří souhrnná prosba o vyslyšení modlitby a vyjádření Boţí velikosti 

odtud aţ na věky věkŧ. 

Melodie písně má plynulý charakter, postupuje nejčastěji v intervalech sekund a 

tercií, vyskytuje se zde pouze jeden skok kvartový. Podle svého celkového obrysu je 

vyváţená, zapsána v tónině G dur v celém taktu, přičemţ kaţdá ze čtyř frází písně se 

rozkládá na prostoru čtyř dob. Tyto čtyři doby jsou však zapsané pomocí osmi čtvrťových 

not, vychází tedy na jednu dobu dvě, z čehoţ vyplývá, ţe při provedení písně s nimi 

zacházíme jako s osminami. 

Rytmicky je píseň velmi prostá, k čemuţ jistě přispívá i symetrie rytmu – ve všech 

čtyřech frázích písně je totiţ naprosto stejný. Skládá se vţdy ze šesti čtvrťových a následně 

jedné pŧlové noty.  

 

 

Obrázek 21 - model rytmického členění písně  

 

Doprovod, jak jej nalézáme v Chorálníku k Evangelickému zpěvníku, je podobně prostý 

jako i celá tato píseň. Vystačí si pouze se základními harmonickými funkcemi, subdominanta je 

dokonce pouţita pouze ve dvou případech, a to ve druhé frázi pro doplnění základní kadence: 

tónika, subdominanta, dominant, tónika a v závěru ze stejného dŧvodu, tedy opět v kadenci 

před dominantou. U této dominanty dochází zároveň také k asi největšímu ozvláštnění 

doprovodu celé písničky, a to k vyuţití střídavého tónu, který právě v závěrečné dominantě 

nechává zaznít svoji kvartu „g“, která klesá k akordické tercii „fis“ a následně se vrací zpět na 

„g“, tentokrát však jiţ ne jako kvarta přidaná k dominantnímu kvintakordu, ale jako prima 

tónického kvintakordu. Všechny harmonické funkce se navíc v doprovodu písně vyskytují 

pouze v základním tvaru, nenajdeme zde ţádný z obratŧ kvintakordŧ.  
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Obrázek 22 – střídavý tón v dominantě směřující k závěrečné tónice  

3.6 Písně ekumenické 

3.6.1 Ekumenismus 

Ekumenismem je podle Filipiho (2008) označen soubor aktivních snah a organizované 

úsilí o sblíţení a spolupráci, případně i sjednocení rozdělených křesťanských církví. 

(Obvykle se tohoto názvu neuţívá při snahách o sblíţení křesťanství s jinými světovými 

náboţenstvími.)  

Hojně uţívaným nástrojem ekumeny jsou dialogy mezi církvemi (nebo jejich experty), 

zpravidla o jednotlivých sporných otázkách. Výsledky dialogŧ jsou pak uloţeny 

v dokumentech vzájemné shody, anebo aspoň konvergence. Prakticky se snahy zaměřují 

na společný postup v úkolech misijních, sociálních i politických (boj proti násilí, 

apartheidu
140

, za spravedlnost), ve vztazích k jiným náboţenstvím a k veřejným institucím 

(duchovní péče v armádě, ve vězeňství atd.) Významnou inspirací ekumenických snah je 

rovina duchovní, vyjadřovaná společnou bohosluţbou a modlitbou. Vzhledem k faktu, ţe k 

rozdělení církví nedošlo jen příčinou odlišností v jednotlivých učeních jednotlivých církví 

a z dŧvodu vzájemného nesouhlasu s ním, ale mnohdy také v dŧsledku dějinných událostí 

a postojŧ, nebo se do nich tyto nesouhlasy neblaze promítly, nabývají v poslední době na 

významu pokusy o „uzdravení historické paměti“, které se projevují symbolickými akty 

smíření nebo novým bádáním o kontroverzních událostech, jevech či postavách (např. Jan 

Hus). V dnešní době se stává ekumenismus bytostnou součástí ţivota většiny církví, nejen 

evangelických, a to na všech úrovních – celosvětové, regionální i místní a na všech těchto 

úrovních vznikají i příslušné organizační formy. 
141

  

ČCE od svého vzniku rozvíjela ekumenické styky s českými i zahraničními církvemi a 

účastnila se mnohých konferencí, jimiţ byl později poloţen základ vzniku Světové rady 
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 Buchtelová, R. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2007, s. 66 – apartheid – 

doktrína a na ní zaloţená politika rasové diskriminace nebělošského obyvatelstva Jihoafrické republiky 

uplatňovaná do konce 80. let 20. století. 
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církví v Ţenevě (1948). I mezi válkami ČCE pěstovala kontakty s církvemi ve Skotsku a 

Anglii, reformovanými církvemi ve Francii, Švýcarsku a Holandsku, ale velký rozmach 

ekumenických aktivit znamenala aţ doba po druhé světové válce.  

V současné době, kdy všeobecně sílí komunikace mezi jednotlivými denominacemi, je 

potřeba vzájemného rozhovoru o tématech všechny spojujících stále dŧleţitější. Ač kaţdá 

denominace vychází ze svých vlastních kořenŧ, přesto mohou svým zpŧsobem vyjádření 

společných témat jedna druhou obohatit. Totéţ platí i o rovině hudební, duchovní písně 

nevyjímaje. Tato tradice ostatně počala jiţ za dob českých exulantských sborŧ 

reformačního období, které na straně jedné těţily z tvorby světové i české reformace, na 

straně druhé samy přinášely nové duchovní písně i nové pojetí jejich funkce. V období 

třicetileté války a pietismu se duchovní písně staly ekumenickým majetkem.
142

  

Písňový repertoár protestantských církví v Evropě se v prŧběhu 20. století rozšířil i o 

nové ţánry afro-amerických stylŧ: černošské spirituály, tradicionály a gospelsongy, které v 

té době sehrály významnou roli v osobním ţivotě mnohých lidí a v evangelické církevní 

kultuře. Od 60. let dochází k velké produkci písní, které jdou výrazně proti tradici a proti 

do této doby uznávaným estetickým regulím, podle kterých se psaly církevní písně. 

Vznikají písně silně ovlivněné mezinárodními vlivy, dŧleţitou roli v této době sehrály i 

sjezdy mládeţe v Německu, tzv. Kirchentag. Také i díky misijní činnosti dochází 

k rozšiřování písňového repertoáru a zpěvŧ z prostředí široké ekumeny.      

3.6.2 Zavítej k nám, Stvořiteli (EZ 275)143 

Nápěv této písně patří významnému autorovi období baroka, absolventu jezuitské 

koleje, Adamu Václavu Michnovi z Otradovic (1600–1676). Jeho písně, které mnohdy 

vycházely z lidové tradice, byly vţdy kompozičně propracovány v samostatná díla. Jsou 

zpracovány do vícehlasu a podloţené generálním basem. Michna sloţil a vydal tiskem 

sbírky duchovních písní Česká mariánská muzyka (1647), Loutna česká (1653), Svatoroční 

muzyka (1661) a sbírku latinských chrámových skladeb v koncertním slohu Sacra et 

litaniae (1654). Hudební sbírky tohoto varhaníka, básníka a skladatele z Jindřichova 

Hradce byly významným přínosem pro českou barokní tvorbu. Jeho písně se vyznačují 

neobyčejnou niterní barokní lyrikou a byly určeny především pro příleţitosti mimo 

bohosluţby (nebo jako vsuvky při mši), nemohly však konkurovat latinské duchovní 
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hudbě. Některé z nápěvŧ těchto písní se ujaly i v ČCE, proto mají i své místo v EZ, a 

dodnes se zpívají. K písni, jíţ se budeme nyní věnovat, mŧţeme jmenovat například Vítej 

nám, hoste přemilý (č. 274 v EZ) či Buď Bohu všechna chvála, čest (č. 660 v D EZ).  

Autorem textu písně Zavítej k nám, Stvořiteli je další významná postava české katolické 

barokní písně, Matěj Václav Šteyer (1630–1692), jehoţ Kancionál český (1687) byl 

nejrozšířenějším a nejvlivnějším barokním kancionálem v českých zemích. I některé texty 

a nápěvy tohoto autora se v ČCE ujaly. Příkladem nechť jsou písně vyskytující se dodnes 

v EZ: Útěcho duše mé (255), v D EZ S námi je Bůh náš (634), Díky Bohu vzdejme (637) či 

Začnem píseň novou (650) aj.  

Píseň Zavítej k nám, Stvořiteli je radostnou Vánoční zvěstí o narození Jeţíše Krista jako 

Vykupitele lidí, který přišel na svět v podobě člověka, aby svou smrtí na kříţi spasil hříšné 

lidi. Je to modlitba o pokoj a dobrotu v srdci a potěšení z daru od Boha, který byl právě v 

Kristu věřícím dán.  

Píseň je zapsána ve tříčtvrťovém taktu v tónině As dur. Její melodie začíná na tónické 

kvintě a kvartovým skokem nahoru postupuje k tónické primě. V písni se kromě tohoto 

skoku vyskytuje ještě jeden skok kvintový a tři terciové, zbytek melodie je tvořen 

sekundovými kroky. Tónové rozpětí písně tvoří interval septimy, vrchním vrcholem písně 

je tón „d
2
“ nacházející se hned ve druhém taktu, na nějţ v první sloce připadá slovo 

„Spasiteli“. Spodním vrcholem písně je tónická kvinta „es
1
“. Ve svém celkovém obrysu je 

píseň vyváţená a má uzavřenou melodii, která se dá rozdělit na dvě fráze. Obě se skládají 

z osmi taktŧ a dál se dají rozdělit na dvě menší části. Závětí první fráze je na své předvětí 

napojeno bezprostředně – neboť začíná formou předtaktí v poslední době posledního taktu 

předvětí. Obě fráze jsou od sebe odděleny čtvrťovou pomlkou, stejně jako i předvětí a 

závětí druhé fráze.  

Významným prvkem melodie, který ovlivňuje celé její vyklenutí a pŧsobí také jako 

dŧleţité obohacení jejího jinak jednolitého toku (převáţně) čtvrťových hodnot, jsou 

legatové oblouky ve druhém, třetím, pátém, desátém, jedenáctém, čtrnáctém a patnáctém 

taktu, které mohou být zpěvákovi velkou pomocí a oporou při výrazovém a afektivním 

přednesu této písně (v rámci barokní afektové teorie
144

). 

Harmonickým východiskem písně je souvislá basová linka, která poskytuje plynulý 

základ a podbarvení koncertantním hlasŧm znějícím společně nad generálbasem. Ty také 
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dohromady se zpěvním hlasem tvoří akordické souzvuky a jakousi výplň, kterou je zpěvní 

hlas podpořen, získává téţ na jistotě a pomáhá mu to vyniknout. Stejný účinek mají také i 

paralelní postupy hlasŧ, patrné například hned v prvních taktech druhé části první fráze 

(obr. 23), kde se zpěvním hlasem postupuje po šest dob v paralelních sextách altový hlas. 

Další paralelní postupy nacházíme v prvních pěti dobách druhé fráze, kde se sopránem 

postupuje v intervalu tercie tenor (obr. 24). 

 

 

Obrázek 23 – úvodní 2 takty předvětí – akordické souzvuky v pravé ruce; od poslední doby 4. taktu, 5. takt a 

první doba 6. taktu – paralelní sextové postupy sopránu a altu; 4. takt – dvojitý průtah shora v intervalu paralelní 

sexty ukončující předvětí první fráze, jednoduchý průtah shora v jejím závěru 

 

Generálbas je svým kvintovým skokem z velkého „as“ na malé „es“ a následným 

kvartovým skokem směrem k malému „as“ zvýrazněn hned ve druhém taktu písně, 

zatímco zde v pravé ruce zaznívají akordické trojzvuky tónického kvintakordu a velkého 

dominantního nónového akordu (s vynechanou tercií), který postupuje rozvodem (v němţ 

septima a nóna postupují paralelním terciovým skokem nahoru) k subdominantě. Ta se 

vrací zpět k velkému dominantnímu nónovému kvintakordu (tentokráte s vynechanou 

septimou), jehoţ nóna „f
1
“ stupňovitě klesá a prŧchodem postupuje k „des

1
“, septimě tvrdě 

malého dominantního septakordu, jenţ následuje v poslední době třetího taktu. Jiţ bohatost 

harmonie v této úvodní části předesílá celkovou stavbu této písně, která často vyuţívá ve 

svých souzvucích septim a ani nóny nejsou výjimkou (kromě jiţ zmíněného třetího taktu 

zní (bez své septimy) velký nónový akord například na druhé době v 5. taktu na obr. 24. 

Pomocí prŧchodných tónŧ „b, des“ zaznívá například tvrdě malý dominantní septakord na 

jednu dobu v pátém taktu, kdy tóny jiţ zmíněné postupují k „as, c“, které v souzvuku 

následujícího šestého stupně tvoří jeho tercii a kvintu. Tvrdě velký dominantní septakord 

bez znějící své kvinty se dále nachází například v šestém taktu, odkud je rozveden tak, ţe 

stoupající citlivý tón postupuje k tónické primě, ale septima zŧstává na tónu „des“, a to po 

další čtyři doby.  

Další zajímavý harmonický moment se vyskytuje v písni v desátém taktu (takt 2, obr. 

24), kde je měkce malý kvintsextakord septakordu třetího stupně rozveden částečným 
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subdominantním rozvodem, tedy prostřednictvím klesajícího fundamentálního basu 

(z malého „es“ o kvartu dolŧ na velké „b“) a stupňovitého stoupání pŧvodní spodní 

septimy („c
1
“ k tónu „d

1
“), do tvrdě malého septakordu druhého stupně. Harmonie této 

písně je velmi bohatá, coţ je dáno i častými melodickými tóny, které umoţňují rychlé 

změny struktury akordŧ a souzvukŧ. Příznačné pro píseň je oţivení harmonie v altu 

pomocí prŧtaţného tónu shora z kvarty „d1“ na tónickou tercii „c1“, které se v písni 

vyskytuje hned na třech místech. Jednak v závěru předvětí i závětí první fráze melodie 

(obr. 23), ale také i v celkovém závěru této písně. V prvním a posledním případě je navíc 

tento prŧtah dvojitý, a to doplněním altového hlasu o paralelní hlas v tenoru, který 

postupuje v intervalu sexty. (Obr.24) 

 

 

Obrázek 24 – prvních pět dob postupuje se sopránem v intervalu tercie paralelně tenor; měkce malý 

kvintsextakord septakordu třetího stupně ve 2. taktu rozveden do tvrdě malého septakordu druhého stupně; 

závěrečný dvojitý průtah shora v intervalu paralelní sexty 

 

Dynamiku písně lze vytvářet přirozeně na základě postupu melodické linie. Významný 

je však i význam textu, který zpěváka mŧţe při zpěvu jednotlivých pasáţí vést. Například 

jiţ úvodní fráze „Zavítej k nám…“ (začínající skokem o kvartu a postupující k vrchnímu 

vrcholu melodie) je přímým apelem k zesílení. K němu se navíc přidruţuje také i význam 

textu. K ozvláštnění zpěvu a přirozenému zpŧsobu jeho akcentace pomŧţe i dŧsledné čtení 

a ztvárňování vyznačených legatových obloukŧ u not.  

3.6.3 Učiň mne, Pane, nástrojem (D EZ 684)145 

Melodie písně se skládá ze dvou svým rozsahem nerovnoměrných hudebních frází, 

které jí svým vzájemným kontrastem dodávají na zajímavosti. Funkčně od sebe rozlišují 

také refrén a sloku písně. První fráze melodie je tvořena šesti takty, na jejichţ ploše se 

klene nápěv začínající na prvním stupni tóniny – tónem „c
1
“ (je také nejniţším stupněm 

písně) a postupující přes rozloţený kvintakord C dur s vloţenou kvartou „f
1
“ mezi tercii a 

kvintu tóniny k oktávě „c
2
“ a z ní aţ k noně „d

2
“, vrchnímu vrcholu melodie písně, která 

                                                           

145
 viz Přílohy s. 23 
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přichází hned ve druhém taktu. Tento nejvyšší tón písně významně exponuje melodii, jejíţ 

linka se však od tohoto momentu zvolna uklidňuje, prostřednictvím stupňovitého sniţování 

se vrcholŧ v jednotlivých následujících taktech; z „d
2
“ je v dalším taktu vrcholem “c

2
“, 

postupně „g
1
“ a „f

1
“, aţ tato úvodní fráze melodie, představující refrén (kterým také po 

čtvrté sloce celá píseň vrcholí), dojde počátečního klidu na tónické primě „c
1
“. 

 

 

Obrázek 25 – v prvních dvou taktech melodie znějící spodní a vrchní vrcholy melodie; postupné uklidňování 

exponovaného charakteru melodie z druhého taktu 

 

Druhá fráze melodie (obr. 26) je oproti první výrazově chudší, neboť se skládá ze dvou 

totoţných dvojtaktí a třetího motivicky obdobného, které tvoří jakýsi vrchol této fráze. 

Není tomu tak jenom proto, ţe ve své druhé části (6. takt) přímo obsahuje nejvyšší její tón, 

kterým je tónika „c
2
“, ale i proto ţe je jeho melodie (na rozdíl od ostatních třech dvoutaktí 

tohoto celku) poloţena o tercii výš a ve srovnání s předcházejícími dvěma dvoutaktími je 

navíc ve svém prvním taktu obohacena terciovým skokem. Interval tercie tu lze vnímat 

jako přípravu na onen melodický vrchol v 6. taktu sloky. Po něm dochází ke zopakování 

pŧvodní melodické myšlenky a k celkovému uklidnění melodie písně na tónické tercii 

„e
1
“.  

Harmonická sloţka písně však toto závěrečné uklidnění nepřináší, neboť ústí do 

sextakordu třetího stupně, který zastupujíc akord pohybu
146

 – dominantu – obsahuje citlivý 

tón stupnice C dur – „h“, který vyţaduje rozvod k tónické primě. K tomuto rozvodu a tedy 

i celkovému uklidnění a harmonickému zakotvení v tónině dochází aţ při přechodu ze 

sloky na refrén. I poslední sloka písně je tedy následována refrénem, který svojí úvodní 

kadencí utvrzuje tóninu: sextakord tónického kvintakordu a tónika v základním tvaru jsou 

následovány zástupcem subdominantní harmonické funkce – sextakordem druhého stupně, 

který paralelním vedením tenoru a basu (v intervalu decimy) (obr. 25, 2. takt) ústí do 

dominanty, na niţ navazuje kadenci ukončující akord šestého stupně zastupující tóniku. Po 

                                                           

146
 Kofroň, J. Učebnice harmonie. Praha : Editio Bärenreiter Praha, spol. s r.o., 2002, s. 36. 
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něm se opět vrací sextakord druhého stupně ústící do septakordu stupně třetího 

(nahrazujícího dominantu) s vypuštěnou kvintou, která však na dobu jedné osminy zazní 

(vystřídáním septimy „d
1
“), následuje kvintakord šestého stupně a kvintakord na stupni 

druhém, který se mění v kvintsextakord rozvedený subdominantním rozvodem 

stoupajícího pŧvodního basového tónu „d“ k tónické tercii.  

První část druhé fráze písně je v doprovodu obohacena četnými melodickými tóny 

v basové lince (prŧchodnými či střídavými), jimiţ je tvořena. Doprovod dvou prvních 

dvoutaktí je řešen totoţně (stejně jako je totoţná jejich melodická linka) pomocí 

protipohybu vzhledem k melodické lince hlavního hlasu znějícími kadencemi, v nichţ opět 

dominanta je zastoupena sextakordem třetího stupně a subdominanta zní sama.  

 

 

Obrázek 26 – druhá fráze melodie písně, sloka – motivicky obdobná dvojtaktí; melodický vrchol v šestém taktu ústí 

zpět k melodickému klidu; harmonie v posledním taktu vyžaduje rozvedení citlivého tónu „h“ k tónické primě (k 

refrénu) 

 

Druhá část druhé fráze přináší vyvrcholení i v harmonickém souznění, kde na tónický 

kvintakord navazuje terckvartakord septakordu třetího stupně, který postupuje 

dominantním rozvedením (pŧvodní horní septima „d
1
“ stupňovitě klesá, fundamentální bas 

je sice zadrţen, ale jeho spodní kvinta je zastoupena v basovém hlasu) k šestému stupni. 

Od něj směřuje harmonická linka přes subdominantní sextakord k měkce malému 

septakordu třetího stupně, který směřuje do subdominanty pomocí kombinovaného 

rozvedení (horní septima stupňovitě klesá, fundamentální bas stoupá o sekundu). Finální 

dva takty nepřinášejí typické harmonické uklidnění písně, naopak septakord druhého 

stupně a následný sextakord stupně třetího v závěru posledního taktu vyţadují rozvedení a 

uklidnění harmonie, které přichází v refrénu, jak jiţ o tom padla zmínka na začátku tohoto 

rozboru. 
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Při zpěvu písně je moţné vycházet z přirozeného toku melodie a dynamiku stavět na 

jeho základě. Obecně lze ale říci, ţe tato píseň, jakoţto prosebná modlitba má být 

interpretována jen středně silně a ve středním tempu. 
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ZÁVĚR 

Ve své práci Vývoj písňové tvorby v Českobratrské církvi evangelické jsem se zabývala 

charakteristikou a rozborem některých písní vzniklých přímo v prostředí této církve nebo 

písní takových, které jí svou tematikou byly blízké, proto je přijala za své a obohatila jimi 

svŧj písňový repertoár. Vzhledem k rozmanitosti stylŧ a ţánrŧ, které se v evangelické 

hudbě objevují, nebylo zcela moţné vystihnout na ploše této práce všechna jejich 

specifika, ale v kapitole Vznik písní evangelického prostředí na pozadí dějinného vývoje 

jsem měla snahu tato specifika alespoň stručně nastínit a poukázat konkrétněji na jejich 

pestrost a rovněţ na to, jak evangelická píseň úzce korespondovala s dějinným vývojem 

hudby jako takové.  

V kapitole Rozbor skladeb jsem se zabývala šesti oblastmi, které mi z hlediska vývoje 

písně evangelického prostředí přišly zajímavé a pro současnou evangelickou církevní 

hudbu i bohosluţebnou praxi velmi významné. Pokusila jsem se zde zdokumentovat tento 

význam vţdy na dvou konkrétních písních, jeţ svojí podstatou co nejblíţe specifikují a 

podtrhují tematický okruh, který reprezentují. Toto rozčlenění však bylo v některých 

případech komplikovanější, neboť se mi v prŧběhu mé práce na rozborech jednotlivých 

písní odkrývaly nové skutečnosti, jejichţ moţnost jsem si do té doby plně neuvědomila. 

Byl tedy pro mě překvapením fakt, ţe písně, které jsem pŧvodně povaţovala za jasné 

představitele výhradně jednoho ze šesti okruhŧ, splňovaly i podmínky, které by je zařadily 

do okruhu jiného.  

Komplexní analýza celkem dvanácti písní ukazuje, jak velký vliv na jednotlivé sloţky 

písní z těchto okruhŧ měla doba, za níţ vznikaly, politická situace či adresát, jemuţ byly 

písně primárně určeny. Je tedy patrné, ţe evangelická píseň svým zpŧsobem odráţela 

okolní dění a umělecké směry stejně jako je tomu u ostatních hudebních útvarŧ. Církevní 

hudba tedy v ţádné době nebyla uzavřena mezi zdmi chrámŧ a bohosluţebných prostorŧ, 

ale odráţela ţivot v celé jeho plnosti a šíři. To dosvědčuje i fakt, ţe písně ve své většině 

představují modlitby, prosebné nebo děkovné.   

Zkoumanou látku by bylo moţné rozšířit a navázat na ni komplexní analýzou i jiných 

písní neţ těch, které byly zvoleny v rámci této práce. Podobně lze zvolit i jiné – odlišné 

tematické okruhy – a na vybraném vzorku písní (reprezentujícím tyto okruhy) ukázat jejich 

vliv na utváření evangelické písně. Formou porovnávání jednotlivých sloţek písní by se 

pak daly analyzovat písně určené pro konkrétní období církevního roku (písně postní, 



90 

 

svatodušní, písně pro období Velikonoc, adventu či Vánoc), bylo by téţ moţné srovnávat 

písně kontrastního charakteru atd. Zajímavé by bylo sledovat, jak se konkrétní prostředí 

v určitém období podílelo na utváření písní rŧzných denominací. 

Tato diplomová práce nabízí hned několik uplatnění v současné výchovně vzdělávací 

praxi. Především jde o moţnost propojení vzdělávacích obsahŧ jednotlivých předmětŧ, 

které je v dnešní době zdŧrazňovanou problematikou. V dějepisu či společenských vědách 

lze na základě historických vědomostí a souvislostí sledovat skutečnosti ovlivňující 

podobu písně vzniklé v určité době a konkrétní projevy v ní – například za doby 

romantismu, 2. světové války či totalitního reţimu. Z pohledu výuky hudební výchovy je 

moţné vyuţít jednotlivé rozbory písní ať uţ pro vysvětlování hudební nauky či pro výuku 

harmonie, například ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy. Uplatnění mŧţe tato 

práce najít také v  rámci pojednání o jednotlivých hudebních ţánrech, stylech a slozích 

především s vyuţitím konkrétních příkladŧ písní.  
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SHRNUTÍ 

Diplomová práce Vývoj písňové tvorby v Českobratrské církvi evangelické zpracovává 

ve své úvodní části historický kontext samotného utváření Českobratrské církve 

evangelické a jejího hudebního odkazu. Nosná část práce se však zabývá vlivem rŧzných 

fenoménŧ, které se podílely na vzniku a formování písní této církve. Nejde pouze o obecný 

vliv prostředí, daný dějinnou epochou či uměleckým stylem, ale také o jednotlivé 

specifické hudební útvary, jejichţ prvky mŧţeme v těchto písních nalézt. Tuto látku 

rámcově mapuje druhá kapitola, která vţdy na příkladu jedné písně z Evangelického 

zpěvníku dokládá konkrétní dopad jednotlivých vlivŧ. V Rozborech písní je na 

zpracovávané téma nahlíţeno z pohledu 6okruhŧ vybraných subjektivně s úmyslem 

pokusit se zdokumentovat jejich význam v současné evangelické církevní hudbě i 

bohosluţebné praxi. Tato část obsahuje 12 komplexních analýz evangelických písní. 

 

 

SUMMARY 

Diploma thesis Development of song production in The Evangelical Church of Czech 

Brethren involves in its introduction part the historical context of The Evangelical Church 

of Czech Brethren formation and its musical heritage. The main part of the thesis is 

concerned with the influence of different phenomenons that participated in the creation and 

formalization of the church songs. Not only general environmental influences, historical 

epoch or artistic style, but also specific music system elements can be found in these songs, 

this substance is described in the second part. A number of songs from evangelical hymn-

book illustrates the specific impact of individual factors. There are six fields subjectively 

selected for analyzing the topic in terms of contemporary evangelical church music and 

church service in the chapter Song analysis. This part contains 12 comprehensive analyses 

of evangelical songs. 
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Přednáška z kurzu sbormistrů 

Moravetz, L. – Od reformace k dnešku. [Přednáška; 3.11. 2008] 

 

Referáty Moravetz, L.: 

Duchovní píseň a hudba v 19. století 

Evangelické znějící symboly včera i dnes 

Hudba a zpěv v evangelické bohosluţbě 

Charakteristické znaky písní v evangelickém zpěvníku 

Jednota bratrská 

Konfesionalismus a barokní kultura 17. století 

Luther 

Pietismus a osvícenství 

Písňová tvorba 20. století  

Současné tendence v církevní populární hudbě 

Stylový pluralismus 20. století 

Ţenevské ţalmy 

Ţenevský ţaltář
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Ke kapitole: Rozbory písní 
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684 UČIŇ MĚ, PANE NÁSTROJEM      P. Eben 

 

       

 

Ref. Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem. 

1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším, 

ať víru rozsévám do pochybností, ať učím sklíčené budovat mosty. Ref. 

2. Ať pokoj přináším, kde zuří hádky, ať klidnou dŧvěrou přemáhám zmatky, 

kde vládne temnota, ať světlo křesám, se všemi smutnými ať v tobě plesám.  Ref. 

3. Poţehnej, Pane mŧj, mé snaze přímé, víc neţ být potěšen, chci těšit jiné, 

víc neţ být pochopen, druhé chci chápat, víc neţ být milován, chci lásku davit. Ref. 

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné,  

kdo bliţním odpouští, sám milost pozná, ba ani smrt mu víc nebude hrozná.  Ref. 


