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ÚVOD
Stručný vhled do problematiky
Pozorujíce současnou praxi varhanního doprovázení bohoslužeb v naší zemi můžeme
si povšimnout, že zde v provozování hudby tohoto druhu zřetelně vystupují dva extrémy.
Prvním z nich je neutěšený jev vyskytující se na drtivé většině obzvláště venkovských
kůrů, i když ani města včetně některých kostelů pražských tu nejsou výjimkou: Zde jsou často
varhaníci či varhanice, jimž na hudbě při bohoslužbách v jejich obci upřímně záleží. Bývají to
lidé starší, ale v poslední době stejně tak i mnohá mladá srdce. Společné je jim to, že jim
nechybí nasazení a u oněch mladších i ryzí nadšení pro liturgickou varhanní hudbu. Jejich
zbožnost tiše září železnou vytrvalostí, jejich víra je prostá, opírající se většinou o několik
základních věroučných faktů, jež jim stačily být předány, racionálně nijak dalším
vzděláváním nerozvíjená - o to více velebíme Boha v úžasu nad její skálopevnou
neochvejností. Jejich liturgický cit není nikterak vytříbený, mnohdy vlastně není vůbec žádný,
a jejich hudební vzdělání v praxi liturgické varhanní hry či bohoslužebného zpěvu bývá
pramalé. Po několikerém zaposlouchání se do jejich způsobu hraní či zpěvu náhle zjišťujeme,
že tyto zmíněné charakteristiky (vypozorované ovšem ne z jejich hry, nýbrž z jejich životů) se
v jejich hudbě přesně zračí, promítají se do ní s až překvapivě jasnými adekvitami. Vybavme
si třeba jen různá jejich klišé, každý z nich nějaká má, neohrabané skoky mezi tóninami bez
modulací či užívání jen jedné tóniny, v pedále (pokud vůbec) používání jen dvou tónů a nebo
i jen základního tónu T5 (někteří jej tvrdošíjně drží i při jasné dominantě, někteří jej tehdy
pouští), v těch lepších případech stále stejné předehry i dohry, nezpracovávání hudebních
myšlenek a témat písní, a bylo by těch prvků к popisu mnoho, o disposičním využití nástroje,
o tempech a rytmu či o písňovém repertoáru a výběru písní ani nemluvím. To vše je
neutěšené, ale nikoli bezútěšné. Neboť za každým byť hrubým tónem se skrývá touha, u
mladších živelná, u starších letitá, touha po krásnější a vznešenější liturgii, která by se tak
více přibližovala dokonalé oslavě nekonečně Nádherného. V každém klišé možno čisti
ohromující stálost, protože za týden se ozve zase. Tuto touhu je třeba dle možností kultivovat,
a tato práce by se k tomu mohla stát formulací pobídky.
Druhým tím extrémem je jev vyskytující se mnohem řidčeji, ovšem za to více
viditelně, totiž převážně ve větších městech: Je to problém několika varhaníků hrajících na
profesionální úrovni, kteří vládnou dokonalou technikou hry i různými způsoby využití
disposic nástrojů, jsou mnohdy perfektními interprety varhanní literatury, nic méně i při
liturgii hrají způsobem spíše koncertním. Zatímco u koncertů je zcela podstatným cílem
hudby, aby ukazovala krásu svoji vlastní, při bohoslužbě je její cíl jiný, a řekněme hned že
mnohem vznešenější: V liturgii hudba neukazuje sama na svoji krásu, ale svojí krásou
ukazuje na oltář a na Boha. V liturgii se hudba právě svojí krásou stává odleskem samotného
Otce a Původce veškerých krás. К těmto větám o charakteru liturgické hudby bude nutno se
později ještě vrátit a náležitě je rozvinout tak, aby byla zcela jasně vyřčena a objasněna
podstata hudby v bohoslužbě, její úloha a z toho vyplývající právě její charakter. Problém
oněch některých školených nebo i přímo profesionálních varhaníků tedy spočívá v tom, že
svou hudbu jako bohoslužebnou často nepojímají. Buď proto, že ji takovou nevnímají čistě
z důvodu nepoučenosti v teoretické teologii liturgie a z n í pak vycházející absence
praktického liturgického cítění, a nebo že ji takovou vnímat nechtějí, poněvadž zcela správně
tuší, že by pak již museli svoji hru určitými způsoby usměrňovat. V prvním případě může být
řešení relativně snadno uskutečnitelné, záviselo by na vůli к porozumění a ochotě
к následnému přivzdělání se; а к lomu by snad mohla přispět také tato práce. V případě
druhém je problém rovněž neutěšený, ale v naší zemi zase ne tak častý, aby nemohl být řešen
v míru individuálně.
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Teologicko-liturgické, ba i spirituální vzdělání varhaníků bylo v minulosti
samozřejmostí, a v samotném znění varhanní hudby při obřadu je jasně rozeznatelné. U
varhaníků, kteří svá studia stihli ještě před nástupem komunistického režimu v r. 1948, se
můžeme téměř bez výjimky spolehnout na jistotu kvalitní liturgické hry. Ze zvuku varhan
vedených jejich rukama a nohama jasně cítíme, že se naše duše spontánně zklidňuje a obrací
tam, kam má. Jejich doprovod písní je bezpečně vedoucí, nenásilně a klidně plyne, tak, že
celé společenství s podivuhodnou samozřejmostí zpívá. Při takovém zpěvu celého kostela, při
jemném zvuku meziher i při mohutném burácení v okamžicích k tomu příhodných najednou
cítíme úžas a běhání mrazu po zádech, najednou rozumíme, kudy vede cesta к nazírání Boží
velebnosti. Je zajímavé, že ona starší generace toto dovedla s takovou samozřejmostí. Bohužel
však již pomalu a tiše odchází. Kdo slýchal hrát takové mistry jako je např. Jaroslav
Vodrážka, Otto Novák nebo dnes již zesnulý Miroslav Simáně, dovede si představit to, co zde
nelze popsat. Naším úkolem je probudit takovou hudbu znovu к životu, aby opět mocně
oslovovala a pozvedala. V dnešních dnech je však poměrně vzácností vysoce kvalitní
liturgickou hudbu slyšet a prožít. Spousta varhaníků si prosazuje různé své vlastní styly, které
dosti často vedou k tomu, že lidé přestávají zpívat a nebo hudbou tolik oslovováni nejsou,
příslušné rozhořčené stížnosti vídáme otištěné v církevním tisku. Dnes je z mladších
varhaníků vzorem к poslechu zcela jistě Vladimír Roubal v premonstrátské basilice na
Strahově, z nejmladších pak např. Přemysl Kšica, hlavní varhaník u P. M. Sněžné na Novém
Městě pražském. V jejich hře lze znovu ono mystérium jasně vycítit. A příčinou je jejich
mistrné ovládání nástroje spojené s hlubokým vhledem do ducha liturgie. К tomuto spojení je
třeba spět. A tomu ať také slouží tato práce.
Vymezení cílů práce a metodologie práce
Tato práce je pro svůj charakter práce bakalářské značně rozsahově omezena.
Původním cílem její myšlenky byl popis způsobu varhanní hry při doprovázení všech druhů
katolických bohoslužeb, tedy liturgie mše svaté i jednotlivých liturgických obřadů mimo mši.
Pro požadovaný rozsah se však tento popis omezuje pouze na liturgii mše svaté, a to bez
liturgických zvláštností a bez přidaných dalších obřadů do mše. Popis způsobu varhanní hry
přitom sleduje vystižení žádoucího charakteru hudebního doprovodu obřadu tak, aby
odpovídal teologicko-liturgické podstatě obřadu, a to jak jeho jednotlivých fází (in specie),
tak i jako celku (in genere). Tomuto hlavnímu cíli tedy musí nutně předcházet teologické
představení smyslu a podstaty katolické liturgie samotné, a následně pak nastínění významu a
úlohy liturgické hudby. Pro rozlišení charakterových nuancí a specifik hudby v souvislosti
s církevním rokem je též zapotřebí uvedení jednotlivých liturgických období a jejich propriet.
Obdobně jako liturgické doby zmíní práce též stupňování liturgické významnosti dne.
Druhým cílem této práce je její tvůrčí část: Tou je komplexní představení tří nových
písní pro bohoslužby. Je zde uvedení textů, melodií a varhanních harmonisací včetně velmi
stručného komentáře.
Přehled a charakteristika literatury
Pro teoretickou část teologicko-liturgickou mi jako východisko sloužily jednak
přenášky vsdp prof. ThDr. Jana Matějky z předmětu Liturgika v oboru Katolická teologie na
KTF UK. a z publikované literatury pak zejména tato díla: Liturgie1 emauzského benediktina
P. Mariána Schallera. O.S.B. Tato kniha vyniká srozumitelným až zemitě jasným vysvětlením
smyslu liturgie, a zvlášť užitečné jsou zde popisy jednotlivých prvků liturgické symboliky.
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SCHALLER, M. : Liturgie. Praha, Dědictví sv. Prokopa 1933. 264s.
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Schaller zde dokázal vystihnout a vyzdvihnout pravé významy symbolů, které zůstávaly
v praxi často vykonávány rutinně bez uvědomování si jejich hloubky. Kniha slouží jako
základ pro vhled do klasické liturgie tridentské, z kterého se dnes samozřejmě vychází, i když
právě zde je velmi patrný důraz na počínající se liturgickou obnovu, jež vyvrcholila lit.
reformou na II. Vat. koncilu. Dílem doslova přelomovým či revolučním mezi knihami
pojednávajícími o liturgii se stala myšlenka jednoho z nej významnějších koncilních otců
Romana Guardiniho, zpracovaná roku 1918 v publikaci O duchu liturgie 2 : Guardini jako první
přichází s netradičním pojímáním liturgie, s pohledem na liturgii jako na dětskou „hru", která
má svá vlastní pravidla, a přitom je ve své nevinnosti schopna osvobodit zúčastněné od obtíží
života ve světě. Právě tento útlý spis je považován za počáteční podnět liturgického hnutí. Na
tento odkaz navazuje v současné době papež Benedikt XVI. svým hlubokým dílem Duch
liturgie 3 . Tato kniha sahá daleko za rámec běžných konkrétních liturgických vysvětlení, je
hlubokým filosofickým ponořením se až к samotným kosmologickým kořenům kultu, a
teprve z těchto kořenů dává vyrůstat všem ozřejmováním liturgických stavů i činů. Obzvláště
pak kapitola o umění v liturgii a specielně o hudbě je velmi solidním a na podstatu jdoucím
základem pro pochopení liturgické hudby. V jistém smyslu klasickým zpracováním, ovšem
již nové pokoncilní liturgie, je kniha Adolfa Adama Liturgika 4 . Obsahuje vývoj křesťanské
bohoslužby a popis dnešní liturgie s teologickým výkladem typickým pro moderní teologii 2.
pol. 20. stol. К prezentaci liturgických období církevního roku po II. V. k. je velmi vhodné
dílo téhož autora Liturgický rok 3 .
Pro praktickou část hudebně-liturgickou jsem vycházel zvláště z těchto spisů:
Konstituce II. Vatikánského koncilu o posvátné liturgii „Sacrosanctum concilium" (SC) ze
dne 4. 12. 1963, která byla vydána v souboru Dokumenty II. Vatikánského koncilu 6 . Tato
konstituce obsahuje závazné požadavky na charakter i průběh liturgie, přičemž se některými
směrnicemi dotýká také lit. hudby. Konkrétnější vyjádření к lit. hudbě pak přináší Instrukce o
hudbě v posvátné liturgii „Musicam sacram" 7 (MS) ze dne 5. 3. 1967. Skutečný průběh
mešního obřadu v jeho praxi je velmi podrobně popsán ve Všeobecných pokynech
к Římskému misálu 8 . Zde jsou také uvedeny jednotlivé liturgické služby a funkce všech
účastníků bohoslužeb v jejich hierarchickém uspořádání, dále uspořádání bohoslužebného
prostoru tj. chrámového interiéru i mobiliáře, a v neposlední řadě hierarchický řád
liturgických významností dnů a období církevního roku.
Pro tématiku sledovanou v této práci jsou užitečným stručným souhrnem skripta
Františka Šmída Předpisy katolické církve týkající se liturgické hudby 9 . Autor tímto dílem
učinil cenný výtah nej podstatnějších církevních pokynů v této oblasti, vyjádřených poměrně
mnoha oficielními církevními dokumenty. Směrnic a předpisů v tomto směru sice skutečně
existuje mnoho, ovšem vesměs všude v nich je kladen akcent spíše na popisy struktury a
charakterů bohoslužebných zpěvů. Je v nich věnována pozornost zpěvu chrámových sborů,
problematice propojení sborové literatury a aktivní účasti lidu na zpěvu dle požadavků
koncilu, problematice provádění klasických figurálních mší v obřadech nového ritu; jinde je
popisován charakter zpěvů jednotlivých částí obřadu, a to i zvlášť částí propria, částí ordinaria
i všech aklamací a odpovědí; existují směrnice o vhodnosti rozdělení zpěvu pro sbor, lid.
J G U A R D I N I , R. : O duchu liturgie. Praha, Česká kresťanská akademie 1993. 60s.
' R A T Z I N G E R , J. : Duch liturgie. Brno, Barrister & Principal 2006. 205s.
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A D A M , A. : Liturgika. Praha, Vyšehrad 2001. 4 7 I s .
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A D A M , A. : Liturgický rok. Praha, Vyšehrad 1997. 328s.
'' Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu. Praha, Zvon 1995
7
Musicam sacram. Instrukce kongregace pro posvátný ritus o hudbě v posv, liturgii. In: Acta apostolicae
Sedis 59. Romae, A A S 1967, s. 300-320
^
8
Všeobecné pokyny к Římskému misálu. In: Český misál (ČM). Řím, Česká liturgická-komise 1983, s. 13-101
" ŠMÍD, F. : Předpisy katolické církve týkající se liturgické hudby. Praha, Společnost pro duchovní hudbu 1998.
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kantora i kněze, o užívání národních jazyků vedle latiny a o mnoha dalších problematikách.
Prvotní koncilové dokumenty vůbec zavádějí zpěv lidu i sboru jakožto aktivní součást
samotného lit. konání, pozdější instrukce toto v různých aspektech konkretisují reagujíce tak
na postupně vzniklé praktické otázky. Ovšem tak jako je mnohokrát popisován např.
charakter vstupního zpěvu či až detailně uváděny různé varianty zpěvu před evangeliem aj.,
není v literatuře věnována dostatečná adekvátní pozornost varhannímu zpracování doprovodů
těchto zpěvů a též četných úseků ryze instrumentálních. František Šmíd se této tématice
okrajově věnuje též ve spise Liturgické využití vícehlasého zpracování české duchovní
písně 10 , a to v jeho 6. kapitole nazvané „Vícehlasé zpracování písní formami chorálové
předehry." O něco širší záběr má pak v tomto ohledu jeho učebnice Možnosti vhodného
spojení varhanní hudby, lidového a sborového zpěvu v pokoncilní liturgii". Zde se zabývá
přímo hudební dramaturgií při liturgii. Cíl této jeho práce však směřuje spíše tedy do oblasti
výběru různých konkrétních varhanních a sborových děl i zpěvů pro lid vhodně připadajících
pro ten či onen lit. den nebo dobu. O obecném způsobu vedení instrumentálních částí
bohoslužby připadajících varhanám se zde zmiňuje opět jen v jedné kapitole, a to ještě velmi
zběžně. V současné době je novým dílem věnujícím se průběhu hudby během mešní liturgie
kniha Michala Nedělky Mše v soudobé české hudbě 12 . Po charakteristikách katolické liturgie
včetně jejího vývoje uvádí autor strukturu mešního obřadu, a v ní se pak zaměřuje především
na ordinarium a jeho vývoj, neboť v poslední části knihy nazvané „Analytické pohledy"
rozebírá právě několik mší (tj. zhudebněného ordinaria) šesti soudobých skladatelů.

10

ŠMÍD, F. : Liturgické využití vícehlasého zpracování české duchovní písně. Samizdatově vydáno pro studijní
potřeby posluchačů KTF UK, bez data. 24s.
" ŠMÍD, F. : Možnosti vhodného spojení varhanní hudby, lidového a sborového zpěvu v pokoncilní liturgii.
Praha, KTF UK 1999. 24s.
12
N E D Ě L K A , M. : Mše v soudobé české hudbě. Praha, Karolinum 2005. 266s.
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1. TEOLOGICKÝ ROZMĚR LITURGIE

1.1 Pojmy liturgie a bohoslužba

V našem českém prostředí se zhruba stejně frekventovaně používají obě tato slova, a
v dnešním teologickém chápaní mají co do vyjádření své podstaty totožný význam. Dá se tedy
říci, že české slovo bohoslužba je nejpřiléhavějším domácím výrazem pro slovo liturgie, které
13

je přejato z řečtiny. To potvrzuje ve své Liturgice

současný teolog Adolf Adam, když hledá

pro pojem liturgie, co nejvýstižnější překladový výraz, ovšem zároveň podotýká, že termín
bohoslužba v sobě musí zahrnovat jak lidskou službu Bohu, tak Boží službu člověku. Co se
pak týká praktického užívání obou slov, je vhodné dodat, že v českém prostředí se v určitých
kontextech vžilo více jedno z nich a v jiných kontextech druhé 14 .
Při stručném vyjádření podstaty těchto pojmů můžeme tedy vyjít z n á m bližšího
slovanského bohoslužba. Vidíme zde dvě klíčová slova: Bůh a služba. Od pojmu Boha se
odvíjí celý smysl této práce, proto vidím jako nanejvýš potřebné, abychom si znovu
legitimovali nutnost Jeho skutečného a osobního bytí jako prvotní příčiny všeho v kosmu
existujícího, abychom nadále bytí Boha mohli plně předpokládat a všechnu další činnost
pevně stavět na Něm a se zřetelem к Němu. Je totiž velmi smutné a proto též vyzdvižení
hodné, že věda současné doby se ve svých dílech i úzce s Bohem souvisejících od vyslovení
tohoto nej základnějšího a nej důležitějšího faktu 15 vcelku často a ráda distancuje. Paradoxní je,
že tak činívá navíc ještě ve zdánlivě dobré snaze o zachování jakési vědecké etikety objektivity, nestranných a nic nevnucujících postojů, ponechávání prostoru к svobodným
úsudkům v zájmu pluralismu. Všechny tyto krásné zásady bývají jinde zcela oprávněně na
místě a je dobře, že k nim lidstvo dospělo, neboť čelí tendenčnosti, ale zde zároveň s tím
bohužel stírají onu nejdůležitější skutečnost, na kterou nesmíme zapomínat: Tam, kde se
mluví o Bohu a o zásadní orientaci bytí člověka jako Jeho obrazu, tam ve prospěch
skutečného obecného dobra musí padat pravidla pluralismu, neboť ona zde již dobru neslouží,
nýbrž jeho šíření svazují. Na tento problém upozorňoval ve svých přednáškách také dogmatik
vdp Prof. ThDr. Václav Wolf, a moralista vsdp ThDr. Jiří Skoblík v jedné ze svých přednášek
uvedl, že na sympóziích přímo Morální teologie se jejich účastníci z důvodu výše řečených
13

A D A M , A. : Liturgika. Praha, Vyšehrad 2001. s. 21
Po určitém zjednodušení, které samozřejmě nemůže platit generálně, lze říci, že výrazu bohoslužba se používá
spíše pro samotnou akci bohoslužebného obřadu, např. „jdeme" spíše „na bohoslužbu" než na liturgii, a výrazu
litin•gie se užívá více pro teoretický popis určitého obřadu, např. ..liturgie svátosti smíření", i když by vyjádření
..bohoslužba svátosti smíření" bylo stejně legitimní.
" Tyto superlativy jsou právě zde na místě ve svých holých absolutních významech

např. zdráhají vůbec vyslovit jméno „Ježíš". Následky tohoto nedostatku mezi představiteli
věd dnes zřetelně vidíme v praktickém fungování naší společnosti.
Pokud tedy bohoslužba nemá zůstat pojmem s velmi relativním významem, musíme si
uvědomit fakt nutného bytí Boha 16 : Podle evidentně platného principu kausality (příčinnosti)
má každá existující bytost nebo věc příčinu svého bytí, a to jistě ne v sobě, nýbrž mimo sebe tedy každá bytost nebo věc doslova „exsistuje" (inf. exsisíere je zkrácený tvar od ex alio
sistere = od jiného sestávati, tj. míti bytí od jiného). Řetězec příčin jdoucí po časové ose do
minulosti pak nemůže jít do nekonečna, protože v tom případě by nikdy nedošlo zpětně
к nynější skutečné přítomnosti. Z toho tedy vyplývá nutnost bytí Prvotní Příčiny, která vše
exsistující přesahuje (transcendit) právě v tom, že příčinu svého vlastního bytí nemá již
v něčem jiném od sebe lišném, nýbrž sama v sobě. To je jádro transcendence, to je skutečnost,
pro kterou je toto Bytí zváno Bohem. Nutnost Jeho Bytí bezpečně poznáváme, a přece zůstává
Nepochopitelným, protože příčinou svého Bytí je On sám. V ontologickém smyslu Bůh tedy
neexsistuje, nemá bytí od jiného - esse ex alio, nýbrž On pouze Je, své bytí má ze sebe - esse
a se. Nakolik pak platí zásada, že název či jméno má jedním slovem vyjadřovat podstatu
jmenovaného, natolik můžeme říci: Jeho jméno je to, že On Jest. To je „Jeho jméno na věky",
jím se také sám představuje na Chorebu Mojžíšovi a skrze něho i celému lidstvu 17 , a to ještě
dávno před zrodem veškerých filosofických vysvětlení. Své jméno vyslovuje On sám
člověku; všimněme si, že tím dává i nejprvnější impuls katabatické linii bohoslužby, tedy
služby Jeho člověku. Své jméno nám sděluje sám o mnoho dříve, než jsme schopni se Jej
rozumem dobrat, a zároveň nám dává schopnost se k Jeho jménu rozumem dobrat. To
dokonale odpovídá těm nejjemnějším rejstříkům Jeho nejvlastnějšího attributu, kterým je
Dobro a Láska. Přitom zůstává suverénním Bohem, jehož není možno znalostí jména
ovládnout. On sám tedy Jest, a my pak naším rozumem (jehož původci si my sami
samozřejmě nejsme) Jej můžeme dále poznávat. Už jenom sám fakt lidského rozumu
v uplatnění principu příčinnosti je výmluvným důkazem toho, že Bůh musí být též nositelem
veškerého rozumového chápání, jestliže je schopen být jeho původcem. A my pak poznáváme
další ontologické principy: Jedním ze základních je to, že nakolik co je, natolik je to dobré.
Bytí je tedy plností dobra, nebytí naprostým nedostatkem dobra. Zlo v jakékoli míře tedy není
opakem dobra, ale jeho nedostatkem 18 , chyběním - odtud velmi výstižný český výraz chyba.
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Systematicky pojednává o nutnosti Božího bytí i o logických postupech к tomuto faktu vedoucích T O M Á Š
A K V I N S K Ý : Summa theologica, pars 1., quest. 2. а.'Зс, a T O M Á Š AK.VINSKÝ: Summa contra gentiles,
liber II., cap. 10 až 45
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Ex 3 , 1 4
Vcelku přiléhavým analogickým příměrem zde může být vztah světla a tmy.

6

Z toho principu vyplývají i všechny Boží vlastnosti: Jestliže Bůh je schopen být příčinou
nejen všeho exsistujícího, tedy všeho, čemu ze sebe dává bytí /stvoření/, ale i příčinou sebe
sama, pak Je absolutně, tedy má naprostou plnost bytí, tedy - je také absolutně čili
nejvýše Dobrý (Tomáš Akvinský takto definuje Jeho titul Sumum Bonům - Nejvyšší Dobro).

rx •

Co je absolutní, je jen jedno, vylučujeme tedy jakékoliv druhy polyteismu. Jeho stání mimo
<. ý
čas čili věčnost může být odvozena z neměnnosti Nejvyššího Dobra: Jestliže On sám je
—
M
/
Bytím v plnosti tohoto pojmu, a jestliže je si sám i příčinou, nemohl nastat okamžik, kdy by

i
nebyl. Neboť příčina schopná vyvolávat účinky sama musí být ve stavu uskutečnění. A
jestliže plnost Bytí znamená plnost dobra, pak tedy má v sobě všechny dokonalosti v nejvyšší „ 1
míře a jako takový je Neměnný: Absolutně Dokonalý se již к větší dokonalosti nemění, a vůli
ke změnám směřujícím к nedostatkům nemá. U Něho je stále optimální přítomnost. Své
bytostné Dobro sám dokazuje faktem stvoření,tj. vůlí pro další bytí, zároveň však absolutním
zůstává nutně vždy jen jeden - On, tedy všechny myšlenky kohokoliv exsistujícího o
postavení se na Jeho posici zákonitě ztroskotají, ať už je to člověk nebo tvor podstaty ryze
duchové, byť i ten nej dokonalejší 19 , který takové myšlence stojí samozřejmě nejblíže. K plné
dokonalosti bytí patří též skutečnost společenství, odtud pramení celá trinitologie - tedy
poznávání Boha jako neustále život dávajícího (Otec) i přijímajícího (Syn) v ovzduší
vzájemného vztahu dokonalé Lásky, která ovšem uvnitř Boha nemůže být pouhým
90
akcidentem, nýbrž dotváří Jeho podstatu (Duch sv.)~ .
Ke stejnému poznání, že svět má svou první příčinu, Boha, přišel již pohan
Aristoteles, který bytost Boží proto nazval právě f) a m a т] ярсотг), a m a sÇ àvâyKriç = příčina
první, nutná 21 . Sám jako pohan dochází k Bohu pouze cestou rozumových kroků, tedy bez
předchozí víry. Své myšlenkové postupy ihned logicky odůvodňuje. Ve svých tvrzeních je
vysoce

objektivní, jeho

myšlení je

střízlivé,

kritické,

bez

sklonů

к emotivitě

či

jednostrannosti. Z mnoha fysikálních = ve světě přirozených postřehů a souvislostí mezi nimi
Boha vyvozuje, uveďme ještě alespoň jednu větu z důkazu kinesiologického (o pohybu ve
světě): AváyKr| sivaí xi, ö npčoxov KIVSI Kal то rcpwxov KIVOOV àtavr|Tov = je nutně něco, co
99
první pohybuje, а toto první pohybující je nehybné". René Descartes shrnuje tyto principy
19
Jeho bytostnému poslání čili ideji, pro kterou byl stvořen, bývá tradičně přisuzováno j m é n o Lucifer =
Světlonoš - tedy ten, kdo má j a k o první ukazovat všemu dalšímu stvoření na sám Z d r o j světla (dobra), j a k o Jeho
nejkrásnější odlesk m á Jej všude přinášet. Klíčovým svobodným odmítnutím naplňování tohoto j m é n a přináší
stvoření lavinovitě se šířící nedostatky.
20
Trinitární nauku zpracovává A U G U S T I N Z H I P P O v díle De Trinitate, v současnosti pak vyniká v této
oblasti j a k filosofickou a teologickou přesností, tak i kritickým promýšlením tématiky N I C O L Á S , J. H. : Syntéza
dogmatické teologie I. - Bůh v Trojici. Praha, Krystal O P 2003. 263s.
2
' A R I S T O T E L E S : Fysica, kniha 11. cap. 3.
22
A R I S T O T E L E S : Fysika, kniha VIII. cap. 6.
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«

důkazů o Bohu jako nutném původci všeho stvoření do zkratky v podobě známého výroku: Je
sui, donc Dieu est = já jsem, tedy je Bůh. A sv. Pavel apoštol říká: „Pohané nebudou míti
výmluvy, že v Boha nevěřili, neboť neviditelné vlastnosti Jeho ze stvoření světa skrze ty věci,
které jsou učiněny, rozumem pochopené spatřeny bývají." 23
Mně pak nezbývá než poznamenat, že racionálních důkazů svědčících o Bohu i o Jeho

i

vlastnostech a jednání je již opravdu velmi mnoho, a jsou od různě smýšlejících autorů, na
sobě nezávislých, napříč staletími, od teologů a stejně tak i přírodovědců, filosofů a
všeobecně uznávaných velkých myslitelů. Je obdivuhodné, jak se lidstvo různých věků
dokáže na tomto poznání shodnout. A je proto o to více zarážející, že naše dnešní společnost o
tomto poznání tak málo hovoří a tedy z něho téměř nežije. Činí tak v úplně falešném strachu,
že by se lidé museli vzdávat svých vlastních zájmů a začít se orientovat na směřování k Bohu,
a přece právě to je největší radost člověka. Proto vidím jako výsostně potřebné o Bohu často
hovořit, a to explicitně. Vědecké práce, pokud se svým tématem Boha dotýkají, ať se o Něm \Á
• ' -

vyjadřují konkrétně, ať se nespokojují s tak zvaně cudnými okrajovými zmínkami či
implicitností pod nálepkou objektivity, ať je z každé lidské práce jasné, že naše bytí a
jakékoliv konání je na Bohu postaveno, z Něho vychází, a pokud má být dobré a přinášet
radost, nemůže ve svém prvotním cíli směřovat nikam jinam než opět к oslavě Nejvyššího
jú
Dobra. Z tohoto jasně vyřčeného cíle teprve mohou vyrůstat všechny další cíle prostředečné.
j>
Pokud by pak někdo řekl. že tato slova jsou na tomto místě nepatřičná,
pouze by potvrzoval
1
ůiiMb
f
mylný trend chladnosti současné moderní doby.

, „ иен- nfouiWcbЩг тчЬ mjqJUuu jiV^Wtftf.

Z poznávání Boha pak také zcela přirozeně (a málem by se dalo říci že již bez potřeby
dalšího vysvětlování) prýští bohoslužba. Ve světle výše řečeného je bohoslužba spontánní
logickou, a nejvýše radostnou reakcí člověka vcházejícího v kontakt s Původcem i cílem
svého bytí. Člověk, který poznává Boha jako Stvořitele kosmu a Dárce života svého i života
veškerého, člověk spatřující v Bohu plnost dobra a krásy, a konečně člověk po dobru a kráse
sám od sebe toužící naprosto automaticky k Bohu tíhne. Z toho, že vnímá svoji přirozenou
náklonnost к dobru, lásce a kráse, a ze spatřování právě těchto hodnot jako nejvlastnějších
Božích attributů, jasně vidí, že je sám také к těmto hodnotám stvořen, stvořen z Lásky
rozdávající bytí a pro zažívání radosti zbytí a lásky. Je člověku také vlastní tyto hodnoty
v hojnos.i rozdáva, dá,e. a ,„ jednak v opé,ování Bohu «j. odevzdávání svého bytí Je,™ a
vzdávání slávy Jemu. a jednak dalším lidem, včetně participace na předávání dalšího života.
Zde se velmi zřetelně vyjevuje prostá pravdivost biblického výroku, že Bůh tvoří člověka „ke

Rom 1 , 2 0
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svému obrazu"'. " Jako v jasném slunci zde před námi vysvítá smysl nej stěžejnějších
biblických poselství: SZ předkládá jako úhelnou myšlenku právě onu poznanou pravdu o Bytí
•

9<

jediného Boha - ..Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný"" , ze které zákonitě vyvěrá
důsledek v podobě nejprvnějšího přikázání, a jiné reakce ani nemůže být, než že člověk
tohoto poznaného Boha bude „milovat celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
silou"26. Pro vyzdvižení prvořadosti těchto slov Písmo ihned dodává „budeš je mít ve svém
srdci, budeš je vštěpovat svým synům, budeš o nich mluvit, když budeš sedět doma nebo
půjdeš po cestě, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je... Napíšeš je také na veřeje
svého domu a na své brány." 27 V NZ pak Kristus dotvrzuje eminenci tohoto přikázání a nově
je formuluje ve vertikálním i horizontálním směru: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým
svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je
mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe." A též okamžitě dodává: „Na těchto dvou
• 28 •
9Q
přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci" , či „většího přikázání nad tato dvě není" . A
uvažující člověk nemůže nic jiného než radostně souhlasit.
Na základ rozumového poznání Boha může člověk položit i víru. Ta pak není nijak
fanatická, nýbrž podložená jistým vědomím, že Boží vůle je v každé oblasti nejbezpečněji
směřující к dobru, a to jak k ontologickému (Bůh stojí o bytí člověka a nikoliv o jeho zánik),
tak к morálnímu (Bůh sebe sdílí člověku v obdarovávání svou milostí skrze své Slovo 30 ).
Svobodně chtěné podřizování se Boží vůli, jak skrze vložený mravní zákon, tak skrze
positivní

zákon 31

a celou

věrouku,

se

stává

vděčně

přijímanou životní

orientací.

Připodobňování se Bohu, „bytí obrazem" jako celoživotní program jeví se nyní bez neshod
nej vlastnějším cílem lidské existence. V praxi to pak znamená ono vstupování do kontaktu
s Bohem a se společenstvím lidí v ovzduší lásky. To je holý ontologický základ pojmu
bohoslužba.
Slovo služba samo vyjadřuje konání činů v něčí prospěch. Jak bylo již naznačeno
bohoslužba má tedy dvě základní linie: Vzestupnou (anabatickou), která znamená aktivitu
člověka směrem vzhůru - k Bohu, a to je tedy lidská odpověď ve společenství věřících,
24

Gen 1 , 2 6
Dt 6 , 4
26
Dt 6, 5
27
Dt 6, 6 - 9
28
Mt 22, 37 - 4 0
2
|'Mc 1 2 , 3 0 - 3 1
° Tímto pojmem se rozumí jak Boží sebesdílení člověku prostřednictvím lidského slova (Písmo sv.), tak i
nejintimnější úkon lásky ve Vtělení Slova (Bůh dokonale se přibližující člověku - v lidství samém, jako Syn
člověka).
11
Tyto pojmy vysvětluje morální teologie, např. v díle: SKOBLÍK, J. : Přehled křesťanské etiky. Praha,
Karolinum 2004. s. 64 - 86
25
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odpověď na pravdy poznané o Bohu a na samotné Slovo od Boha přicházející, odpověď ve
formě veřejného společného uctívání - kultu. Ovšem již slovo „odpověď" ukazuje na linii
iniciativní, která často uniká pozornosti, a tou je sestupná (katabatická) linie, která znamená
prvotní liturgickou aktivitu - a to konání Boží ve prospěch člověka, bohoslužbu ve smyslu
služby Boha lidem. Neboť Bůh jako první vystupuje ve slově i činu, v nichž se dává poznat,
On samotného člověka tvoří jako svobodnou bytost, a následně se uchází o jeho zájem. SC
chápe liturgii jako „konání kněžské služby Ježíše Krista" 32 , kdy Kristus jako Aoyoç
-

TOU ©SOU

nejvlastnější Slovo přišedší od Boha smyslům přístupnými znameními uskutečňuje

posvěcování člověka a celého společenství lidí o to stojících.
Původ dnes totožného pojmu liturgie je ve slovech Xevtoç (adj.) = patřící к lidu (>xoç
= lid, jónsky Xaoç) а то spyov (subst.) = dílo. Tímto pojmem byly ve starověkém Řecku
označovány služby lidu (pozor - „lidu" je ve 3. pádě), veřejné služby vykonávané pro blaho
lidu 33 . Později se tímto pojmem označoval každý veřejný výkon služby, a od 2. stol. před Kr.
rovněž služba kultovní.
Uveďme tedy závěrem alespoň dvě definice liturgie od výše zmiňovaných autorů:
1. „Katolickou liturgií nazýváme uctívání Boha obřady zevními, od Krista a Církve
ustanovenými a veřejně konanými od osob zvlášť k tomu zřízených." 34
I v této starší definici obě linie vysvítají.
2. „Liturgie je aktivní společenství velekněze Ježíše Krista a jeho Církve vedou cí
к posvěcení člověka а к oslavě nebeského Otce."3:>

1.2 Teologicky a psychologickosociální význam liturgického shromáždění a obřadu
Z objasněné podstaty obou strukturních linií liturgie vyplývá, že určujícím kritériem
podoby kultu nemůže být sám člověk. Jestliže liturgie pramení od Krista, náš kult nemůže
pramenit z naší fantazie, z naší vlastní kreativity - liturgie by se pak stávala pouhým
sebepotvrzením či voláním do tmy. Ratzinger v této souvislosti uvádí: „Kdo z pojmu
skutečnosti odstraňuje Boha, je realistou pouze zdánlivým. Abstrahuje od toho, v čem žijeme,
pohybujeme se a jsme."

36

Boha též nelze ani „stahovat do našeho světa" (o tom mluví

přikázání „nezpodobíš si", ilustrací je pak zlatý býček byť jako obraz síly skutečného Boha),
32

SC čl. 7
městy nebo bohatými m ě š ť a n y - např. vybaveni chóru v divadle, A D A M , A.: Liturgika, křesťanská
bohoslužba a j e j í vývoj. Praha, Vyšehrad 2001. s. 17
34
S C H A L L E R , M.. : Liturgie. Praha, Dědictví-sv. Prokopa 1933. s. 5
f A D A M , A. : Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha, Vyšehrad 2001. s. 19
36
R A T Z I N G E R , J. : Duch liturgie. Brno, Ban ister & Principal 2006. s.16

10

napasovat si Jej dle vlastních potřeb, to vede ke kultu ne Jeho, nýbrž ke kultu vlastní moci.
Uctívání Boha se nesmí měnit v tanec kolem sebe sama, šlo by pak o snahu vytvořit si
z vlastní vůle malý alternativní svět. Uctívání je ve SZ vyjádřeno obětí jako darováním toho
nej lepšího, a to obětí zástupnou za člověka (místo Izáka beránek poslaný od Boha). Tento
předobraz je v NZ naplněn věčně platnou obětí Kristovou na Kříži (místo lidstva zástupce
lidstva - Beránek poslaný od Boha). Sám Kristus zároveň stanovuje nový a vyšší způsob
uctívání: Dávání ne hmotných zástupných darů, ale dávání srdce -

lidského ducha -

odevzdávání svého vlastního života do vůle Boží, čímž se ovšem též dle Jeho slov' 7 teprve
pravý život nalézá. Toto Ježíš definuje pojmem „uctívání v duchu a v pravdě"38, a definuje
tak způsob NZ kultu: Ono obětní odevzdání se spočívá nyní ve sjednocení člověka a
stvoření s Bohem. Směřuje k „bytí v Bohu", a zde na této cestě se snažíme Jemu se blížit a
připodobňovat. Nikoliv tlačit se na Jeho posici (to je tedy myšlenka pádu Luciferova), nýbrž
stávat se Jeho co nej věrnějším obrazem. I tuto linii kultu předjímá již SZ v různých
prorockých slovech vyzdvihujících postoj ducha obráceného к Hospodinu nad zápalné oběti,
např. 1 Sam 15, 22 či Oz 6, 6 („chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly").
Kult v duchu a slově je nejprve vykřesán ve SZ pro nedostupnost chrámu a zákonitých obětí
(babylonské vyhnanství, řecké pronásledování za Antiocha IV. Epifana), později z něho
vysvítá podklad pro nový - nekrvavý způsob oběti NZ, sv. Pavlem formulovaný jako loyiKTi
^tttpcia 39 - kult ve slově: „Slovo" je oběť, slovo modlitby, které vychází z člověka a pojímá
do sebe celou lidskou existenci, a dává jemu samému moc stát se „slovem" (logem). Člověk,
který se formuje v logos a stává se logem skrze víru, ten je obětí, skutečnou Boží slávou ve
světě. Teologie liturgického shromáždění tedy spočívá ve společné modlitbě, v níž se
zpřítomňuje věčně platná oběť vtěleného Božího Slova, oběť Kristova na kříži, v níž se
z lásky vydává za nás zle jednající, a touto láskou dokazuje její sílu. Jeho Láska, kterou Je
s Duchem jako Osobou v podstatné jednotě, nemůže nebýt, a je proto silnější než jakékoliv
zlé jednání, nedostatky, nebytí čili smrt. Vzkříšení Kristovo je pak logicky nutným
důsledkem. Tímto jsou podloženy všechny známé věty o kříži jako vítězném znamení, o
Kristově „vyrvání" člověka z tlamy zla skrze kříž i o strachu ďáblově z kříže.
Psychologickosociální

význam

lit.

shromáždění

pak

vyvěrá

ze

samotných

konsekračních slov, jimiž se proměňuje podstata darů z Božích darů v podstatu obětovaného
Krista, v těchto darech nyní vere, realiter et substancialiter
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conf. Mc 8, 35; Mt 10, 39
conf. lo 4, 23
conf. Rom 12, 1 - 2

přítomného. Kristus ústy kněze

říká „toto je mé Tělo a Krev, které se vydává a která se prolévá za vás a za" v intenci
„všechny" a de facto „mnohé". Z toho vyplývá jednoznačně ekklesiální rozměr tohoto
Kristova vykupitelského díla, tedy fakt, že liturgie je vždy a bezvýhradně věcí celého
společenství věřících (Pánovy = Кирихкг| - Církve). Podle Ratzingera je liturgický obřad
výrazem ekklesiality liturgické modlitby a liturgického dění, ve kterém se vyjadřuje její
společenský ráz. Tento společenský charakter přitom přesahuje samy dějiny. Konkretisuje se
v něm spojení liturgie s živým subjektem Církve, jež je charakterisováno spojením s formou
víry zakotvenou v apoštolské tradici. Toto spojení s jedním subjektem Církve připouští různé
formy a zahrnuje živý vývoj. Stejně tak ovšem vylučuje svévoli. To platí jak pro celé
společenství, tak i pro jeho jednotlivce. V obřadu nejde o mě, o to, co dělám já. Jde o to, že
vstupujeme do čehosi většího, jež má svůj původ ve Zjevení. Liturgické dění se může
organicky vyvíjet na základě růstu, ale nikoliv svévolných zásahů jednotlivců. Možnosti
změn v rámci vývoje liturgie se podřizují zákonům růstu (jako u organismu či rostlin).
„Božská liturgie", jak ji nazývá Východ, je podle dějinnosti Božího konání utvářena podobně
jako slova Písma lidmi a skrze jejich vnímavost. Ale má ve svém podstatném výkladu
biblického dědictví, jež překračuje jednotlivé rity, podíl na vymezení základní podoby víry
Církve. Jednotlivé rity vyrostly pod vedením Ducha svatého. Ratzinger několikrát důrazně
podotýká, že všeobecná svoboda konání odrážející se ve svévoli nemůže být slučitelná
s podstatou víry a liturgie. „Velikost liturgie spočívá právě v nemožnosti její svévole." 40
Vylučuje dále různé ..vyrábění" či kreativní dotváření lit. obřadu dle čistě lidských úsudků se
vzorem v Lutherově „sola Scriptura", a vyvozuje, že takováto liturgie , j e postavena na písku
a zůstává prázdná, jakkoliv ji můžeme chtít ozdobit lidským uměním. Pouze respekt před
zásadní daností liturgie nám může přinést to, co od ní s nadějí očekáváme, tedy slavnost, v níž
k nám přistupuje cosi velikého, jehož původci nejsme my sami, nýbrž to dostáváme jako
dar." 41
Proto je též podle Ratzingera rovněž pro sakrální umění ekklesiální rozměr podstatný.
Rozlišuje ovšem umění s náboženskou tématikou a umění sakrální, to jest skutečně sloužící
liturgii. „Čistá svévole nemá v sakrálním umění místo." Formy umění, které nevycházejí
z víry společenství Církve a z modlitby (z bohoslužby podle logu), nebo dokonce které tento
rozměr popírají, formy fixující člověka pouze na smyslový projev,

jsou neslučitelné

s podstatou liturgických dění, která vzchází od Krista a Církve. „Z izolované subjektivity
nemůže vzejít sakrální umění. Toto umění předpokládá subjekt vnitřně formovaný Církví a
40
41

RATZINGER. J. : Duch liturgie. Brno, Barrister & Principal 2006. s l 4 6
ibid. s. 147

otevřený onomu »my«. Jen tak zviditelňuje umění společnou víru a hovoří opět к věřícímu
srdci. Svoboda umění, která musí existovat také v úžeji vymezené oblasti sakrálního umění,
není libovůlí." „Bez víry neexistuje umění vhodné pro liturgii. Sakrální umění je zavázané
imperativem 2 Kor 3, 18: Dívajíce se na Pána »se přetvořujme stále víc a víc к zářivé podobě,
•
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jakou má on. Působí to Duch Páně.«" "

2. VÝZNAM HUDBY V LITURGII

Hudba je obrovským mystickým darem daným člověku, je eminentní výsadou
rozumových bytostí. Na první pohled by se mohlo zdát, že hudba je záležitostí hlavně citu. Že
nastupuje tam, kde pohnutky ducha, které chtějí být vyjádřeny, si již nevystačí s pouhým
slovem a řečí. Hudba skutečně má tento hluboký emocionální rozměr, skrze ni lze vyjádřit
nepřeberné hlubiny ducha. Ovšem kdyby jej měla pouze či hlavně, vedla by к poklesu do
iracionálních exstatických stavů, kde již velikosti a důstojnosti lidského ducha neslouží.
Kromě cituje hudba věcí právě rozumu, který člověka povyšuje z pouhé hypostase na osobu,
věcí krásy harmonického řádu. Hudba v křesťanské liturgii docela určitě nemá sloužit
uvrhávání lidského ducha do stavů, kdy se v periodických rytmických otřesech rozum vytrácí.
Liturgická hudba má samozřejmě sloužit tomu, aby člověka povznášela blíže к Tvůrci krásy a
aby jej vtahovala do slov a úkonů předjímajících a uskutečňujících sjednocování Boha
s člověkem, to jest do liturgie. Magisterium neváhá ústy papeže Pia X. přiřknout liturgické
hudbě roli nikoli akcidentu, ani attributu, ale přímo součásti podstaty liturgie: „Církevní
hudba je podstatnou součástí liturgie. Tím se podílí na jejím hlavním cíli, kterým je Boží
sláva a posvěcení a vzdělání věřících." 43 František Šmíd k tomu trefně dodává: „Podstatná

' l -TI

nebo-li integrální součást znamená tedy: Církevní hudba není jen ozdoba, vítaný, ale
postradatelný přídavek, ale je něčím, čeho se liturgie nemůže zříci. Je součástí liturgie
samé."44
Jak již bylo řečeno. Bůh je původcem veškerého dobra a krásy. Pokud pozorujeme
stvoření - kosmos - ať už v širším vesmírném pojetí, či třeba v detailu rostliny, nemůžeme
jinak než souhlasit s Pythagorem, pro kterého krása vzniká smysluplným vnitřním řádem.
Matematický vesmírný řád je pro pythagorejskou školu identický s podstatou krásy. (Můžeme
ibid. s. 118
Motu proprio SV. Pia X.: „Inter pastoralis officii" ze dne 22. 11. 1903. In: ŠMÍD, F.: Předpisy katolické církve
týkající se liturgické hudby. Praha, Společnost pro duchovní hudbu 1998. s.3
44
ŠMÍD, F.: Předpisy katolické církve týkající se liturgické hudby. Praha, Společnost pro duchovní hudbu 1998.
s.3
л
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si povšimnout i toho, že skutečnost řádu je obsažena též v českém slovu „vesmír" - všechno
stvoření koexistuje ve vzájemném smíru.) A krása hudby se rodí tam, kde si člověk všímá
krásy vesmírného řádu. Antická kultura toto složitě popisuje v obrazech melodií oběžných
drah planet a harmonickými vztahy mezi nimi, a my můžeme správně vystopovat, co se
skrývá za odposloucháváním hudby z kosmu. K tomu nám může pomoci sv. Augustin, jenž
starořeckou teorii o hudbě rozvinul a doplnil o pojmenování oné nutně zapříčiňující
inteligence, kterou tušili již Řekové: Harmonický řád tónových vztahů i rytmů v hudbě daný
vesmírem má svůj původ v ars Dei - umění Božím. Proto je logické, že svoboda hudebního
umění v liturgii musí být vymezena právě přibližováním se kosmickému (tj. ve stvoření
danému) řádu hudby. Tehdy může lidské srdce opravdu k Bohu přiblížit. Mohli bychom říci,
že liturgická hudba musí vznikat v nazírání na Boží krásu, aby byla schopna neupoutávat
na sebe, ale přivádět к prožívání této největší Krásy. Pouhá subjektivní kreativita by nikdy
nemohla sahat tak daleko jako šířka vesmíru a jeho poselství o kráse. Podrobit se tomuto
měřítku proto neznamená zmenšit svoji svobodu, nýbrž rozšířit její horizont. To samozřejmě
odpovídá i dříve popsanému celkovému morálnímu zaměření se na Boha.
Co se týká onoho citového rozměru hudby, křesťanská spiritualita označuje
chrámovou hudbu jako charisma, jako dar Ducha. Je opravdu něčím, co přesahuje řeč, stává
se pneumatickou skutečností, je novým ,jazykem" od Boha pocházejícím, a tak zcela
excelentním způsobem vytváří atmosféru liturgického konání. Mystika hovořící o opojení víry
skrze hudbu má ale zcela vždy na paměti, že toto opojení musí být za každých okolností
střízlivým opojením; tak jako Kristus a Duch patří к sobě a jsou Jedno, tak i logos
racionálního řádu musí být stálým pevným bodem krásy i v opojení (víme, kam vede
nerozumné opojení alkoholem, víme, kam vedou nevázaná letniční hnutí, víme, čemu se blíží
i některé „charismatické" hudební produkce). Řečeno dle Platóna - chrámová liturgická
hudba se vždy musí držet spíše více apolonského pojetí než dionýsovského. Neboť hudba
typu apolonského umožňuje smyslům proniknout do ducha, a vede tak člověka к celistvosti;
to je hudba střízlivého opojení, to je hudba respektující řád, hudba rozum nezastírající, nýbrž
velkolepým způsobem osvětlující, a tak i radost z n í můžeme při plném vnímání plně
prožívat. Tato hudba neruší smysly, ale staví je do jednoty s duchem člověka. Povyšuje ducha
právě tím, že jej snoubí se smysly, a povyšuje smysly tím, že je sjednocuje s duchem. Právě
tím vyjadřuje zvláštní postavení člověka v celé stavbě bytí. Naproti tomu hudba typu
dionýsovského podřizuje ducha smyslům, což není případ pro hudbu liturgickou.
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2.1 Liturgický zpěv

Jak již bylo řečeno, liturgickému zpěvu je věnováno velmi mnoho pozornosti
v církevních dokumentech a směrnicích, a tato práce se praktickým způsobem provádění
bohoslužebného zpěvu zabývat nechce. A proto i zde zůstaňme pouze u několika poznámek
к teologickému rozměru lit. zpěvu.
Bůh vstupuje do kontaktu s člověkem skrze lidsky srozumitelné slovo a skrze dějinné
události, v nichž zjevuje sebe sama, své ideje o člověku, a své záměry s ním. Tyto klíčové
dějinné události přesahují rámec významu historických příběhů a nabývají nadčasové
platnosti věčného Božího slova (z ontologického pohledu na Boha je jasné, že každé slovo,
které On pronese, jest a zůstává, stále platné, „Jeho slova nepomíjejí"). Pro podstatnou
důležitost takto zaznamenaného Božího slova se také křesťanskému náboženství říká
„biblické". Zpěv člověka před Bohem (tj. zpěv liturgický) vzniká pak všude tam, kde člověk
prožije do hloubi svého ducha silnou zkušenost s Božím jednáním. Na základě zkušenosti
minulých a stále platných skutků Božích se pak zpěv stává společnou modlitbou těch, kdo
chtějí vyjádřit svůj niterný vztah k Bohu ve slově. Onu sílu a niternost modlitby pak skutečně
vyjadřují tóny slov, které pramení z Ducha, jenž sám se v člověku modlí, neboť k tomu, co
chce vyjádřit modlitba, zde již slova pouze pronesená nepostačují. Řekli jsme, že původcem
hudby je ars Dei a že hudba je dar Ducha, proto je pochopitelné, že má člověk touhu po
zkušenosti prožité s mocí Boží a Jeho slovem odpovídat Mu tak, aby se jeho (lidská) řeč co
nejvíce blížila kráse řeči Boží, proto tedy do svých odpovědí (anabatická strukturní linie
liturgie) vnáší tento můžeme říci božský prvek. Tuto pravdu vystihuje také starověké přísloví
„kdo zpívá, dvakrát se modlí".
Ve SZ je pro Izrael nej důležitější klíčovou zkušeností s Božím jednáním událost
převedení Rákosovým mořem. Pro celou teologii Izraele platí tato událost jako výchozí, jí se
Hospodin před celým lidem legitimuje jako pravý Bůh, na ní se pak mnohokrát biblické texty
odvolávají (ten, který tě vyvedl). Proto Mojžíšova píseň4" při pohledu na Egypťany, jejichž
vítězství se zdálo být jisté a pro národ Izrael zpečeťující, se stává oním výchozím bodem pro
vyjadřování modliteb zpěvem. Tato píseň také ještě s mnohem větším významem odkazuje
nad sebe samu, neboť má eschatologický rozměr: V Ap ji po definitivním vítězství nad zlem
(šelmami tohoto světa, jejichž SZ předobrazem byli pronásledující Egypťané) zpívá sám
Obětovaný Beránek, překročiv „Rudé moře" smrti.

45

conf. Ex 15, 1 nn
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Odtud tedy poprvé tryská zpěv Izraele, aby se pak rozrostl v mohutný tok zpěvních
modliteb, a to hlavně skrze ústa Davidova v žalmech. Žalmy se pak i pro křesťanskou Církev
stávají základem bohoslužebného zpěvu. Z nich vychází i ona „duše evropské hudební
tvorby", kterou je Gregorianský chorál. V žalmech můžeme pozorovat, že zpěv před Bohem
je vyjádřením na jedné straně nouze, z níž nás nemůže vysvobodit žádná pozemská moc,
takže útočištěm zůstává pouze Bůh, a na druhé straně pramení z důvěry, která i v největší
temnotě ví, že událost Rákosového moře je přislíbením, jemuž v dějinách patří poslední slovo.
Je důležité, že liturgický zpěv po vzoru žalmů často vychází ze zcela osobních zkušeností
s utrpením i vyslyšením modliteb, a pak také ze skutečně „nevýslovného" oslavování
Nej vyššího Dobra (což je vlastní náplní zpěvů andělských kůrů). Proto také bohoslužebný
zpěv konečně tryská z lásky, neboť právě ona ve své hloubce zpěv tvoří. Augustin říká, že
„zpěv je záležitostí lásky" 46 , a má tím na mysli největší obraz lásky mezi Bohem a lidmi, což
je lidská láska v manželství. Tyto analogie též nádherně zpracovávají texty Velepísně, které
byly do biblického kánonu zařazeny právě z přesvědčeného pohledu na nějako na obraz lásky
Boha к člověku a člověka k Bohu. Na ně hojně navazuje i sám Ježíš označující se v několika
podobenstvích za ženicha, a Apokalypsa v eschatologické řeči o Beránkově svatební hostině.
V NZ je pak centrálním dějinným ohniskem věčně platná Oběť kříže. Křesťanský kult
je podílem na přechodu Věčného Božího Slova od božského к lidskému (vánoce) a pak od
smrti к životu а к jednotě Boha a člověka (velikonoce). Po reflexi podobenství o pastýři a
ovci uvízlé v trní 47 můžeme tak snadněji pochopit toto Kristovo dílo jako „vykoupení":
Kristus důsledně přináší lidství zpět domů („bere na ramena" lidskou přirozenost = lidstvo
jako celek), a to cestou smrti své lidské vůli-a tak nalezení nového života - života v původní
Boží ideji o člověku, v původním svobodně vyřčeném „ano" bytí v Boží lásce (samozřejmě
tedy bytí věčnému). Toto vše se pak stává hlavním zdrojem zpěvu Církve.
Je tedy pravda, že v bohoslužebné hudbě dominuje slovo, neboť je založena na
biblické víře, víře slova. Liturgický zpěv je vyšším způsobem modlitby i hlásání. Tóny jsou
zde podřízeny slovu, na což je v liturgii třeba dbát.

48

Exkurs: Krize v praxi moderní liturgické hudby
Pokud j e hudba vedená nároky umělcovy autonomie na liturgii, stává se samoúčelnou a dává vzniknout
zcela odlišným způsobům prožívání a cítění, odcizuje liturgii její pravé podstatě. Obzvláště dnes se toto velmi
těžko říká, a přece to musí být řečeno. Tolik mladých umělců se chápe zhudebňování různých liturgických textů
v nejrůznějších a co možná nejoriginálnějších podobách. A tato hudba pak opravdu krásně zní a lidem se líbí,
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Sermo 336, 1 : PL 38, 1472-... „Cantare amantis est..."
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viz zásahy koncilu Tridentského nebo Pia X.

16

přijde jim zajímavá. Umělci do ní uplatňují své osobité prvky. A tak j e svět krásně zahleděný sám do sebe, a ani
nepozoruje, jak se v té „své krásné" duchovní hudbě úplně vzdálil od Původce umění, a ještě se zhlíží
v renesanci. Pročpak toto pokolení tolik vzdychá pod tíhou krize umění, proč se ozývá tolik zcela banálních
melodií a rytmů, anebo spleti tónů j a k o zoufalých nikam nevedoucích výkřiků? Je třeba znovu hledat řád Logu.

2.2 Potřebnost doprovodu zpěvu

Výraz, který používají žalmy pro sloveso zpívat i, patří svým slovním kořenem ke
společnému

základu

staroorientálních jazyků

a označuje zpěv doprovázený

zvukem

hudebního nástroje, tehdy zřejmě strunného. Septuaginta překládá hebrejský výraz "iar
slovem v|/a^siv, což v řečtině znamenalo „drnkání", především ve smyslu hry na strunný
nástroj. Postupně se toto slovo stalo výrazem vyjadřujícím typický způsob židovské kultovní
hudby a později označovalo i zpěv křesťanský. Význam slova se ještě rozšířil a odkazoval i
na uspořádaný umělecký bohoslužebný hudební projev. Instrumentální doprovod zpěvního
přednesu bohoslužebných modliteb byl tedy ve SZ tak essenciálně spjatý se samotnou
modlitbou, že jej biblická kniha obsahující tyto zpěvy nese ve svém názvu (Psalmi). Tato
skutečnost bohatě postačí k legitimisaci činné přítomnosti instrumentů v liturgii křesťanské
církve, byť pouze západních ritů, a to nejen pro doprovody samotných zpěvů, ale také i pro
samostatné instrumentální vstupy tento zpěv rámující.
V Západní církvi je v postupujícím 2. tisíciletí rozšířena ta praxe, že se liturgického
zpěvu kromě k tomu vzdělaných zpěváků účastní i celé shromáždění lidu. Je přirozeně
pochopitelné, že ne každý účastník bohoslužby musí být hudebně schopen natolik, že by zpěv
lidu jako celku byl vždy a samozřejmě odpovídající oné božské kráse hudby, jak byla
popsána, byť je modlící se srdce prvním předpokladem. К nutným vlastnostem liturgie, která
se chce přibližovat Bohu, patří důstojnost. Krása prožívaná v řádu logu s sebou důstojnost
jako svůj plod přináší. Dílo lidských rukou, do kterého je vtištěna část onoho vesmírného řádu
hudby, nyní tedy pevné tónové hodnoty a vztahy mezi nimi, stává se tu skutečným
„nástrojem" vtiskujícím bohoslužebnému zpěvu celého shromáždění důstojnost krásy.
Intonačně pevný instrument pod rukou toho, kdo jej takto vnitřně uchopuje a zevně ovládá, je
pevnou oporou zpívaného slova. Pomáhá sjednocenému (uspořádanému!) odměřování rytmu
tónů i pauz, tónových hodnot samotných i velikosti melodických intervalů. Myslím
zpívajících odlehčuje tak, že jsou lépe schopny prožívat zacílení svého zpěvu, a umožňuje
zpěv i těm, kdo by se jinak neodvážili. Tak přivádí duše věřícího lidu ke kráse Boha a zároveň
vtahuje do liturgického konání hned dvojím rozměrem: Jednak sebou samým jako
prostředkem na Boha ukazujícím, a jednak svým vedením při zpěvu.
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Tam, kde je doprovodný nástroj na jedné straně ve světle všeho výše řečeného
uchopován a na straně druhé zevně správně ovládán, rozplývají se veškeré spory o
doprovázení či nedoprovázení těch nebo oněch částí zpěvu lidu včetně chorálových odpovědí.
Pokud ne, jedná se patrně o nedostatek pochopení tohoto teologicko-liturgického rozměru
instrumentálního doprovodu zpěvu lidu.

2.3 Varhany jako nástroj nejvhodnější pro liturgii ve světle církevních dokumentů

„Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební
nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně povznést
49

mysl k Bohu а к vyššímu světu."
Těmito slovy oceňují a doporučují dokumenty posledního koncilu (tj. II. Vat.) zrovna
varhany jako nejvlastnější hudební nástroj pro liturgii latinského ritu. My pak můžeme
společně s J. A. Jungmannem, jedním z koncilních otců, který napsal ke koncilovým
dokumentům komentáře, konstatovat, že tento nástroj církevní hudby je v dokumentech
oslavován nadšenými slovy, která se liší od jinak použité střízlivé řeči.
Církev připouští v tomtéž článku Liturgické konstituce i další nástroje, a to pod
podmínkou „pokud se hodí к posvátné službě ..., pokud jsou ve shodě s důstojností chrámu a
pokud skutečně přispívají к duchovnímu povznesení věřících." Pokud se dále máme zabývat
správným způsobem varhanního doprovázení liturgie, můžeme se pokusit zodpovědět si
otázku, proč tedy zrovna tak problematický a náročný nástroj jako píšťalové varhany si
Církev tolik oblíbilaa až do dnešních nej modernějších dnů jej považuje za nástroj vlastní
liturgii.
Varhany jsou nápadně obrazem samotné Církve v liturgickém shromáždění. Tak jako
je Církev mystickým tělem Kristovým, které, ač má mnoho údů, srůstá organicky v jeden
celek, a jeho hlavou je sám Kristus, jenž tento organismus oživuje a uvádí do tajemství slávy
Otcovy, tak je tomu i s varhanami: Je to nástroj skutečně organický>, což má i v názvu, a jeho
velikost i krása spočívá ve zvuku souladně znějících sborů píšťal. Varhany jsou téměř
dokonalým obrazem hierarchicky uspořádaného společenství. Principálové hlasy pevně a
jasně vedou liturgii společného zpěvu, tak jako kardinálové a biskupové vedou Církev. Další
hlasy působí každý podle svého charakteru a barvy rozmanité funkce - sílu a mohutnost,
tichou něhu a jemnost nebo různé barevné zvukové odstíny. Celkově pak tyto sbory hlasů

49

SC čl. 120
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tvoří podivuhodné společenství,jehož zvuk vede lidského ducha ven ze sebe a povznáší jej
к nebeským výšinám. Zvuk varhan je tak obrazem modlícího se společenství, v jehož čele je
Kristus. Každý, kdo usedá před liturgií к hracímu stolu, si nyní může se zatajením dechu
uvědomit, na jakém místě v tomto obrazu se nachází. Všechny píšťaly, velké i malé, stojí
stejným směrem vstříc Pánu sestupujícímu na oltář. Tak i Církev po celé své dějiny ve všech
svých údech obrácená („orientovaná") к Východu očekává úsvit příchodu svého Krále, jenž
přichází v oblacích. A tak jako by ani ty nejdokonaleji zkonstruované píšťaly nikdy spolu
nezazněly, kdyby neměly vzduch, jenž je oživuje, tak by i sebekrásnější modlitba Církve
neotevřená naplňování Duchem zůstávala prázdná a mrtvá - tedy bez Božího zalíbení a
slyšení. U varhan je též podstatnouM) (nikoliv akcidentální) vlastností sjednocenost, doslova
„zorganisovanost". Ta pokud má nedostatky, pokud např. „svévolně" stále zaznívá jeden tón
či celý rejstřík, nebo naopak některý nezní č i j e falešný, tehdy varhany jako celek působí do
prostředí špatně, namísto povznášení k nebi působí utrpení. Tak na své prostředí působí i
každé schizma a každá nejednotnost v Církvi. Nauka o varhanách praví: „Zatímco u většiny
hudebních nástrojů oceňujeme především jejich individuální zvukovou charakteristiku,
musíme u varhan hodnotit nejen krásu a funkčnost jednotlivých rejstříků, ale také, a snad
především, jejich vzájemnou vazbu, schopnost míšení a vytváření nových zvukových
barev." 51 Tak je hodnoceno i společenství věřících. Konečně i choulostivost, poruchovost a
náročnost na údržbu je přiléhavým obrazem Církve i její liturgie.
Dále můžeme na naší otázku odpovědět také to, co bylo řečeno již v úvodní části této
kapitoly. Píšťalové varhany jsou nástroj, jemuž je bytostně vlastní ono opojení víry, které ale
přesto vždy zůstává střízlivé, spojené s racionalitou logu. Tento nástroj do sebe dokáže
zachytit čirou krásu pevného harmonického řádu vesmíru, možná právě proto, že on sám musí
být v sobě - ve svých součástech rovněž „ve smíru", jinak nehraje. Varhany tak zpřítomňují
pevně dané tóny, jimiž podchycují zpěv lidu, který by sám od sebe velmi snadno klesal, a je
zde i možnost té nej širší harmonie mezi všemi nástroji. A víme, jak velkolepá je široká
harmonie. Harmonie jako krása souladu je vůbec prvkem, který se právě zde může nejplněji
rozvinout. Souhra píšťal (dobře zvolených rejstříků) přímo nutí к představám správných
rozvodů а к samozřejmému chápání kosmických zákonů harmonie. Vždyť pozorujeme-li
kosmos, slovo „harmonie" je snad první, co nás při tom napadne. Od své podstaty měkce a
zároveň pevně znějící zvuk píšťal by dokázal vnést světlo čistého rozumu spojeného
s jemným citem snad i tehdy, když by se tento nástroj živě ozval uprostřed nejzběsilejšího
50
51

tedy takovou, která j e utváří tím. čím podle svého pojmu mají být (nikoliv jaké mají být)
BĚLSKÝ, V. : Nauka o varhanách. Praha, Supraphon 1984. s.90
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rockového koncertu, natož pak v liturgii. Naopak upadnutí ducha do žaláře těla by snad ani
nedokázal, natolik je spjat s hudbou vycházející od Boha.
Západní Evropa zná varhany od dob franckého krále Pipina Krátkého, kterému je
přineslo r. 757 byzantské poselstvo jako jeden ze vzácných darů. Od té doby jsou zde
nástrojem, který se v modlitbě rozvíjel, a který proto modlitbě nejdokonaleji slouží.

3. ZPŮSOB

DOPROVÁZENÍ

MŠE

SVATÉ

BEZ PŘIDANÝCH

DALŠÍCH

OBŘADŮ A LITURGICKÝCH ZVLÁŠTNOSTÍ

3.1 In цепеге

3.1.1 Postoj k liturgické službě

Instrukce MS uvádí a popisuje liturgickou účast takto: „Vzhledem к účasti platí:
a) Musí být především vnitřní účast; věřící ať svými myšlenkami sledují to, co pronášejí
nebo co slyší, a ať spolupracují s Boží milostí.
b) Má být i vnější, to jest má prozrazovat vnitřní účast gesty držením těla, aklamacemi,
odpověďmi a zpěvem.
Věřící ať jsou vedeni k tomu, aby svou vnitřní účastí dosáhli toho, že pozvedají srdce k Bohu,
když naslouchají tomu, co přisluhující a pěvecký sbor zpívají." 52
František Šmíd toto komentuje výstižnými slovy: „To znamená, že vnitřní účast je
rozhodující, nemá-li vnější účast být jen aktivitou snaživosti. Říká to i latinské slovo actuosa.
V latinské gramatice se můžeme dočíst, že přídavná jména s koncovkou -osus znamenají
náplň, být i něčím naplněn. Actuosa tedy není totožné s activa."53
Celý předcházející teologický nástin liturgie a významu hudby v ní byl zacílen tím,
aby si každý, kdo ke hracímu stolu zasedá s úmyslem doprovázet bohoslužbu, vždy uvědomil
tyto závěry:
1. Bůh jest a já v liturgii stojím přímo před Ním.
2. Nejsem zde v roli ani koncertního hráče, ani pouhého interpreta a improvisátora,
jsem zde především v roli služebníka Božího, který hudbou vytváří podstatnou součást
liturgie.

" M S č l . 15
ŠMÍD, F. : Předpisy katolické církve týkající se liturgické hudby. Praha, Společnost pro duchovní hudbu 1998.
s.7
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3. Nejsem zde sám za sebe, jsem tu za společenství Církve.
4. Svojí hrou chci zásadně oslavovat Boha a ukazovat na Něho, nikoli na sebe.
5. Své umění nepodřizuji kreativitě mojí svévole, nýbrž vnitřní otevřenosti pro Boží
inspiraci a působení ars Dei. To samozřejmě vůbec neznamená nepoužívat svých
nápadů a svých rozhodovacích schopností, ale svoje schopnosti dávat к disposici
Božímu vedení a pod tímto vedením jich používat. Tím se moje svoboda naplňuje tím
nej lepším možným směrem.
Co se pak in genere týká stylů, které se do hry v rámci jedné bohoslužby vtiskují,není dost
dobře možné některé z nich vyzdvihnout a jiné zamítat. Dá se říci, že po opravdovém
zaujmutí postoje popsaného v těchto pěti bodech je kterýkoli styl dobrý. Z všeobecného
hlediska je zde prospěšné poznamenat snad jen to, že i kdyby se během jedné liturgie kvůli
rozdílnosti skladeb či písní vystřídalo i více stylů, je třeba v dramaturgii pohlížet na konkrétní
liturgii jako na kompaktní celek.

3.1.2

Spolupráce

s celebrantem

a ředitelem

kůru,

doprovázení

celebranta

a

doprovázení odpovědí a aklamací

V ideálním případě spolupracuje celebrant a ředitel kůru s varhaníkem tím způsobem,
že se přede mší sv. sejdou a stanoví a ujasní si průběh mše. Hlavní slovo к požadavkům na
varhanní doprovázení má celebrant, to vyplývá z hierarchického principu uspořádání služeb
v Církvi. Celebrant si tedy určí, které písně se budou zpívat, který žalm, bude-li se zpívat
ordinarium a případně které jeho části ano a které ne. Rozhodne také o způsobu provedení
odpovědí, aklamací, dialogu před prefací a preface, modlitby Páně a textů jemu příslušejících.
Z toho všeho určí, co se bude recitovat a co zpívat a má-li to být doprovázeno.
Pokud je takto předem dohodnuto, že a které z textů celebrantovi příslušejících budou
doprovázeny, je třeba dále ujasnit, jakým způsobem bude určena poloha a tónina tehdy, když
celebrant zpěv začíná. Zde je v zásadě možnost udání buď jednoho tónu, nebo udání tóniny
velmi

krátkou

kadencí

a nebo předehráním

několika prvních tónů -

prostě

nebo

s harmonisací.
V případě, že celebrant nechce, aby jeho vlastní zpívaný text byl doprovázen, a
zároveň si přeje, aby následující odpověď resp. aklamace lidu doprovázena byla, je vhodné
mu udání tóniny nabídnout. Pokud si však z jakéhokoliv důvodu začíná sám vpředeni
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neznámé tónové výšce, nezbývá varhaníkovi než velmi rychlou sluchovou analýzou si
příslušnou tóninu identifikovat. К tomu slouží co nejmenší počet co nejkratších a pokud
možno nepozorovaných úhozů tónů nejtiššího rejstříku (v ideálním případě pouze jeden).
Jestliže varhaník nedisponuje schopností rychlé identifikace tóniny a nebo pohotovou
transposicí do tóniny zjištěné, zahraje příslušnou odpověď nebo aklamaci v nejbližší
předpokládané tónině, ve které ji zvládá.
Pokud v dané mši sv. bude figurovat sbor

nebo schola, dbá varhaník ve všech

záležitostech jejího doprovázení pokynů ředitele kůru.
Pokud celebrant z jakýchkoliv důvodů něco zvýše uvedeného neurčí, a to ani
habituálně (tj. již někdy dříve s tím, že to platí stále), přecházejí tyto kompetence na ředitele
kůru. Jestliže ani ředitel kůru (samozřejmě pokud je jinou osobou než sám varhaník) něco
z toho neurčí, a to ani osobně, ani rozpisem ani habituálně, doporučuji varhaníkovi postupovat
následujícími způsoby:
- pokud nejsou určeny mešní písně a rozhodování v tomto není delegováno na někoho jiného,
pak tato kompetence přechází na varhaníka - tehdy si varhaník zjistí v sacristii formulář
připravované mše sv. a podle něho vhodné písně vybere.
- pokud není určen jiný žalm a v sacristii k tomu není odpovědná služba, varhaník si vyžádá
aktuální texty perikop a v nich si žalm vyhledá. Žalm se v mešní liturgii zpravidla zpívá,
neboť sám svou podstatou je zpěvem, jak bylo ukázáno. Varhaník si dále ověří, zda bude
žalm zpívat někdo z přisluhujících v presbytáři. Pokud ano, je třeba se o žalmu vzájemně
uvědomit. Pokud ne, zpívá žalm sám varhaník.
- pokud není určeno nic o ordinariu a sbor nebo schola není přítomná, vyčká varhaník po
skončení úkonu kajícnosti malý okamžik a pozorně se dívá do presbytáře na celebranta, maje
ruce i rejstříky připravené ke Kyrie. Jestliže celebrant Kyrie nezačne recitovat, varhaník je
zazpívá a doprovodí. Pro Gloria platí, že úvodní verš pronáší celebrant. Proto zpívalo-li se
Kyrie, předehraje varhaník, je-li toho v daném ordinariu třeba, úvod ke Gloria tak, aby byla
jasná intonace počátečního verše, a vyčká začátku celebrantova. Pokud by celebrant úvodní
verš zarecitoval, není možné Gloria dále hrát. Pokud se celebrant po delším okamžiku
neozve, znamená to, že chce, aby Gloria byjo zpíváno, ale sám není ke zpěvu disponován.
V tomto případě zastoupí celebranta ve zpěvu úvodního verše sám varhaník. Jestliže se Kyrie
nezpívalo a nebo bylo-li nahrazeno jinými slovy, připraví si varhaník rejstříky a ruce ke
Gloria a sleduje celebranta. Pokud celebrant začne recitovat, Gloria se nehraje. Pokud
celebrant v okamžiku, kdy je začátek Gloria předpokládán a očekáván, sám nezačne, varhaník
předehraje úvod ke Gloria způsobeni výše zmíněným a dále postupuje, jak již bylo řečeno.

22

Jestliže však celebrant zaintonuje začátek Gloria bez vyčkání na uvedení tóniny, pokračuje
varhaník v doprovodu chvalozpěvu zpravidla v té tónině, v jaké jej mám připraven. Tento
stejný postup platí též pro Credo. Sanctus je svojí podstatou zpěv andělských kůrů a v liturgii
platí podle instrukce MS upřednostnění zpěvu">4. Proto po dokončení preface, byť i recitované,
varhaník Sanctus i Benedictus

zahraje. Pro Agnus Dei pak vysvítá následující pravidlo:

Jestliže se kromě Sanctus - Benedictus hrálo alespoň Kyrie, bude se hrát též Agnus Dei, které
varhaník po pozdravení pokoje sám začne.
- pro předem nedohodnuté doprovázení odpovědí, aklamací, dialogu před prefací a preface,
modlitby Páně a textů příslušejících celebrantovi doporučuji tato všeobecná pravidla:
1. Texty příslušející celebrantovi, včetně textu samotné preface, bez dohody sním
nedoprovázet a tóniny k nim neuvádět.
2. Pokud celebrant některý ze svých textů zpívá a následuje-li na něj odpověď lidu
nebo aklamace, doprovází ji varhaník tehdy, když ovládá schopnost rychlé identifikace
tónin a rychlých transposic: V tomto případě spatřuji jako důstojnější liturgické Boží
oslavy odpovědi a aklamace doprovázet, neboť varhany jsou v latinském ritu právě
proto, aby zpěv vedly a zvyšovaly jeho důstojnost; pokud zpěv zvláště během delších
aklamací intonačně klesá, důstojné to není. Ovšem v případě, kdy varhaník těmito
schopnostmi nedisponuje, a s celebrantem předchozí domluva nebyla možná, je
v zájmu všeobecného smíru a též důstojnosti liturgie odpovědi a aklamace raději
nedoprovázet.
3. Na doprovod modlitby Páně se v současném českém církevním prostředí názory
velmi různí a jednoznačné pravidlo není oficielně dáno. V této věci mi byla solidní
oficielní odpověď
kněžského

církevní

autority

předložena

formačního institutu dp Václava

prostřednictvím

Slouka: „Pokud

představeného

celebrant

výzvu

к modlitbě Páně zazpívá, znamená to, že se bude hrát." V této odpovědi se rozumělo,
že modlitba má být doprovázena. K tomu je možno dodat: Modlitba Páně je natolik
dlouhá, že v případě jejího nedoprovázení můžeme vypozorovat intonační poklesnutí
během ní někdy až o 1 '/2 tónu, což je již i v průběhu zpěvu znatelné, a samozřejmě této
ústřední křesťanské modlitby nedůstojné. Mimoto je všeobecně znám fakt, že
v samotném Vatikáně bývá tato modlitba doprovázena. Doporučuji tedy doprovázet ji
i tehdy, pokud ji varhaník ovládá pouze v některých a nebo i jen jedné tónině.
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conf. MS čl. 29

4. Odpovědi, aklamace, dialog před prefací a modlitba Páně se doprovází vždy ve
stejném hudebním zpracování, ve kterém začal zpívat celebrant.

3.2 In specie - popis průběhu mše svaté od počátku do konce z pohledu varhaníka

Následující popisy způsobů hry rozhodně nechtějí být žádnými direktivami ani
normativy správnosti a nemohou zahrnout všechno. Mají být pouze podnětem a v širších
mantinelech návodem pro toho, kdo by rád ve skutečném duchu liturgie mši svatou
doprovázel, ale není si třeba úplně jist či hledá vhodné způsoby provádění těch částí, které
nejsou zaznamenány v doprovodech. Za tímto účelem tedy bude popisována nejčastější
podoba hudebního průběhu mše, tj. se zpěvem lidu (nikoliv chorální nebo figurální). V této
práci se pak předpokládá znalost praktické stránky průběhu mešní liturgie. V případě potřeby
je mešní liturgický řád uveden ve Všeobecném úvodu к Římskému misálu v ČM.

3.2.1 Doporučený systém používání volných kombinací

U varhan, kde je (funkční) alespoň 1 možnost volné předvolby rejstříkové kombinace,
doporučuji přede mší sv. navolit právě do ní tu kombinaci rejstříků, která bude sloužit jako
základní pro doprovod zpěvu lidu. Pokud mají varhany více možností volných kombinací, je
výhodné, aby jedna z nich byla navolena tak, že bude možno snadno doprovázet dialogické
zpěvy bez rychlých rejstříkových změn v pauzách mezi sólem resp. scholou a lidem. Pokud se
této kombinace využívá a varhany nemají volně sestavitelný anulátor pedálu, pak se úseky
sóla resp. scholy doprovází bez pedálu - za tuto cenu se takováto kombinace vyplácí pouze u
střídavě zpívaných částí ordinaria {Kyrie, Gloria. Credo) a u dialogu před prefací. Zejména
však u responsoriálního žalmu stojí za tu krásu kvůli jemnému basu ve slokách kombinaci
v pauzách měnit a pedál tak do zpěvu žalmových veršů zařadit. Pro další případné volné
kombinace již v liturgii nemá smysl žádné další všeobecné doporučení.

3.2.2 Velká předehra

(praeludium)

Vezmeme-li obřad mše svaté chronologicky, pak zrovna varhany zde mají úplně první
slovo. Velká předehra je ten nejprvnější moment, který se v rámci liturgie odehrává. Uvozuje
samotný mešní vstup čili lntroitus.

Zároveň působí nejdřívější zvukový dojem z celého

obřadu. Do atmosféry chrámu vtiskuje charakter liturgického období a nebo stupně
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slavnostnosti, proto o obojím bude ještě učiněna zmínka. Velmi tedy záleží na tom, jak je tato
předehra vedena.
Jejím konkrétnějším cílem j e v prvé řadě přenesení myslí věřících od profánního
к sakrálnímu, povznesení ducha z běžného světského prostředí к nazírání na Boha; dále pak je
skrze předehru proklamován a vyzdvižen moment slavení, kdy je dáváno na vědomí, že
přichází někdo neobyčejný, jehož příchod je doprovázen oslavující hudbou. A v neposlední
řadě připravuje velká předehra jasné povědomí o melodii vstupní písně. Po jejím doznění by
shromážděný lid neměl mít pochybnosti o tom, jak vstupní píseň začíná. Měla by tedy ve
svém uměleckém zpracování pokud možno rozvíjet melodická témata následujícího zpěvu,
nejlépe formou chorálové předehry.
V zásadě můžeme rozlišit dva typy praeludia, a to podle toho, kdy se začnou hrát:
a) velká předehra se začátkem přede mší sv.
b) velká předehra začínající v okamžiku začátku mše sv.
Z hlediska vhodnosti není třeba upřednostňovat ani jeden z těchto typů, protože oba mají svůj
druh velmi krásné působivosti. Pouze však v případě, že se v kostele přede mší konají nahlas
vedené modlitby lidu, a tyto modlitby končí až v okamžiku velmi blízkém začátku mše, je
vhodnější zvolit typ b; neboť pro typ a je lépe mít к disposici alespoň několik minut před
začátkem mše.
ad a)
Začínáme-li velkou předehru ještě před bohoslužbou, spočívá její krása
v tichém

vplouvání jemných

tónů

do prostoru

mlčení,

prostoru

očekávajícího

bohoslužbu. V tomto případě není předehra začátkem bohoslužby samé. Má ale
jedinečnou moc do začátku liturgie se vší nezávazností uvést, a to způsobem nenásilným
a postupným. Nezávaznost zde znamená to, že lid ještě není vázán pozorností ani
přítomností (tedy např. když někdo přijde do kostela již během takovéto předehry, nelze
říci, že by přišel pozdě). To ovšem zavazuje nás právě к nenásilnému a tichému začátku,
aby nevzniklo domnění, že již začíná bohoslužba.
Vplutí prvního tónu do prostředí ticha je velmi silným mystériem. Podobá se prvnímu
slovu stvoření. Je proto zcela potřebné,, abychom ještě před tímto tónem nechali chvíli
prostoru pro ono ticho. Chci tím říci, že pokud v kostele probíhaly nahlas vedené
modlitby, nezačínejme bezprostředně po jejich skončení. Nechrne nejdříve rozhostit se
ticho, které je blahodárným prostředím pro usebrání mysli a pro možnost vstupu něčeho
•nového.
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Po této chvíli dejme zaznít některému z jemných tónů. Přimlouvám se zde za
to, aby to nebyl hned mnohatónový akord. Do více hlasů rozveďme předehru až
postupně. Je velmi

působivé, když se tichý zvuk dále postupně a mírně rozrůstá do

širších harmonií, a případně je šetrně obohacován o hlasy dalších rejstříků. Do takto
připraveného prostředí může nádherně vyznít první exposice motivu ze vstupní písně,
např. sólovým vynesením motivu na silnějším

manuálu. Podle svých dovedností

můžeme dále téma písně rozpracovávat, např. změnami barev zvuku, vynášením motivů
v různých hlasech nebo v jiných tóninách apod. V zásadě je však dobré s blížícím se
začátkem liturgie (což zpravidla sledujeme na hodinkách) zvuk předehry postupně sílit
přidáváním dalších rejstříků. Tato gradace pak může nabýt znatelně větší dynamiky
v okamžiku, kdy zvonek u sacristie oznámí začátek bohoslužby. Tehdy nechrne
předehru rozeznít se nejmocněji, samozřejmě ovšem s ohledem na liturgickou dobu.
ad b)
Velkou předehru tohoto typu začínáme bezprostředně po zaznění zvonku u
sacristie

oznamujícím začátek bohoslužby. V tomto případě využíváme účinku síly

okamžiku. Místo postupného uvádění zvuku do prostoru představujeme sytý a mohutný
hlas oslavy jako kontrast к předchozímu tichu. Zde obvykle začínáme naopak v plnější
síle hlavního stroje, ať už jasným akordemvširoké harmonii nebo hlasem oktáv či jinak.
Dbáme ovšem samozřejmě opět na skutečnost liturgického období.
Zakončení obou typů velké předehry by mělo být vždy již v tónině Introitu, ať už
zakončujeme v plné síle nástroje a nebo v opětovném dynamickém poklesu.
Velkou předehru pak od vstupního zpěvu oddělujeme znatelnou pauzou, aby bylo
naprosto zřejmé, že nyní se již začíná zpívat.

3.2.3 Vstupní zpěv

V pauze před zpěvem zvolíme rejstříkovou kombinaci pro doprovod lidu, a tento
následně doprovázíme. Při doprovodu písně je třeba dbát zejména na přiměřenou sílu zvuku
varhan, což závisí na počtu lidí v kostele, a dále - a to hlavně - na tempo hry: Pokud slyšíme,
že lid skutečně zpívá, naše vláda nad tempem nemůže být zcela absolutní. Zde si znovu
musíme uvědomit svou spirituální služebnou posici. Jako prospěšnou výstrahu si zde
připomeňme, že v mnohých kostelích došlo ke znatelnému vymizení zpěvu lidu přispěním
také tohoto problému. Z morální teologie pak vyplývá, že kdo je otevřen Bohu. je otevřen též
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potřebám lidu. Funkčnost tohoto principu se zde projevuje přímo ilustrativně. V neposlední
řadě dbejme na dostatečné oddělování melodických frází v rámci jedné sloky.

5.2.4 Úvodní obřady

Nyní následuje celebrantem vedené znamení kříže s odpovědí a kněžský pozdrav
s odpovědí. Pokud se tyto texty zpívají a je dohodnuto i jejich doprovázení, zmodulujeme
hned po skončení vstupní písně tiše a krátce do tóniny, v níž bude celebrant zpívat znamení
kříže. Do této drobné (většinou tedy modulující) předehry vtiskněme i konkrétní hudební
zpracování, které bylo dohodnuto к použití (např. chorálové nebo Olejníkovo). Sólový zpěv
celebranta buď velmi tiše doprovázejme nebo nikoliv, vždy dle dohody. Odpovědi
doprovázejme v síle pro zpěv lidu.
Po úkonu kajícnosti následuje Kyrie, které hrajeme a případně i zpíváme buď dle
dohody a nebo dle postupu popsaného v kap. 3.1.2.
Chvalozpěv Gloria se zpívá hned po Kyrie, a to „o nedělích mimo dobu adventní a
postní, o slavnostech a svátcích a při význačných příležitostech", jak udává ČM. Při některých
hud. zpracováních ordinaria (např. Břízovo) je třeba uvést Gloria po Kyrie krátkou modulací;
ta ovšem v těchto případech bývá uváděna v příslušném doprovodu.
Ihned po skončení Gloria resp. již Kyrie následuje Vstupní modlitba (Collecta)
s odpovědí. Zde platí totéž, co u znamení kříže, přičemž má-li být doprovázen i text orace,
musíme tento bezpodmínečně mít před sebou.

3.2.5 Responsoriální

žalm

Žalm nebo responsoriální zpěv žalmového typu následuje vždy po 1. čtení. Pokud je to
v uměleckých možnostech, bývá velmi vhodné a krásné zpěv tohoto starodávného biblického
textu, který je, jak bylo řečeno, kolébkou církevní hudby vůbec, uvést ne zcela nejkratší
předehrou, v níž se mohou využít bohaté možnosti barev zvuků a jejich kombinací, jak jen to
nástroj dovoluje. Kostra takového praeludia obvykle spočívá na sólovém vynesení melodie
responsoria v některém z hlasů včetně např. basu a nebo responsorium zpracovává variačně.
Zde se přidávám ke slovům Františka Šmída, který ve svých průkopnických publikacích
uvádí: „Umělecky -krásně provedený plynulý přechod předpokládá dopřát varhaníkovi
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к dokončení přiměřené hudební myšlenky přiměřený čas." 33 A v duchu popisu hudby
v pokoncilní liturgii říká: „Stejně jako lid není už jen přihlížitelem, ale aktivním účastníkem
liturgie, a kněz čeká na dokončení zpěvu lidu, tak i dobrý, vzdělaný varhaník na základě své
liturgické funkce by měl mít možnost dokončit myšlenku praeludia nebo chorálové
předehry.""4' Tato slova platí především kněžím, kteří trpí jakousi chorobnou liturgickou
netrpělivostí.
Pokud žalm také zpíváme, vzorně deklamujme všechny slabiky a dbejme na zřetelnost
tohoto Božího slova. Z toho též vyplývá přiměřená hlasitost v registraci. Pokud jej zpívá
kdokoli jiný, plně se podřizujme jeho tempu. Tam, kde případně udělá intonační chybu, nebo
vynechá řádek či skočí na jiný, pokud je to jen trochu možné, svým doprovodem mu vždy
spíše pomáhejme a např. raději přejděme na ten samý řádek s ním, než abychom dávali
najevo, že on je chybně. To vše vyplývá z postojů uvedených v kap. 3.1.1.

3.2.6 Zpěv před evangeliem a evangelium

Zpěv před evangeliem následuje bud1 bezprostředně po žalmu, a nebo - a to o nedělích
a slavnostech - až po 2. čtení. V prvém případě je velmi žádoucí a harmonii liturgie vlastní
plynulý mezihrový přechod. Pokud je tónina žalmu odlišná od tóniny následného zpěvu, je
třeba do mezihry včlenit správnou modulaci. Dále pak v prostoru několika tónů naznačme
melodické téma následujícího zpěvu.
Zpěv před evangeliem může být další písní, nebo slokou písně a nebo zpívaným
veršem. Někde se zpívá píseň a pak verš před evangeliem, to vše opět záleží na domluvě
s celebrantem. Pokud však nebylo v tomto nic určeno, hraje se píseň nebo sloka Před
evangeliem.
Pokud se dialog před evangeliem s odpověďmi zpívá, platí totéž co u úvodních obřadů
včetně krátké a většinou modulující předehry. Pokud se zpívá samotný text evangelia,
nedoprovází se nikdy. Je pouze třeba stále sledovat případné změny tóniny v průběhu
evangelia, aby se závěrečná odpověd' mohla zahrát v adekvátní tónině.
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ŠMÍD, F. : Možnosti vhodného spojení varhanní hudby, lidového a sborového zpěvu v pokoncilní liturgii.
•Praha, KTF UK 1999. s.3
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ŠMÍD, F. : Předpisy katolické církve týkající se liturgické hudby. Praha, Společnost pro duchovní hudbu 1998.
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3.2.7 Credo

Zvláště pro tuto část ordinaria je dohoda s celebrantem velmi důležitá. Pokud však se
neuskutečnila, včas si zapněme ventilátor a postupujme podle popisu v kap. 3.1.2 (jako u
Gloria v případě nezpívaného Kyrie).

3.2.8 Zpěv к obělování

(Offertorium)

Po přímluvách začněme tématickou předehrou, která může být opět delší a
rozpracovanější, a zvláště tehdy, když se v lodi kostela sestavuje skutečný obětní průvod.
Z kůru nebývá vidět, kdy obětní průvod vychází, nicméně bývá vidět celebrant s asistencí,
když jde průvodu vstříc z presbytáře. Přibližně tehdy dokončeme předehru a začněme
doprovázet zpěv, tím vyhovíme liturgické povaze processionality tohoto zpěvu a požadavkům
Všeobecných pokynů к Římskému misálu, které uvádějí, že tento zpěv „má trvat aspoň tak
dlouho, dokud se dary nevloží na oltář.' 07
Pokud se při slavných mších po skončení obětního průvodu okuřuje oltář, kněží a lid,
je zde vhodné učinit za zpěvem к obětování dohru s mohutnější gradací. V ostatních
případech proveďme dohru naopak v decrescendující dynamice, a to navíc pouze tehdy,
pokud celebrant ještě nedokončil umývání rukou. V případě, že takovou dohru hrajeme,
sledujme přitom celebranta a dohru doveďme do tiššího konce v momentě, kdy se celebrant
vrací к oltáři po umytí rukou.
Následující výzva celebrantova к modlitbě nad obětními dary, odpověď na ni a
modlitba samotná se nikdy nezpívá, neboť toto je modlitba vyjadřující pokornou prosbu o
Boží přijetí, a pokora se vždy snoubí s tichostí. Proto je též tato modlitba nazývána „tichá"
(Secreta), (výrazem tichá se zde nemyslí potichu pronášená, nýbrž tichá duchem).

3.2.9 Dialog před pre fací, pre face a Sanctus - Benedict us

Pokud je vše řádně domluveno, krátce a tiše předehrajeme celebrantovi uvedení do
dialogu před prefací, a to v motivickém souladu s příslušným hudebním zpracováním. Dále
dle dohody doprovázíme buď opět jen odpovědi lidu, nebo i sólový zpěv celebranta, a to pak i
včetně samotné preface. Tehdy opět musíme mít text preface před sebou.
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Preface přímo ústí do Sanctus, a proto mezi těmito částmi není prostor к modulujícímu
přechodu. Z tohoto důvodu již tóninu dialogu před prefací volme s ohledem na Sanctus tak,
aby obě tóniny byly buď stejné a nebo aby přechod byl modulačně možný skokem. V případě,
že celebrant začal bez dohody dialog před prefací zpívat sám a my jsme správně identifikovali
tóninu a doprovodili odpovědi, je zde legitimní přesto hrát Sanctus - Benedictus v tónině
námi předem připravené.

3.2.10 Anafora čili vlastní eucharistickú modlitba (Canon missae)

Vlastní eucharistická modlitba je v mešní liturgii zcela ústřední část, kdy dochází
к onomu nekrvavému způsobu zpřítomnění Ježíšovy Kalvarské oběti. Má proto povahu veliké
intimity tohoto nej vlastnějšího tajemství křesťanské víry {mystérium fidei). Z tohoto důvodu
se pronáší v tridentském ritu vždy skutečně tiše. V ritu II. V. k. se pronáší nahlas a
srozumitelně, ale zpravidla se nezpívá. V nové liturgii je však zároveň uvedena i ta možnost,
že také toto největší tajemství smí být vyzpíváno. Ovšem pro výše nastíněný intimní charakter
se tato modlitba na varhany nikdy nedoprovází.
Při samotném proměňování a pozdvihování lid klečí. Pokud víme a nebo je zde
alespoň reálná možnost, že budeme doprovázet aklamaci Mysterium fidei, můžeme kvůli
nutné přípravě na tento doprovod zůstat při proměňování sedět u varhanního stolu, o to
intensivněji však klečme v nitru ducha. Z koncentrace a rozjímání nad samotným tajemstvím
příchodu Krista na oltář jsme vyvázáni pouze natolik, nakolik je potřebné soustředit se na
doprovázení následujícího zpěvu. Aklamace (čili zvolání) tajemství víry neprotiřečí předchozí
intimitě vlastního proměnění, nýbrž zde je na místě zvolání lidu toto intimní tajemství
oslavující.
Po pozdvihování Krve Páně a pokleknutí celebranta tiše předehrajeme výzvu kněze ke
zpěvu aklamace. Pokud toto není domluveno, postupujeme podle bodu 2 v kap. 3.1.2. Toto
stejné pak platí pro závěrečnou doxologii s odpovědí na konci mešního kánonu.
Pokud dále doprovázíme výzvu к modlitbě Páně, pak samozřejmě ve stejné tónině
jako odpověď na předcházející doxologii. V této tónině pak hrajeme i modlitbu Páně,
následný dialog - embolismus - sólo celebrant {Libera nos), doxologii - aklamace lidu {quia
tuum est), christologickou prosbu o pokoj a jednotu - sólo celebrant {Domine lesu Christe, tu
dixisti), odpověď lidu. kněžské přání pokoje - sólo celebrant (pax Domini) a odpověď lidu, a
případně ještě zpívanou výzvu к pozdravení pokoje - sólo jáhen nebo celebrant {offerte). Jak
dobré, krásné a Boha i liturgického shromáždění důstojné je, když se toto všechno nádherně
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před Bohem ozývá, předem řádně domluveno nebo dokonce platné v této domluvě habituálně.
Touto prací k tomu snažně vyzývám. Pokud zde domluva neexistuje, pokud doprovázíme
pouze lid, a pokud celebrant s výzvou к modlitbě Páně skáče do zcela jiné tóniny apod.,
postupujeme dle komplikovaných pravidel popsaných v bodech 2 a 3 kap. 3.1.2. Zde někde se
pak ovšem rodí ony známé únikové názory „raději nedoprovázet."

3.2.11 Agnus Dei

Již během úkonu pozdravení pokoje můžeme velmi tiše (abychom tento úkon vhodně
podbarvili a nikoli rušili) provádět předehru к Agnus. Nejvhodnější je tiché motivické
zpracování. Sledujeme přitom celebranta, a ve chvíli, kdy se vrátí к oltáři a počne lámat
Chléb, začneme hrát Agnus, neboť tento zpěv je svojí podstatou doprovodným zpěvem
к obřadu lámání Chleba.

3.2.12 Přijímání

(Communio)

Pokud ani zde není žádná sborová vložka, doprovázíme sv.přijímání spíše tiššími hlasy.
К této části se trefně vyjadřuje F. Šmíd: „Atmosféra,která má být navozena během communia,
má být intimnější, meditativnější... Vhodné je začínat skladbou v síle p nebo pp a nebývá
zvykem ani později během přijímání překračovat sílu rnf. Nejlepší je samozřejmě chorální
předehra nebo tématická improvisace к písni či skladbě vybrané na přijímání." 58
Po sv. přijímání sledujeme dění v presbytáři, abychom poslední píseň či sloku dohráli
přiměřeně včas. Pokud zakončujeme dohrou, veďme ji do ticha a skončeme s ní v momentě,
kdy celebrant usedá zpět na sedes (pokud slouží mši sv. u obětního stolu obráceného čelem
к lidu. stává se nezřídka, že po dokončení purifikace zde zůstává stát).
Pro modlitbu po přijímání {Postcommunio) platí totéž, co pro modlitbu vstupní.

3.2.13 Závěrečné obřady, závěr a velká dohra

(postludium)

Po různých případných oznámeních či dalších promluvách celebranta nebo i někoho
jiného nemusí být předem jasné, kdy začne obřad závěrečného požehnání. Pokud je předem
doprovázení dialogu požehnání domluveno, dává obvykle celebrant vhodně na srozuměnou,
58
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že tento dialog již přijde (např. větou „přijměte Boží požehnání" nebo krátkým pohledem
к varhaníkovi). Tehdy krátce předehrajeme první větu dialogu v daném hudebním zpracování
(to je vždy Dominus vobiscum - Pán s vámi) a dále postupujeme dle domluvy: Záleží na
druhu a formě požehnání i na tom, jestli je požehnání kněžské nebo biskupské. Taktéž melodii
propuštění lidu a s tím i odpověď na ní je třeba předem domluvit s tím, kdo lid propouští
(jáhen nebo celebrant). Jestliže domluva není, platí postup uvedený v kap. 3.1.2.
Po propuštění lidu provedeme předehru к závěrečnému zpěvu v přiměřeném rozsahu.
Tato předehra může být i ve větší hlasové síle, což odpovídá atmosféře závěru liturgie.
Následuje doprovod závěrečné písně či sloky a po něm velká dohra.
V chronologickém postupu průběhu mešní liturgie mají tedy varhany také zcela
poslední slovo, i když postludium již opět přechází za rámec liturgie samotné. Protože ale mši
svatou uzavírá, musí být vždy vedeno jako adekvátní doznění obřadu. Znamená to, že musí
respektovat dané lit. období a liturgickou významnost dne či konkrétní mše. V tomto rámci
pak velká dohra otevírá široké možnosti svobod uměleckého projevu varhaníka. Jeden
z příkladů

může být tento: Postludium

můžeme vést v plném

souladu

s hudebními

myšlenkami právě doznělé závěrečné písně. Její témata můžeme opět rozvíjet, a za pomoci
uplatňování pravidel harmonického vedení všech znějících hlasů nechávat např. způsobem
imitačních technik zaznívat jednotlivým tématickým úsekům z písně postupně v krajních i
středních hlasech, a zároveň systémově pracovat s gradací hlasové disposice nástroje. Takto
hrané postludium vlévá do duší poslouchajících lidí zažití, prohloubení a upevnění jimi
dozpívané závěrečné písně (nebo třeba hymnického chvalozpěvu). Hudba takové dohry
zarámovává myšlenky právě prožité liturgie, znovu je připomíná, což je pro pedagogii lidské
duše prospěšné. V srdcích utvrzuje klid a nadhled pro nové vyjití z chrámu do světa.
V neposlední řadě je takové postludium mocnou a důstojnou tečkou za mešní slavností,
nádherným závěrem v takové intensitě chval a vzdávání slávy, v jaké to již pouhá slova
nedovedou.

4. CHARAKTERISTIKY LITURGICKÝCH OBDOBÍ CÍRKEVNÍHO ROKU A
Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ RÁZ HUDEBNÍHO DOPROVODU V JEDNOTLIVÝCH
OBDOBÍCH

4.1 In цспеге

Exkurs: O svobodě a spáse
Bůh zasadil existenci kosmu do plynutí času. Čas j e ve své podstatě prostředkem svobody. Mohla by
být vznesena námitka „vždyť co tvoří Dokonalý Věčný, nemůže být než dokonalé a věčné, a nikoliv podléhající
proměnám a pomíjení." A přece к té největší dokonalosti Stvořitelově patří i dar svobody dávaný všemu
stvoření. Bůh samozřejmě může vše, co chce, tvořit s věčnou platností a může darovat věčné bytí, podíl na Bytí
svém. Ovšem protože tvoří bytosti, tvory, j i m ž dává tak dokonalý rozměr bytí j a k o j e „bytí sebou samým",
zároveň s tímto darem jim poskytuje i prostor к jejich rozhodování o sobě samých i o dalším, neosobním
stvoření. Neosobní stvoření j e pak rovněž podřízeno bytostem, aby tak i ony mohly participovat na bytí obrazem
Stvořitelovým, a to v tvoření samém. Tímto prostorem ke svobodnému rozhodnutí tvora, zda i on sám chce být a
když, tak jak chce být, j e čas. Jestliže z kosmu vyvozujeme „zpěv andělských chórů", tedy bytí osobních bytostí
ne omezených hmotou, vyvozujeme z porušenosti kosmu, z ne-věčnosti stvoření fakt následků, kterým muselo
předcházet prvotní svobodné rozhodnutí o svévoli - o své vlastní vůli způsobu bytí, kterému pak už chybí
rozměr dokonalosti a věčnosti, protože j i ž nepochází od Boha. Hledíme-li 5 9 však na Boha (ná-boženství),
můžeme s naprosto neochvějnou vírou tvrdit, že kdo být chce - dokonale a věčně, to jest ve sjednocení s Bohem,
tomu takové bytí bude uděleno. Příslib „nových nebes a nové z e m ě " zní velmi radostně a s pohledem na Boha
vlastně logicky, můžeme se odvážit to říci. Máme zde tedy tento prostor, to j e čas,abychom svým bytím časným
říkali své „ano" bytí věčnému. Jaksi obtížněji se takové „ano" říká v prostředí, které už j e porušené oním „ne". A
protože Bůh spravedlivě vidí, že člověk j e vedle svých vlastních „ne" také obětí klamu , právě proto vstupuje
svými skutky do plynoucích dějin a rozhoduje - jednou pro vždy - o možnosti spásy pro člověka. Vnímavé oči
vidí v ilustraci dějin spásy, to j e v biblických textech, co všechno znamená „být s Bohem" a co všechno znamená
„být bez Boha". Bůh spásu rovněž skrze dějiny připravuje. Vnímavost j e zde velmi důležitá, protože jinak
budeme podobni kamenům, kterým j e jedno, co se s nimi stává, a nebo nespočetnému množství lidí, kteří
Spasitele přes veškerou dějinnou přípravu Starého Zákona nepoznávají. Ovšem „těm pak, kteří Jej přijali, a věří
v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." 6 1
'

V periodicky se opakujících úsecích času můžeme uplatňovat svoji moc stávat se
Božími dětmi a směřovat tak k bytí s Ním. Významné časové periody jsou dány rovněž
vesmírem: Sluncem - rok. Měsícem - měsíc, Zemí - den. Jejich významnými zlomky jsou:
roční doba, týden 62 , hodina. Všechny tyto periody mají význam i pro liturgii, ohnisko
setkávání Boha s lidmi. To, co nazýváme církevním liturgickým rokem, „je oslavnou
památkou spasitelných činů Božích v Ježíši Kristu v průběhu jednoho ročního cyklu."63
Církevní dokument „Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři" (VULRK)
popisuje liturgický rok takto: „V ročním okruhu slaví Církev vždy znovu celé Kristovo

54

„hledíme-li" znamená „snažíme-li se poznávat"
Tuto tématiku nádherně rozpracovává biblická antropologie na základě Gen 1 - 4, obzvláště v kapitolách o
dynamice hříchu - přednáší dp ThLic. SSL. Josef Hřebík, KTF UK

60

6

' l o i , 1-2

62
63

Podle Adolfa Adama jsou měsíční čtvrti možná nejstarším základem pro vytvoření sedmidenního týdne.
A D A M , A. : Liturgický rok. Praha, Vyšehrad 1997. s. 13

Л

mystérium od Jeho vtělení až do seslání Ducha svatého a očekávání příchodu Páně." 64
..Kristovo dílo spásy připomíná a slaví Církev ve stanovených dnech v průběhu roku. Každý
týden v neděli, v den označovaný jako den Páně, koná památku vzkříšení Páně. К oslavě
Kristova z mrtvých vstání se shromažďuje zvláště jednou v roce, o velikonocích, kdy slaví
zároveň také Jeho požehnané utrpení. V ročním okruhu rozvíjí pak celé Kristovo mystérium a
připomíná výroční dny svatých." 63
Spasitelovo velikonoční tajemství je tedy pramenem a středem lit. roku. Už
v apoštolské době prochází celým rokem jako týdenní Pascha, slavená každou neděli. Brzy
pak následuje i roční Pascha, jež se postupně vyvíjí ve velikonoční sváteční okruh
s přípravnou dobou - dobou postní, a svátečním obdobím - dobou velikonoční. Tento okruh
začíná Popeleční středou a končí nedělí Seslání Ducha svatého. Podobně se ve sváteční okruh
s přípravou a svátečním obdobím vyvinula i výroční oslava Kristova příchodu na svět
v lidství, tedy narození. Přípravou je zde doba adventní a svátečním obdobím je doba vánoční.
Tento okruh začíná 1. nedělí adventní, která se zároveň počítá jako první den nového lit. roku,
a končí nedělí Křtu Páně. Oba tyto sváteční okruhy jsou nosnými pilíři liturgického roku a
nazývají se též privilegovanými liturgickými dobami. Týdny ležící mezi nimi, tj. 33 resp. 34
týdny, se nazývají „liturgickým mezidobím."

4.2 In specie

Charakteristiky varhanního hudebního doprovodu liturgie níže popisované platí vždy
pro danou lit. dobu jako celek. Z něho jsou však vyjímány některé konkrétní dny se svými
svátky, pro které daný charakter doby neplatí.
O kalendářních strukturách jednotlivých lit. období a o jejich specifických dnech
věcně vypovídají VULRK, která jsou obsažená v každém Misále.

4.2.1 Doba adventní

„Adventní doba má dvojí povahu: Je to doba přípravy na oslavu Narození Páně, kdy
oslavujeme první příchod Syna Božího к lidem; a zároveň je to doba, v níž vedeni touto
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vzpomínkou směřujeme v myšlenkách к očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků.
Z těchto dvou důvodů je doba adventní dobou oddaného a radostného očekávání." 66
„Obsah adventní doby se formoval vlivy galsko-irského mnišství jako asketická
příprava na vánoce a Zjevení Páně." 67
Tyto stěžejní myšlenky adventu jsou nádherným způsobem vyjádřeny v adventní
mešní prefaci: ..My v modlitbách a bdění čekáme, že se ijnás splní tvé sliby, až přijde, aby
zjevil svou slávu..." 68
Advent je tedy dobou vzhlížení к naději ve spásu, ve vytažení z oné porušenosti světa,
v níž jsme a kterou i my sami dále způsobujeme. Je tou nejvlastnější dobou vzhlížení ke
vzcházejícímu Světlu světa, ad Orientem

či ad Venientem.

Kdo vzhlíží, zároveň si

uvědomuje, že on sám je tedy doposud dole. V adventním očekávání se proto v sobě snoubí
dva charaktery, z nichž pak vyplývá i ráz hudebního doprovodu. Můžeme je vyjádřit pojmem
„radostná kajícnost". Jsme „dole", v porušenosti, v hříchu, to v liturgii symbolisujeme kající
fialovou liturgickou barvou, tím, že nezdobíme oltář květinami a nezpíváme slavnostní
chvalozpěvy jako Gloria nebo Te Deum\ v osobním životě to vyjadřujeme již zmíněnou
askesí - to je oproštěním se od zbytečného shonu světa, tichým usebráním pro soustředění se
na předmět našeho vzhlížení. A přece v této kajícné tichosti prožíváme jednu z nej krásnějších
radostí: Víme totiž, že se blíží úsvit, Jeho Příchod (adventus). Úsvit je vždy spojován s rosou
naděje, to vtiskujeme do adventních ranních bdění před úsvitem, na který zde čekáme a o
jehož Rosu prosíme. V adventních modlitbách a písních - rorátech (tj. písních „o rosu
prosících") pak společně prožíváme „tichou a milou dobu", „čas milosti", a myslíme přitom
na tu, která Spasitele čekala ve svém lůně, a na toho, který byl Jeho předchůdcem.
Usedáme-li к varhannímu stolu v adventě, vzbuzujme naději úsvitu. První praeludium
před ..Ejhle, Hospodin přijde" a nebo i před jakoukoli jinou písní ať vychází z ticha tmy, to je
i z volby tichých, jemných a možná raději hlubších hlasů. Melodická témata písní je zde lépe
rozvíjet spíše bez příliš rychlých běhů. Postludium na konci liturgie je možno dovést do
živější radostnosti, rejstříková gradace se však v adventě nedoporučuje až do pléna - došlo by
tím ke kontextovému vytržení z tichosti adventu, která je této době tolik vlastní. Kromě toho
se tak připravuje kontrast pro jásavost vánoc.
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4.2.2 Doha vánoční

Zde se vyjadřuje radost a obdiv skutečnosti, že se Bůh rozhodl vzít na sebe lidství,
v němž se stane poslušným a oddaným Nej vyššímu Dobru, a tím je vrátí možnosti věčného
bytí -

života. Tato radost náhle vybleskuje ze tmy tolik připravovaného a přece

nepřipraveného světa, v jeslích pro dobytek za Betlémem. Je to radost po všechny věky tak
veliká, že přehlušuje i ostudné okolnosti nezájmu světa. A i dnes cítíme rozdíl mezi pravou
vánoční radostí a prázdným vánočním shonem světa, který se nechce „orientovat".
Proto doprovázíme-li liturgii v době vánoční, před tím ve svém duchu odhlédněme od
mrzkého zneužívání krásných vánočních melodií. A když ty samé melodie budeme hrát,
naplňujme je jejich skutečným vnitřním smyslem. Vánoční hraní má nejblíže ke sklouznutí do
prázdné rutiny, protože tak to mimo chrám vidíme. Ale varhanní doprovázení vánoční liturgie
hledí vždy znovu ke hvězdě Betlémské, a odposlouchává z vesmíru hudbu andělských chórů.
Melodie tímto duchem naplněné se samy dávají poznat, i kdyby byly toho nejprostšího stylu
zapomenutého vesnického kůru.

4.2.3 Doba postní

Jestliže v adventu kajícně hledíme vstříc Úsvitu, pak v době postní hledíme kajícně na
kříž. V postní liturgii odkládáme nejen květiny z oltářů, ale s nimi tentokrát i radostnost.
Gotická doba nás učí vážnému rozjímání nad bolestí Syna člověka, kterou nevinen snášel za
nás a navíc od nás. Ve ztišení se snažíme porozumět Lásce, která neváhá jít pro milované až
na smrt. Kajícnost pak znamená přiznání si vin a prožití lítosti nad nimi. V ní se otevírá
opětovná touha po Dobru. Umění nést bolest a tíhu vlastního kříže je důležitou přípravou na
naši vlastní smrt, na kterou nyní také myslíme. Naše nicotnost, „bytí prachem" 69 , ve který se
opět obrátíme, je nám hned první den postu připomínána právě proto, abychom si uvědomili,
že my nejsme Bohem, nejsme pány života —od této ďábelské myšlenky, která se neustále
snaží zmocňovat se světa, se v postu s pokorou popela oprošťujeme. Z celé teologie postu
uveďme snad jen, že půst je újma určité části dober člověkem požívaných zacílená
odlehčením těla i mysli к otevření se Bohu. V klasické postní prefaci je půst vystižen slovy
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„když se postíme, obnovuješ v nás kázeň a obracíš nás к sobě a dáváš nám sílu, abychom nad
zlem zvítězili skrze našeho Pána Ježíše Krista." 70
V hudbě se kromě půstu od Gloria a slavnostních hymnů nyní zříkáme i emocionálně
nabitého radostného výkřiku „Aleluja" 71 . Charakter varhanního doprovodu liturgie se v postě
nejvýrazněji odlišuje od způsobů hry ve všech ostatních dobách. V jiných zemích je rozšířeno
omezení hry pouze na doprovod zpěvu. Protože však „povaze a tradici našeho národa
odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné očekávání, ducha kajícnosti i
zármutek, rozhodli biskupové a ordináři českých a moravských diecésí dne 1. října 1969, aby
používání hudebních nástrojů v době adventní a postní a při bohoslužbách za zemřelé
nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý doprovod zpěvů. Nutno ovšem hrát tak, aby to
odpovídalo vážnosti liturgické doby. Od Zeleného čtvrtku - po skončení večerní mše na
památku Večeře Páně - až do začátku velikonoční vigilie o Veliké noci je přípustné i nadále
pouze doprovázet zpěv; je ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. Toto
rozhodnutí bylo potvrzeno římskou Kongregací pro bohoslužbu dne 29. 12. 1969."72 Postní
způsob varhanních doprovodů se tedy vyznačuje maximální střídmostí. Do varhan vtiskujeme
pokoru tónů. Všechny předehry, mezihry i dohry se omezují na střízlivé zpracování tématu
písně nebo skladby, k níž patří. Vůbec nepoužíváme plný zvuk nástroje, a nepoužíváme též
velmi silné rejstříky. Velkou dohru negradujeme do síly pléna, spíše ji naopak dovedeme do
tiché postní kontemplace.
Toto postní omezení hry neplatí ovšem pro slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie 19. března, slavnost Zvěstování Páně - 25. března, dále pro 4. neděli postní (Laetare), pro 6.
neděli postní {Palmarum - Květnou) a pro Zelený Čtvrtek, a to jak pro katedrální Missu
chrismatis, tak pro večerní mši na památku Večeře Páně - zde však pouze do slavnostního
Gloria.

4.2.4 Doba velikonoční

Velikonoční triduum je ústředním bodem celého lit. roku. Je oslavou nejhlavnějších
událostí z dějin spásy: Ustanovení eucharistie,.Kalvarská oběť na kříži a slavné přemožení zla
a smrti a Vzkříšení

třetího dne. Radost ze spásy lidstva se potom slaví po následujících
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ČM, preface 4. postní, s. 392
Hebrejské zvolání „hallelú Jali" obsahuje ve svém prvním slově citoslovce, a znamená asi totéž co „hurá
Bohu".
•
72
Výnos České biskupské konference ze dne 1. 10. 1969. In: ŠMÍD, F. : Možnosti vhodného spojení varhanní
hudby, lidového a sborového zpěvu v pokoncilní liturgii. Praha, KTF UK 1999. s. 14, 15
71
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padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého s jásotem „jako jeden sváteční den, jako
Veliký den Páně. Jsou to dny, v nichž především se zpívá Aleluja."13
Na Zelený Čtvrtek při večerní mši bývá úvodní verš Gloria, zpívaný celebrantem,
doplněn delší a velmi mohutnou slavnostní mezihrou v plné síle nástroje, za doprovodu
zvonů. Po té se zbývající text Gloria ještě doprovodí, a tímto varhany zpravidla utichají až do
Vigilie Veliké noci: Ve všech dalších zpěvech od tohoto Gloria dále se nyní lidský hlas ocitá
v jakémsi obnažení. Tak absence zvuku varhan napomáhá symbolice opuštěnosti, prázdného
oltáře i svatostánku. Na Velký Pátek a po celý den Bílé Soboty se varhany neozývají vůbec.
Jako kontrast к tichu Božího hrobu se pak ozve jejich triumfující plný zvuk opět při Gloria
uprostřed Veliké noci. Všimněme si, že v pokoncilní liturgii jsou to právě varhany (společně
se zvony), které nejmarkantněji symbolisují slavné Kristovo Vzkříšení.
Po celou následující dobu velikonoční mohou pak varhany zcela bez omezení
vtiskovat liturgii plný lesk a slavnostnost radosti velikonoční.

4.2.5 Liturgické

mezidobí

Toto období má v cyklu církevního roku 2 části, a to mezi oběma privilegovanými
okruhy (1. část mezi dobou vánoční a postní, 2. část mezi dobou velikonoční a adventní).
Varhannímu

liturgickému

doprovodu

nevtiskuje toto období žádný specifický

charakter.

5. SOUČASNÉ STUPŇOVÁNÍ LITURGICKÉ VÝZNAMNOSTI DNE

Do způsobu varhanního doprovázení mše sv. se vtiskuje také liturgická významnost
dne. Současný římský ritus ji upravuje takto: „Podle důležitosti, jaká se přikládá liturgické
oslavě, se rozlišují: slavnosti, svátky, památky." 74 Přitom památky mohou být závazné a
nezávazné. Bližší popis tohoto dělení a další specifika s tím související uvádí VULRK
v článcích 8 -

16. Na které dny připadají památky, svátky a slavnosti, je uvedeno

v Liturgickém kalendáři vydávaném pro každý konkrétní církevní rok. Slavností je kromě
určitých dat také každá neděle. Naopak všední dny, na které nepřipadá žádný z těchto stupňů,
se nazývá ferie. Mimo to kostely řeholních společenství, územní lokality (provincie, diecése.

7:5
74

VULRK 22
V U L R K 10
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farnosti), poutní chrámy či další specifická místa mohou mít své další přidané slavnosti,
svátky a památky.
Všeobecně platí, že Credo, Gloria a 2. čtení je pouze o slavnostech, a Gloria pak i o
/

svátcích. O památkách a feriích tyto části zařazeny do mešního řádu nejsou. Platí však, že
Gloria se vynechává o nedělích v době adventní a postní.
Kdy se který text zpívá, není nikde jednoznačně předepsáno a zůstává to vždy na
rozhodnutí celebranta.
6. NOVÉ BOHOSLUŽEBNÉ PÍSNĚ - STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ

6.1 Bože, náš Pane

Tato píseň je koncipována jako mešní obecná, to znamená zahrnující celou mešní
liturgii od počátku do konce, a není specificky zaměřená na žádnou privilegovanou
liturgickou dobu.
Tak jako některé další mešní písně je rozložena do dvou nápěvů, a to ve
stejnojmenných tóninách - с moll a C dur, s tím, že druhý nápěv se tradičně počíná od sv.
přijímání dále. Píseň jako celek má velmi silný trinitární akcent, a v jednotlivých slokách se
pak dotýká aktuálního liturgického dění. Zároveň na místech tomu v mešní liturgii vhodných
uvádí mysl к několika zásadním věroučným pravdám, které jsou zde zpracovány na základě
platné katolické dogmatické teologie. Pro velmi silnou teologickou výpověď samotného
proměňování je zde znovu (tak jako v dřívějším ritu) řazena sloka Po pozdvihování,

která je

zde hutným komentářem tajemství víry uskutečňovaného v Nejsvětější svátosti oltářní.
Stylem melodiky i harmonie má být tato píseň romantická. První nápěv je zasazen do
pravidelného taktu čtyřdobého. Druhý nápěv pak vykazuje drobné rytmické nepravidelnosti,
které jsou však pouze důsledkem zpěvného romantického vedení melodie. Jinak je tento
druhý nápěv v zásadě též čtyřdobý, začínající předtaktím. Dohromady má píseň 8 slok,
přičemž závěrečná sloka obloukem směřujícím zpět к první vytváří rámec kompaktního
celku.

6.2 S Petrem Tebe. Kriste, zapíráme

Tato píseň je určena pro dobu postní. Je soustavnou meditací na jedno biblické téma:
Důsledně zpracovává výrazný motiv zevangelního pašijového příběhu - Petrovo zapření
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Ježíše a jeho obrácení. Vyzdvihuje parenetickou funkci tohoto momentu v pašijovém
vyprávění, tj. je katechezí o adekvátních odpovědích na Ježíšovo spasitelské jednání.
Píseň je vsazena do tóniny с moll. Má refrén vždy znovu podtrhující povzbuzení
к obrácení se správným směrem v momentě uvědomění si viny. Je zde celkem 5 slok ve
čtyřdobém taktu, přičemž píseň není koncipována jako mešní -

tedy nevztahuje se

к jednotlivým částem mše. Nicméně 4. sloka zároveň záměrně zpracovává eucharistické téma,
a tak může celá píseň

být jako mešní použita.

6.3 Maria. Matičko milosti

Mariánská píseň o 3 slokách nemá být písní pro celou mši sv., ale spíše jen
příležitostným zpěvem к závěru mše. V posledních dvou verších 3. sloky tvoří záměrnou
paralelu přítomného času a první osoby plurálu (tedy týkající se „nás") ke známé písni
Maličko Kristova, klíčnice nebe. Píseň je trojdobá v tónině F dur. Jako jediná z těchto tří písní
má důsledně čtyřhlasou harmonisaci. V této harmonisaci může pak být zpívána také sborově
a capella.

ZÁVĚRY

Doprovázení katolické liturgie hrou na varhany je v době počátku 21. stol. zatíženo
četnými nedostatky, a to nejen z důvodu často slabšího hudebního vzdělání varhaníků, ale
zrovna tak také příčinou nedostatečného povědomí o teologicko-liturgických aspektech této
služby.
Je třeba znovu zdůraznit a mít zažitý katabatický rozměr liturgie, ze kterého jasně
vyplývá, že autory podoby ritu zcela jistě nemohou být pouze lidé. Iniciátorem liturgického
shromáždění je vždy sám Bůh, a to skrze Krista, vtělené Slovo Otcovo. Liturgii nelze proto
chápat jako určitý druh pouze lidského kulturního vyžití, kde se naplňuje potřeba člověka
prožívat atmosféru slavnostnosti a obřadnosti v ovzduší krásy uměleckých děl. Nelze ji
rovněž proto chápat dokonce ani jako shromáždění lidí k Bohu se pouze jednostranně
obracejících, tehdy by docházelo к efektu zlatého býčka na Sinaji, a také varhanní hra by se
stávala pouhou exhibicí. Pokud má liturgie skutečně „posvěcovat" lidské shromáždění, jak to
vyzdvihuje Duchem svatým vedený úřad magisteria, je nutněji důsledně vnímat jako sakrální,
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tedy ne pouze lidskou, ne pouze profánní, nýbrž

božskou a posvátnou. Posvěcování pak

v podstatě znamená nechávání se vést Bohem к Němu. Toto posvěcování je největším a
nejpřednějším zájmem člověka žijícího na zemi, ovšem pouze za předpokladu, že Boha
skutečně poznává jako prvního Jsoucího, jako původce bytí a života a z toho též jako plnost
dobra. Pouze z tohoto poznání pramení živá touha po Bohu. Pouze z tohoto poznání také
pramení zcela klíčové uvědomění si faktu, že dobrým se člověk nikdy nestane ze sebe, ale
dobrým se člověk stává jedině z Boha, ze Zdroje dobra. Toto pravidlo musí být důsledně
aplikováno především na liturgii jako na první prostředek posvěcování. Proto tedy sakrální
umění, které chce být dobré a priori, může být takové též jedině v napojení na Boží působení.
Jedině tehdy může naplňovat svůj podstatný cíl, kterým je přispívání к posvěcování člověka.
Kdo vykonává v liturgii aktivní službu, musí tedy být již před tím posvěcen, aby se mohl
stávat nástrojem к posvěcení dalších lidí. A toto platí kromě kněží také zvláště pro hudebníky,
neboť oni svojí hudbou vytvářejí podstatnou složku liturgie.
I varhanní doprovod liturgie slouží oslavě Boží a posvěcování věřících, a jako takový
musí být veden. V konkrétních intencích to pak znamená hrát tak, aby se ukazovala krása
mimoslovní hudební řeči, která osvěcuje rozum i cit v harmonickém spojení, a vede tak ke
hlubšímu naplnění slova. Varhanní hra v liturgii pak uvozuje slova, a ne něco jiného,
doprovází slova, a ne něco jiného, a rámuje obřad oběti Slova, a ne něco jiného.
Liturgický zpěv je varhanami doprovázen proto, aby se stal upevněným, jistým a proto
krásným a důstojným. Podle západoevropského směru cítění je i sama kombinace lidských
hlasů a instrumentálního doprovodu píšťalových varhan vnímána jako krásný celek/ a
doprovázený zpěv je považován za krásnější než zpěv nedoprovázený. Toto platí ve všech
částech liturgie, kromě specifických příležitostí v liturgickém roce.
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PŘEHLED ZKRATEK

ČM - Český misál
MS - Musicam sacram
NZ - Nový Zákon
SC - Sacrosanctum concilium
SZ - Starý Zákon
VULRK - Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři (část Všeobecného
úvodu к Českému misálu)
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RESUMÉ К BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

..ZPŮSOB VARHANNÍHO DOPROVÁZENÍ LITURGIE MŠE SVATÉ V SOULADU
S JEJÍM TEOLOGICKÝM ROZMĚREM A 3 NOVÉ MEŠNÍ PÍSNĚ"

Vít Náměstek
3. ročník PedF UK

Tato bakalářská práce je snahou o zduchovnění služby varhanního doprovázení mešní
liturgie. Tuto službu představuje jako poslání směřující ke specifickému druhu hlásání
evangelia. Ozřejmuje její spirituální aspekty na platformě teologického výkladu, a to nejprve
liturgie samotné, a následně významu liturgické hudby. Liturgická hudba je zde vyzdvižena
jako integrální podstatná součást bohoslužebného obřadu. Je zdůrazněn její vertikální směr
jako umění sakrálního.
V praktické části práce je v hrubších rysech uveden popis doprovodu

všech

konkrétních částí mše tak, aby z něho vysvítal žádoucí charakter liturgické varhanní hry.
Tento popis pak zohledňuje rozdílnost způsobů liry v závislosti na liturgickém období a na
stupni liturgické významnosti dne.
Tvůrčí část práce přináší 3 nové bohoslužebné písně, a to jejich stručné slovní
představení, dále nápěvy, texty, návrh harmonisace, a u jedné z nich též sazbu pro sborové
provádění.

