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program

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Tokáta a fuga d moll BWV 565

Arvo Pärt (*1935)
Trivium

Katta (*1977)
Bogorodice Djevo

Slavkof

Johann Sebastian Bach
Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

Preludium G dur BWV 541

Katta
Agněče Bóžij

Arvo Pärt
Pari Intervallo

Katta
Veni Sancte Spiritus

Johann Sebastian Bach
Tokáta d moll „dórická” BWV 538
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Varhanní světy

Poslech varhan už od dávných časů přinášel cosi zvláštního, nevšed- 
ního. Tento pocit v určité míře přetrvává dodnes, a to se přitom varhany 
různě proměňovaly a vyvíjely. Stejně tak se měnily i jejich tóny. Vzhledem 
ke zcela mimořádným možnostem a technickému vybavení lze nadneseně 
říci, že jejich zvuk má mnoho podob. Zkušení posluchači to vědí a dove- 
dou ocenit kvality varhaníka podle toho, kolik takových „tváří“ varhan jim 
nabídne.

Už první pohled na program dnešního koncertu ukazuje, že Katta 
přichází s promyšlenou koncepcí a snahou ukázat posluchačům tří různé 
zvukové světy. Prvním z nich je tradiční – posluchačsky vděčný výběr 
z mistrovské tvorby Johanna Sebastiana Bacha. Ne nadarmo jsou jeho 
skladby synonymem pro varhanní hudbu baroka. Snad nejvíce to platí pro 
Tokátu a fugu d moll BWV 565. Je to dílo mladého umělce, plné energie, 
bouřlivých výkyvů a působivých efektů. Zde přímo cítíme, jak Bach chtěl 
oslnit své posluchače v Arnstadtu (kde tato skladba pravděpodobně 
vznikla). Jak dosvědčuje Bachův první životopisec Forkel, Bach si toho byl 
vědom a podobné skladby prý označoval slovy „husarská jízda“.

Následující skladbou Trivium nás interpretka přivádí do úplně odlišného 
zvukového prostoru, kterým je dílo žijícího estonského skladatele Arva 
Pärta. Tento mistr se může těšit pověsti jednoho z největších soudobých 
skladatelů artificiální (vážné) hudby. Povedlo se mu něco podobného jako 
našemu Leoši Janáčkovi – vytvořil si svůj vlastní, nezaměnitelný kompoziční 
styl, který vede do zcela osobitého zvukového světa. Pärt svou kompoziční 
techniku nazval tintinnabulum, což je latinské označení malého zvonu. 
Kromě inspirace dávným chrámovým zpěvem vychází ze zvuků těchto 
zvonků a obklopuje se jejich jednoduchými, čistými tóny. To je jeho zvukový 
a tvůrčí svět, jak sám řekl: „Tintinnabulace je místo, kam někdy chodím, 
když hledám odpovědi – v mém životě, mé hudbě, mé práci. Ve svých 
temných hodinách věřím, že nic tam venku nemá žádný význam. Složitost 
a rozmanitost mě jen plete a já hledám jednotu. Stopy po dokonalosti 
se objevují mnoha způsoby. Vše, co je nedůležité, prostě odpadne. Toto 
je tintinnabulace… Tři tóny trojzvuku jsou jako zvony.“ To vysvětluje, proč 
je Pärtova technika blízká minimalismu. Trivium napsal Pärt pro varhany. 
Jde o latinský název – Trojcestí. Pro autora jsou to tři cesty, vedoucí ke 
stejnému cíli: k Pravdě. Proto i toto dílo má tři části, využívající stejnou 
melodii různými způsoby tintinnabuli. Je jednou z prvních skladeb, které 
vznikly touto technikou už v roce 1976. Ve stejné době a stejným způsobem 
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Pärt složil i skladbu Pari intervallo. Původně šlo o dílo pro dechové nástroje, 
ale později skladatel autorizoval verzi pro varhany. Její název (Stejnými 
intervaly) opět hlásí způsob, jakým vznikla. Jde o homofonní kombinaci 
dvojí linie hlasů, které Paul Hilliard nazývá melodické (obvykle se pohybují 
diatonicky) a tintinnabulární (zdůrazňující zvukovost trojzvuků, tedy 
akordů, často v arpeggiové, rozložené podobě). Skladatel tímto způsobem 
zůstává v tonalitě, ale ruší tradiční harmonické funkce. Jednoduše řečeno, 
harmonie už nemá posluchače vést odněkud někam a zpět; spíše stále 
setrvává, aby ji posluchač mohl vnímat, zkoumat, vstřebávat… Takto by 
se mohlo zdát, že jde o pouhou technickou hříčku. Ale pro Pärta jde 
o něco mnohem hlubšího. Uvedené linie pro něho znamenají spirituální 
dualitu, kdy melodické hlasy představují tělo, zemi a smrtelnost, kdežto 
tintinnabulární linie zastupuje nebesa, věčnost a ducha. Obě linie, fungující 
nezávisle, jsou v rytmickém souznění a sídlí ve stejném prostoru, jako 
tělo a duše v živoucí bytosti. To je ona jednota, o které Pärtova manželka 
jednou prohlásila, že představují vzorec 1 + 1 = 1. Pro Pärta jde o symbolické 
vyjádření trasformace smrtelného těla a duše do jednoty nesmrtelného 
ducha. U Pari intervallo to platí zvlášť důrazně, neboť skladatel se v nich 
vyrovnával se smutkem nad smrtí svého přítele.

Třetí svět, do kterého nás Katta zve, je její vlastní. U ní můžeme potkat 
reálnou symbiózu varhanice a skladatelky v jedné osobě. Slyšet Bacha, jak 
hraje na varhany své skladby, už nelze, ani Arvo Pärt nekoncertuje, takže 
vystoupení Katty jsou vzácnou možností slyšet živou, autorskou interpretaci 
jejích skladeb, a to doslova, v jejím bezprostředním provedení. Máme nyní 
vítanou možnost uvést vlastní autorčina slova o uváděných skladbách:

„Mnoho z mých autorských skladeb vychází ze staroslověnských 
textů, které ve mně evokují prostředí ortodoxního kostela, v němž často 
nacházím svou hudební inspiraci. Zároveň je mi tento jazyk blízký a cítím 
v něm své kořeny. Proto jsem se rozhodla zhudebnit v něm některé ze 
svých skladeb. Modlitba Bodorodice Djevo (Zdrávas Maria) je jedna 
z nejznámějších a byla přeložená do stovek jazyků. Skladba Agněče Bóžij 
(Beránku Boží), která zpracovává text z mešního ordinária, je součástí 
mého varhanního cyklu Missa Organi, kterou právě dokončuji.

Slavkof je má první autorská skladba vůbec. Dodnes si vzpomínám, 
jak jsem hrála a připravovala se na koncert v kostele ve Slavkově. Reliéfy 
apoštolů na bílých stěnách a zvláštní krásná energie toho místa mě 
inspirovaly natolik, že jsem najednou začala improvizovat a otevřel se mi 
tak úplně nový vesmír.
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Další mé skladby vycházejí ze známého gregoriánského chorálu, který 
svou jednoduchostí a čistotou fascinoval a inspiroval mnohé skladatele. 
Na mne působí až téměř hypnoticky. Jako varhanice se pohybuji v sakrál-
ním prostředí, se kterým je gregoriánský chorál úzce spjat a dodnes 
se v mnoha farnostech praktikuje při liturgii. Měla jsem možnost jej 
dostatečně často slyšet při různých příležitostech a po čase se rozhodla 
čerpat z bohatství této hudební tradice i pro svou tvorbu. Svatodušní 
chorál Veni Sancte Spiritus (Přijď, Duchu Svatý) má nádhernou melodii 
i text. Když jsme jeli na nahrávání do Rumunska, Jiří Žůrek, specialista 
na gregoriánský chorál, mi ho zpíval a vysvětloval text. Při nočním hraní 
v místní ‚Černé bazilice’ jsem vymyslela první variace. Skladbu pro sólovou 
varhanní verzi a hlas jsem pak zpracovala a dokončila po návratu domů.“

Poslední skladba koncertu nás opět vrací do bachovského varhanního 
univerza. Tokáta a fuga d moll „dórická” BWV 538 ilustruje, že i samotný 
Bach předvádí ve svých skladbách různé tváře i v jedné skladbě. Je 
pochopitelné, že to byl jeho záměr, možná proto jako jeden z prvních 
záměrně sdružuje preludium a fugu do jednoho skladebného celku, aby 
podtrhl rozdílné možnosti kompozice, respektive interpretace. Občas je 
taková dvojice natolik rozdílná, že se jí dnešní varhaníci poněkud vyhýbají. 
To se týká právě této skladby, která je koncipována jako dvojdílná, se 
závěrečnou dlouhou fugou. Dnes uslyšíme pouze první část – Tokátu, 
nádhernou muzikální fontánu, která od prvních taktů zalije posluchače 
sprškou strhujících tónů. Bach ji napsal buď ještě v Köthenu, nebo už za 
svého pobytu ve Výmaru, kde vznikla většina jeho varhanních skladeb. Je 
posluchačsky stejně vděčná a vhodně tak spolu s první skladbou rámuje 
tento koncert.
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Představovat blíže Kattu (Kateřinu Chrobokovou) by si vyžádalo mno-
hem větší prostor, protože jde o mnohostrannou tvůrčí osobnost. Už 
v dětství získala silný vztah k varhanám, když je slýchala na koncertech 
v kostele sv. Mořice v Olomouci. Pak, jak samá říká, byla vždy „zalezlá 
u něčeho, na co se dalo hrát“. Varhanní hru studovala v Ostravě, Brně a pak 
v zahraničí (Holandsko, Belgie, Švýcarsko). Skvělá technická vybavenost 
a velká muzikálnost ji vedly k dráze výkonné umělkyně, jenže pak prožila 
jeden velký předěl: „V momentě, když jsem začala skládat vlastní skladby, 
jsem poznala ten úplně největší pocit naplnění a sebevyjádření.“

Její vztah k varhanám nezůstal jen u tohoto. Přestože ví, že nejlepší 
varhany jsou píšťalové a patří do kostela, má velkou snahu přinášet své 
umění i na místa, kde varhany nejsou. Rozhodla se jít vlastní originální 
cestou – na rozdíl od některých varhaníků, kteří si s sebou na koncerty vozí 
malé, a proto výrazově omezené píšťalové varhany, chtěla mít k dispozici 
plné vybavení. Nechala si vyrobit kvalitní čtyřmanuálové varhany, které jsou 
přenosné. To znamenalo zvolit variantu nikoliv píšťalového, ale digitál- 
ního nástroje. Podobné pokusy známe už z dřívějších dob tzv. elektrofo-
nických nástrojů, které vedly třeba ke vzniku tzv. Hammondových varhan, 
dnes uznávaných jako specifický, plnohodnotný hudební nástroj s nezamě-
nitelným zvukem. Nástroj, na který Katta hraje, je jiného typu. Jde vlastně 
o jakýsi velký syntetizátor, kde každý z tónů a jejich vzájemné kombinace 
se po stisku klávesy ozývají v reproduktorech jako nahrávky (samply) 
konkrétních tónů píšťal, respektive píšťalových řad (rejstříků) několika 
proslulých světových varhan z různých slohových epoch. Tyto zvuky pak 
Katta může důmyslně kombinovat a užívat podle vlastního uvážení, což 
jí dává hledanou svobodu zejména u vlastních skladeb. Nicméně i takto 
skvěle sestavené a slušně znějící varhany stále zůstávají jen náhražkou, 
imitující zvuk skutečných píšťalových varhan, což si Katta dobře 
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uvědomuje. Jedním z dalších důvodů, proč někde hraje na digitální nástroj, 
je neradostná skutečnost, že u nás je jen minimum dobrých varhan, které 
by jí umožnily realizovat interpretační požadavky v plné šíři, zvlášť pokud 
jde o tak koncepčně zajímavý program, jaký hraje na tomto koncertu.

Petr Koukal
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Pozvánka:

Program:
Antonio Vivaldi: Sonáta „Al Santo Sepolcro“ Es dur, RV 130
Pierre-Gabriel Buffardin: Koncert e moll pro flétnu a orchestr
Alessandro Scarlatti: Stabat Mater c moll pro soprán, alt a orchestr
 
Collegium Marianum a Jana Semerádová představují exkluzivní program. 

Vivaldi se v něm ukazuje v pro něj neobvyklé temné, vážné a záhadné poloze, 
srdce publika si získá svou upřímností. Ikonický hymnus Stabat Mater uslyšíme 
ve výrazném updatu, který mu ušil neapolský génius Alessandro Scarlatti a jehož 
hudební odvaha je dechberoucí. Extravagantní tóny najdeme i v Buffardinově 
díle okořeněném autorovými dojmy z pobytu u tureckého kalifa v Istanbulu.

čtvrtek 24/9, 19:00
Boskovice

kostel sv. Jakuba Staršího

Collegium 
Marianum Hana Blažíková

soprán (rezidenční umělkyně)

Markéta Cukrová
alt

Jana Semerádová
umělecká vedoucí, flauto traverso

Fo
to

: ©
 P

et
r D

yr
c


