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Úvod
Píšťalové varhany jsou jedním z nejsložitějších hudebních nástrojů. Je to dáno
nejenom jejich konstrukcí (tedy potřebou vyrobit, naintonovat, prostorově seskupit a
mechanicky upevnit velké množství spoluznějících píšťal) a požadavky na hráčskou
ovladatelnost (nutností při hře spoluznění píšťal volitelně kombinovat a vše ovládat z jednoho
místa), ale též tím, že jsou akusticky pevně svázány s prostorem, ve kterém se nacházejí (aby
varhany správně zněly, zvuk jednotlivých píšťal i vytvářených kombinaci těchto píšťal musí
varhanář a intonér přizpůsobit akustice prostoru). V průběhu stovek let vývoje dospěla stavba
varhan od primitivního nástroje po různě bohatě funkčně i zvukově vybavené nástroje, které
se vždy vyznačovaly dobově specifickým zvukem, který v sobě zahrnoval řadu kulturně
společenských vlivů. Na území České republiky se nachází odhadem 6,5 tisíc píšťalových
varhan rozličného stáří, hudebního stylu, velikosti a konstrukčního systému. Drtivá většina
historických varhan je napevno umístěna v sakrálních objektech, zcela výjimečně se jedná o
přenosné varhánky menších rozměrů. Teprve v posledních cca 130 letech se relativně malá
část varhan nachází i v koncertních sálech, hudebních školách, síních obecních úřadů,
divadlech, krematoriích a dalších objektech.
Při zhotovování varhan v určitém objektu varhanář musel s ohledem na ekonomické
možnosti objednatele vyřešit výtvarnou stránku prospektu, prostorově dislokační řešení i
volbu typu vzdušnic, složení rejstříků i tónových traktur. Návrh vycházel z tradovaných
empirických zkušeností varhanáře, velmi často byl konfrontován s uměleckými požadavky
přizvaného varhaníka, musel vyhovovat provozním požadavkům majitele nástroje a v
neposlední řadě byl limitován finančními možnostmi zaplatit materiál a samotného
zhotovitele (varhanáře).
Tou nejvyšší kvalitativní metou každých varhan však bylo a je naplnění organické
jednoty zvuku nástroje s akustickými vlastnostmi prostoru, ve kterém je nástroj instalován, a
to jak ve smyslu psychoakustických účinků na posluchače, tak formálních i slohových či
stylových požadavků interpretované hudby. Zkušenosti varhanáře a individuální cit pro zvuk
na jedné straně vedly k výrazné a pochopitelně žádoucí individualitě nástroje, na druhé straně
však byly i zdrojem zvukových omylů, daným např. předimenzováním zvuku v daném
prostoru (méně často jeho poddimenzováním). U historických varhan, vyskytly-li se takovéto
nedostatky, tak jejich letité používání většinou vedlo k odstraňování chyb, takže, nebyl-li
nástroj již od počátku vhodně uzpůsoben svému prostoru, obvykle k tomu došlo v průběhu
jeho používání.
Z prostorově akustických výzkumů týkajících se vazby mezi zdrojem zvuku,
vlastnostmi prostoru a sluchovými vjemy posluchače, které byly realizovány zejména v
posledních 30 letech (např. [1] [2]) vyplývá, že tím podstatným prostorově akustickým
parametrem, který má vliv na kvalitu zvuku nástroje a který varhanáře ovlivňuje při
přizpůsobování menzur principálového sboru (a tím i dalších rejstříků) akustickým
vlastnostem prostoru, je především doba dozvuku a její frekvenční závislost. K přizpůsobení
varhan akustice prostoru patří i vytvoření vhodné hladiny akustického tlaku (a tedy vnímané
hlasitosti) v místě poslechu.
Zatímco lokalizace nástroje v daném prostoru, včetně rozmístění strojů a jednotlivých
vzdušnic, je kompromisem umělecko architektonického doplnění interiéru, konstrukčních
hledisek dobových řemeslných a technických možností výstavby, případné budoucí údržby,
variabilita hudebních a zvukových možností (včetně ovladatelnosti nástroje od hracího stolu a
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optimalizace vyzařování zvuku vůči posluchačům v návaznosti na akustiku) je dána
potřebami použití produkované hudby (účelem poslechu, schopnostmi varhaníků, způsobem
využití prostoru s varhanní hudbou apod.). Z hlediska hlasitosti by měl již počet rejstříků
rámcově korespondovat s velikostí prostoru. Empiricky ověřené vztahy mezi rozměrem
prostoru a doporučeným počtem rejstříků lze nalézt v literatuře (např. [3]), ovšem skutečnost
tomu ne vždy odpovídá. Stejně tak nalezneme velké rozmanitosti v barvě zvuku (zejména
s nárůstem možností barevných rejstříkových kombinací, které se objevily v období
romantizmu).
Jednotlivé varhany tak zvukově představují jedinečný doklad dobově kulturního otisku
všech uvedených vlivů. Zvukové vyznění konkrétních varhan ve spojení s jejich prostorem
představují nehmatatelné kulturní dědictví, které si má společnost chránit. Uvědomění si, že
existují i nehmatatelné kulturní památky, a vytyčení zásad pro jejich ochranu vytvořilo již v r.
2001 základní prohlášení ředitele UNESCO [4].
Česká republika patří k evropským zemím, které na svém území mají vzácné kulturní
bohatství dochovaných historických varhan. Vzhledem k tomu, že v období po vzniku
Československa již nedocházelo na území ČR k významným přestavbám varhan, v období II.
světové války nedošlo k plošnému vyhoření objektů s varhanami či destrukci varhan, jak
tomu bylo ve válečných oblastech, že v letech mezi 1948-89 nebyla vůle financovat a jakkoli
modernizovat státem obhospodařované církevní památky, je ČR považována za "varhanní
pokladnici“ (Orgelschatzkammer). Byť jsou zde mnohé varhany ve špatném stavu, tak na
rozdíl od jiných států zde existuje velké množství nástrojů, jejichž původní zvuková podoba
byla v minulosti narušena jen málo, takže se vyznačují vysoce hodnotným, téměř plně
obnovitelným autentickým zvukem. Lze zde najít zvukové podoby z různých časových
období od konce 17. stol. až po 1. pol. 20. století. Současná doba však nevhodnými opravami,
nesprávnými technologickými způsoby restaurování historických varhan a při nastávajícím
snižování počtu odborně vyškolených pracovníků schopných zvuk varhan tvořit nebo
opravovat směřuje k tomu, že toto nesmírně bohaté nehmotné kulturní dědictví, které se v ČR
do dnešní doby dochovalo, se může velmi rychle vytratit. Organologické a akustické
dokumentace píšťalového fondu jednotlivých varhan již delší dobu probíhají podle metodik
[2],[5],[6]. Jelikož však jde o objektivní měření dat, která mají dokumentovat výrobní
parametry jednotlivých píšťal a jejich akustické vlastnosti, takto pořizované zvukové záznamy
nejsou vhodné k posouzení celkového zvukového vyznění varhan poslechem a ani je není
možné použít k celkovému posouzení hudebních možnosti daného nástroje.
Cílem prezentované jednotné „Metodiky získávání dat dokumentujících zvukové
nehmotné dědictví pro databázi varhan“ je proto získávání zvukových záznamů umožňujících
nejen vzájemné porovnávání zvukové podoby různých varhan, ale i vyjádření zvukových
specifičností konkrétních varhan, kterými lze pak varhany kulturně - historicky či slohově,
stylově nebo interpretačně vymezit.
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Teoretický rozbor
Dokumentování zvukového vyznění varhan
Jednotná metodika dokumentovaní vyznění píšťalových varhan, které v určitém
období varhanám vtiskli jejich tvůrci, má za cíl umožnit vzájemné porovnání zvukových
podob různých varhan z různých období a z různých slohů a stylů (archivovat tento typ
dochovaného nehmatatelného kulturního dědictví). Toto porovnání musí být možné jak
prostředky signálové analýzy, tak zejména poslechem. Metodika tudíž musí poskytovat,
kromě srovnatelných podkladů pro porovnávání, i informace o specifických zvukových
možnostech a vyznění konkrétních dokumentovaných varhan.
Archiv zvukového vyznění varhan je proto realizován uměleckými nahrávkami
hudebních ukázek. Vzhledem k tomu, že existuje nepřeberné množství různých skladeb a
improvizací, které by mohly být nahrávány, metodika se musela vymezit jen na splnění výše
uvedených základních cílů, proč archivovat nahrávky v databázi. Při výběru hudební ukázky
pro účely této metodiky byly proto zohledněny následující požadavky:
1) Jedna nahrávka musí být univerzální, kterou je možné zahrát na všech nástrojích všech
typů, stylů, slohů libovolné rejstříkové dispozice a po patřičném poslechovém seznámení
by ji měli být schopni zahrát shodně i různí interpreti (pro možnost porovnání zvuku
jednotlivých varhan sluchem).
Vzhledem k tomu, že se použití této jednotné metodiky předpokládá u různých varhan
majících velký časový rozptyl vzniku a různých způsobů provedení je obtížné se shodnout
na "společné skladbě". Je to dáno tím, že se v každé hudebním díle jedná nejen o "zvuk
nástroje", ale i o způsob interpretace, která by měla být ke každém typu varhan jiná (v
rámci estetiky poučené interpretace: např. použití legatissima na pneumatikách, legata na
kuželkách, precizní úhozové artikulace na zásuvkách, apod.). Z tohoto důvodů je v
metodice nutné volit takovou hudební ukázku, ve které nemá interpretace dominantní vliv
na výsledný vjem. Z hudební ukázky společné všem varhanám má tak být rozeznatelný
zejména rozdíl vlastností prostorů, ve kterých nástroje jsou, plénotvorných rejstříků,
traktur, ventilů či dalších charakterizujících vlastností (toho, co je u konkrétního nástroje
dané a není možné to interpretací změnit).
2) Druhá nahrávka naopak má dát možnost konkrétním varhanám vyniknou (prokázat
bohatost zvukových prostředků, specifičnost zvukového vyznění a hráčských možností).
Tyto požadavky na skladbu dokumentující jedinečnost a "bohatost zvuku", takže jsou ještě
komplikovanější než ty na "společnou skladbu", jelikož názory na bohatost ani na
jedinečnost nejsou nijak definovány a ani ustáleny. Různí lidé v různých obdobích si
představují bohatost různě, takže v metodice nelze předepsat, co nahrávat, ale nutně musí
jít o tvůrčí proces, kdy interpret je dostatečně znalý hry na různé varhany, dovede je ze
svých zkušeností srovnat, odhalit specifické možnosti daného nástroje a pak zahrát hudební
ukázku s maximálním využitím všech předností nástroje (např. použít kombinace zvuku
z pozitivu a strojů, uplatnit basové rejstříky velkých stopových délek, zařadit specifické
rejstříků, jazyky, různé typy nasazení tónů, apod.).
3) V případě, že je k daným varhanám možné dohledat v archivech, z literatury,
z tradovaných pramenů, apod. hudební dílo/a, které/á je/jsou s nimi dobově spojeno/a (tzn.
lze pro dané varhany, kromě jejich zvukového vyznění, specifikovat i další konkrétní
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nehmatatelné kulturní dědictví), pak budou součástí nahrávek dle této metodiky i ukázky
z těchto hudebních děl.
Teprve u těchto skladeb doložitelně s daným nástrojem historicky spojených
("regionálních hudebních ukázek") pak v rámci metodiky jde o nahrávky, které odpovídají
klasickému pojetí nahrávek varhanní hudby, protože představují umělecký výkon tak, jak
je obvykle používaný na koncertech při interpretaci nějaké konkrétní skladby. Jelikož i při
tomto typu dokumentování regionální nehmotné kultury by mohl být archiv zaplněn
množstvím i relativně dlouhých skladeb, je nutné se v rámci této metodiky vymezit jen na
typické ukázky s omezeným rozsahem tak, aby provedená nahrávka hudební ukázky již
dostatečně charakterizovala regionální specifika, ale neměla charakter koncertního
vystoupení.
Hudební ukázky
Volba skladby, která by byla „univerzální“ pro všechny typy varhan, obecně patří
mezi neřešitelné úlohy. Je to dáno tím, že:
Varhany z období baroka mají specifické barvy zvuku, mechanickou trakturu a jejich
„filozofie“ stavby odpovídá jasnosti, srozumitelnosti a přehlednosti jednotlivých znějících
hlasů. Vyhovují tedy přesně dobové literatuře – polyfonní sazbě a drobným frázím, které jsou
primárními nositelkami hudebního sdělení. VČR disponujeme tzv. „jihoněmeckými“, neboli
rakouskými typy nástrojů, které jsou konstruovány pro interpretaci a hudební barokní úzus
jižní části Německa, Rakouska a Itálie. Vyznačují se tím, že např. v manuále mají tzv. krátkou
oktávu, mají kratší rozsah pedálu a „basové barevné vybavení“ apod. Barokní varhany v
severnějších částech Evropy disponují bohatou dispozicí a plnou výbavou pedálu,
uzpůsobenou ke hře samostatných basových polyfonních linek.
Varhany z romantického období nastolují naprosto odlišnou estetiku svého barevného
výstupu – mají v určitém smyslu „suplovat“ romantický symfonický orchestr. Nejde tedy o
jednotlivosti a detaily hraného, ale o celé barevné plochy – jakoby jednotlivé „orchestrální
sekce“, jejich intenzitu zvuku v maximálním dynamickém rozptylu – od ohlušujících
fortissim až po téměř neslyšitelné pianissimo. Jde více o barvu různých skupin hlasů,
rejstříkový „jednotlivec“ bývá využit pouze pro přesně stanovená sólová místa a jeho barva
bývá přesně vymezena.
Nástroje ještě z pozdějšího období a nástroje moderní se snaží být „univerzální“, což
odporuje výše zmíněným požadavkům, takže je to bez enormního rozšíření rejstříkového
rozsahu a používání více forem ovládání vlastně nemožné. Často tedy mívají i mechanickou
trakturu a jakési rejstříkové zástupce z obou typů nástrojů. Určité univerzálnosti zvukové
výbavy takto dosáhnout lze, avšak ke každé konkrétní hrané skladbě musí varhaník dodat svůj
tvůrčí přístup a interpretaci přizpůsobit. Volit „legátovou hru“ podporující znění a jednolitý
zvukový proud romantické hudby při hraní romantických kusů, „non legátovou“ (tzv.
„artikulovanou“) významy naplněnou hru u skladeb starších stylových období.
Provedení nahrávky
Provedení hudební nahrávky uměleckého výkonu je nedílnou součástí dokumentace
nehmatatelného kulturního dědictví varhan, protože na rozdíl od exaktního zkoumání na
základě záznamu zvukového materiálu pořízeného podle striktních a reprodukovatelných
5

zásad postihuje a pro dokumentační účely zachycuje typickou charakteristiku každého
jednotlivého varhanního nástroje včetně jeho chování v konkrétním prostoru. K tomuto cíli je
třeba přistoupit jinak než k sejmutí zvukového signálu pro měřicí účely. Do procesu vstupují
dva aktéři, který se spolu na výsledku podílejí:
1) zvukový mistr (pořizuje hudební nahrávku, která má být, na rozdíl od záznamu zvuku
výzkumníkem – technikem, v souladu s celkovým dojmem posluchače, který v daném
prostoru při znění varhan má, a tento dojem při reprodukci zprostředkovává)
2) interpret (vzájemná komunikace mezi zvukovým mistrem a interpretem je pro úspěšné
uchování celkového dojmu při znění varhan v hudební nahrávce nezbytná).
Tvůrčí vklad obou by měl vést ke vzniku nahrávky, která vedle měřených a
vyhodnocovaných parametrů píšťalového materiálu umožní vytvoření představy o nástroji
jako celku, o jeho zasazení do prostoru a fungování v prostoru. Tato nahrávka tedy
spoluvytvoří v rámci dokumentace představu o fungování konkrétních varhan jako
hudebního nástroje a také o tom, zda záměr tvůrce nástroje, varhanáře, byl v aspektu nástroj prostor správný.
Zatímco metoda exaktního měření musí být z podstaty věci opakovatelná a
reprodukovatelná, je činnost interpreta a zvukového mistra tvůrčí a při vytváření hudební
nahrávky vždy jedinečná. Jelikož je ale smyslem nahrávky dokumentace nehmatatelného
kulturního dědictví, musí záznam pro účely této metodiky vymezit míru tvůrčího přístupu
obou aktérů (viz body v kapitole Metodika). U zvukového mistra je nutné vyjít z cílů
prováděné dokumentace varhan. Samotná tvorba hudební nahrávky pro účely dokumentace se
v zásadě neliší od způsobu práce mistra zvuku při natáčení varhanní hudby například pro CD.
Rozdíl je pouze v míře užité stylizace. Stylizací při tvorbě hudební nahrávky rozumíme užití
takových zvukově technických prostředků, které do jisté míry modifikují ztvárnění zvukové
skutečnosti. Protože nahrávka má sloužit dokumentačním účelům, míra umělecké stylizace
musí být omezena tak, aby nahrávka poskytovala pokud možno co nejobjektivnější obraz o
zvuku nástroje v daném prostoru tak, jak by jej měl k dispozici posluchač in situ, a současně
musí dát možnost interpretovi, aby zvukové možnosti nástroje patřičně předvedl.
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Ukázka textu metodiky (celá Metodika k dispozici v MARC HAMU)

Metodika
- provedení nahrávky hudebních ukázek
Jednotlivé fáze pořízení hudební varhanní nahrávky pro dokumentační účely:
1) Seznámení mistra zvuku i interpreta s prostorem, uspořádáním a stavem nástroje.
….
2) Ze seznámení se situací in situ (viz bod 1) plyne …
3) Volba mikrofonů …
4) Hotovou nahrávku je nutno zpracovat …
5) Při nahrávání je zapotřebí ….

- hudební ukázky a jejich interpretace
Dle požadavků na hudební ukázky uvedené v Teoretickém úvodu v podkapitole
Dokumentování zvukového vyznění varhan proto pro splnění cílů této metodiky následující
body shrnují závazné pokyny pro interpreta pro provedení hudebních ukázek:
1) Aby bylo možné zahrát hudební ukázku srovnatelně na různých varhanách a vyznění této
nahrávky nebylo hned od prvního tónu determinováno jen nepřítomností určitých
typických vlastností, potřebných pro její interpretaci, byla pro účely této metodiky vybrána
krátká varhanní chorálová předehra J. S. Bacha: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ z
jeho Orgelbüchlein, která prezentuje plénový zvuk varhan (zvuk principálových rejstříků
ve všech stopážích, kterými daný nástroj disponuje).
Je to proto, protože varhanní pléno je základní, obecnou charakteristikou varhan, kterou lze
uplatnit na nástroj z jakéhokoli období. Při hodnocení nástroje ze zvuku pléna však zůstává
rozdíl v dobové estetice zvuku vytvořený daným období (barokní období: jásavý, jasný
zvuk; romantické období: plný, tmavší, hutný, všeobjímající zvuk, apod.).
Jelikož je uvedená Bachova chorálová předehra napsána tzv. „manualiter“, při hraní této
skladby nedochází k omezením, které by nastaly vlivem rozdílů v pedálových možnostech
jednotlivých nástrojů (ty se potom ve specifických momentech prezentuji v následujícím
bodu v improvizaci). Interpret proto způsob hry přizpůsobí univerzálnímu provedení,
které je použitelné na jakýchkoli varhanách.
Bachova chorálová předehra je sice psána polyfonně, avšak ústředním, pojícím prvkem je
melodie uvedeného chorálu. Lze tedy polyfonní dění vnímat i jako částečné doplnění
znějícího chorálu, což vyhovuje romantickému vnímání hudby, a zároveň není v rozporu s
barokní strukturou skladby.
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2) Aby bylo možné vyzdvihnout zvukové a hudebně-hráčské možnosti jednotlivých nástrojů
(jejich dobová, stylová, regionální, apod. specifika) byla pro účely této metodiky vybrána
improvizace. Jako společné téma pro improvizaci na všech nástrojích byla zvolena píseň
„Wachet auf ruft uns die stimme“ (v české verzi písně: „Prociť, procit', zanech spaní“).
Snahou interpreta při hraní uvedené improvizace by mělo být u daného nástroje představit
u daných varhan kromě pléna též výbavu sólových a barevně specifických rejstříků všech
manuálů nebo strojů a zvuk, rozsah a funkční možnosti pedálu.
V další části improvizace by u daného nástroje měly být prezentovány též tradiční
rejstříkové kombinace a další specificky zajímavé možné resjtříkové kombinace.
3) Pro provádění skladeb dohledaných v archivech, v literatuře, z tradovaných pramenů apod.
(dokumentování dalšího nehmatatelného kulturního dědictví spojeného s danými
varhanami) není pro účely této metodiky předepsána žádná konkrétní forma, ale interpret
musí vycházet a dodržovat obecné zásady estetiky poučené interpretace, která patří
k základními vzdělání interpretů varhanní hry (předpokládá se jejich znalost a tyto zásady
a pravidla proto nejsou součástí této metodiky).

Poznámka: Notové podklady pro interpretaci chorálové předehry „Wer nur den lieben Gott
lässt walten“ a pro téma improvizace „Wachet auf ruft uns die stimme“ jsou v samostatné
notové příloze k Technologickému listu 98/19.
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