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Oslavujte Boha renesancí i barokem 

Lukáš Jirsa

Snad každý z nás by si chtěl 
popovídat s papežem Františkem. 
Tento sen se nám splní díky 
výjimečnému dokumentu Wima 
Wenderse Papež František: Muž 

svého slova. Nyní vyšel na DVD.

Papež František je od svého zvolení
13. března 2013 světovou celebritou. 
Strhává na sebe pozornost, kamkoli 
jde, všude ho lidé vítají s otevřenou 

náručí, při pohledu na něj mají mnohdy slzy 
v očích. Muži, ženy, děti, vysoce postavení po-
litici, hvězdy showbyznysu i obyčejní lidé – 
všichni se s ním chtějí setkat, dotknout se ho, 

být chvíli v jeho přítomnosti. Mediální obraz 
papeže Františka je zkrátka výborný. 

To podstatnější se ale skrývá za tím vším, to-
tiž ve slovech a myšlenkách muže, který do Va-
tikánu přišel odkudsi „z konce světa“. Obě dvě 
roviny – mediální i tu složitější a hlubší rovinu 
slov a uvažování o světě – spojuje dokumen-
tární snímek Wima Wenderse Papež František: 
Muž svého slova (2018).

Německý filmař Wim Wenders získal ce-
losvětové uznání svými hranými filmy
v 80. letech, především díky dramatu Paříž, 
Texas (1984), ověnčenému Zlatou palmou 
v Cannes, a příběhem o andělích mezi námi 
Nebe nad Berlínem (1987). V posledních dva-
ceti letech nicméně své nejlepší výkony podá-
vá na poli dokumentu. Ať už jsou to kubán-
ští hudebníci v Buena Vista Social Club (1999), 
taneční choreogra� a Pina Bausch v prvním 
evropském 3D fi lmu Pina (2011) nebo foto-

graf Sebastião Salgado v  Soli země (2014), 
vždy se setkáváme se silným autorským por-
trétem, jenž si získává srdce diváků i odbor-
níků. Všechny tři zmíněné snímky byly nomi-
novány na Oscara za nejlepší dokumentární
fi lm.

Dívat se papeži do očí
Film Papež František: Muž svého slova je v mno-
hých ohledech výjimečný počin. Vznikl totiž 
na přímou objednávku Vatikánu a Wim Wen-
ders měl zcela ojedinělé podmínky natáčení. 
Jeho tým mohl být v naprosté blízkosti papeže 
na jeho cestách po celém světě, měl přístup ke 
všem vatikánským videoarchivům a sám reži-
sér mohl s papežem hovořit v naprostém klidu 
celkem čtyřikrát během dvou let, a to vždy na 
celé dvě hodiny.

Wenders je známý svojí technologickou 
vynalézavostí, kterou bravurně uplatnil i při 
práci s papežem Františkem. Díky zvláštní-
mu nastavení kamer totiž máme pocit, jako 
by se nám papež František díval přímo do očí. 
Exkluzivní záběry z papežských cest jsou tak 
protkány rozhovorem, ze kterého – ať už se na 
fi lm díváme v kině či v televizi – čiší osobní 
vztah a  intimita důvěrného rozhovoru mezi 
dvěma lidmi, totiž mezi „mnou“ – divákem 
fi lmu – a papežem Františkem. 

„Čeho je třeba si ve fi lmu zvlášť všimnout?“ 
zeptali se režiséra v jednom z nedávných roz-
hovorů? „Ničeho – jen se nechat vtáhnout,“ 
odpověděl Wenders. A kdo by si to nepřál?

Papež František: Muž svého slova. Režie Wim 
Wenders. Na DVD vydává BontonFilm 2018

Autor je dramaturg TV Noe a fi lmový kritik

KNIŽNÍ TIP
Jana Paulase

Je symbolem maďarského odporu
proti komunistickému režimu, 
podobně jako u nás kardinál
Josef Beran. Stejně jako on byl
vězněm obou totalitních režimů. 
A spojovalo je i to, že oba 
zemřeli v exilu. Kardinál József 
Mindszenty, kterého představuje 
nově vydaný dobový životopis.

Knížka Kardinál Mindszenty. Vyznavač 
a mučedník líčí životní příběh toho-
to maďarského primase, muže, který 
se původně jmenoval József Pehm. 

Za války si ale změnil německy znějící jméno 
na Mindszenty podle své rodné obce. V roce 
1944 se stal biskupem ve Veszprému a téhož 
roku byl uvězněn fašistickou vládou, když kri-

tizoval pronásledování Židů v Maďarsku. Po 
válce byl jmenován arcibiskupem v Ostřihomi 
a jako pastýř se bral za chudé a hladovějící. Po-
cházel z rodiny drobné šlechty a jeho monar-
chistické sklony se projevovaly i v jeho vidění 
světa – byl stoupencem starého uspořádání, 
v němž má církev po panovníkovi své přední 
místo. Není divu, že pro nastupující komuni-
stický režim pod dohledem sovětské moci se 
stal záhy nepřítelem číslo 1.

Od roku 1947 byl Mindszenty terčem roz-
sáhlé propagandistické kampaně. Byl v ní vy-
kreslován jako „hlava klerikální reakce“ (stejně 
jako o něco později kardinál Beran u nás), za-
prodané Vatikánu. V předtuše blízkého zatčení 
stačil maďarský primas učinit prohlášení, které 
uložil do církevního archivu: „Počínaje dneš-
ním dnem prohlašuji neplatným a nepravdi-
vým jakékoli přiznání viny připisované mé oso-
bě.“ Byl to prozíravý krok. V prosinci 1848 byl 
zatčen, následně krutě mučen a ve vykonstruo-
vaném procesu odsouzen na doživotí na zákla-
dě vynuceného přiznání. Jeho zatčení v zemi 
odstartovalo masové zatýkání kněží a proná-
sledování církve – opět podobně jako u nás.

Knížka podrobněji popisuje právě tuto kří-
žovou cestu kardinála Mindszentyho, kdy 
se komunistickému režimu za pomoci násilí 
i omamných prostředků podařilo zlomit člo-
věka, který byl jinak pověstný svou tvrdošíj-
ností a pevnou vůlí. Na svobodu se kardinál 
dostal v roce 1956 během maďarského povstá-
ní. A v prvním veřejném rozhlasovém projevu 
hned vyzval k odporu proti komunistickému 
režimu a neskrýval kritiku ani vůči reformním 
komunistům (za krátké vlády Imreho Nagye). 
Když do Budapešti dorazily sovětské tanky, 
aby povstání potlačily, Mindszenty se uchýlil 
na americké velvyslanectví, kde následně strá-
vil 15 let. Teprve v roce 1971 mu komunisté po 
dlouhém vyjednávání umožnili vycestovat do 
exilu v zahraničí. I zde ho ovšem čekalo roz-
čarování, neboť ve vatikánské diplomacii skon-
čila nekompromisní éra Pia XII. a nastoupila 
nová tzv. Ostpolitika vůči zemím komunistic-
kého bloku. Pro ni byl Mindszenty mužem 
včerejška.

Knížka Józsefa Közi Horvátha (vychází 
s předmluvou kardinála Duky) byla napsána 
ještě před pádem komunismu v Maďarsku, 

a  to ji také částeč-
ně limituje. I když 
do roku 1989 bylo 
M i n d s z e n t y h o 
jméno v maďarské 
společnosti tabu 
a o krutostech ko-
munistického re-
žimu 50. let autor 
píše zcela otevře-
ně, je v  ní patrná 
snaha dělat z kar-
dinála tichého pří-
znivce reformního 
úsilí Imreho Nagye. Navíc, jak v doslovu po-
dotýká František X. Halas, knížka „má veškeré 
rysy hagiografi ckého spisu“, který usiluje více 
vykreslit hrdinský příklad hodný následová-
ní, než zachytit člověka z masa a kostí, kte-
rý byl mentálně „zajatcem“ zanikajícího řádu 
světa. I proto byl závěr jeho života poněkud
trpký.

József Közi Horváth: Kardinál Mindszenty. 
Vyznavač a mučedník (CDK 2019)

Maďarský nepřítel komunismu číslo 1

Tváří v tvář papeži Františkovi

Renesanční nešpory, 
barokní operu
anebo kávovou 
konvičku tančící
na hudbu
J. S. Bacha – to 
všechno přinesou 
letošní Letní slavnosti 

staré hudby. S VOJTĚCHEM 
SEMERÁDEM, uměleckým 
vedoucím spolupořádajícího 
ansámblu Cappella Mariana, jsme 
se zastavili nad jejich programem.

Letošní ročník Letních slavností staré hudby
je už dvacátý. Co se festivalu za ty roky poda-
řilo?

Letní slavnosti se od začátku profi lova-
ly jako jediný festival předromantické 
hudby prezentované poučenou inter-
pretací a vytyčili jsme si, aby každý 

program byl umístěn do vhodného prostoru, 
který by svým geniem loci dotvářel autentič-
nost koncertů. Každý ročník má své téma, kte-
ré návštěvníkům umožňuje vyslechnout různé 
programy od středověku až po klasicismus, od 
malých komorních projektů až po operní či 
taneční představení. Za 20 let trvání festivalu 
jsme navázali mnohé kontakty se zahraničními 
kulturními institucemi a umělci. Díky tomu se 
nám daří zvát nejlepší umělce v oboru a reali-
zovat výjimečné projekty na mezinárodní úrov-
ni.

Co nabízí letošní ročník?
Vzhledem k tomu, že je jubilejní, je i jeho pro-
gram opravdovou hudební oslavou, a proto 
téma zní „Jubilate Deo“. Každý posluchač si 
najde své: od koncertu renesanční polyfonie 
v nádherném klášteře sv. Anežky České či ví-
cesborových děl benátských a  německých 
chrámů přes španělský temperament napříč 
staletími v Trojském zámku, virtuózní sklad-
by pro loutnu a violu da gamba v Břevnov-
ském klášteře až po hudebně-taneční předsta-

vení. To také bude letošní ročník uzavírat ve 
Dvořákově síni Rudolfi na s názvem Večer pro
krále.

Hned dva večery jsou věnovány duchovní hud-
bě. Jaká díla představí zahajovací koncert 
v kostele sv. Šimona a Judy? 

Úvodní koncert představí hudbu raného ba-
roka v Benátkách a na dvoře saských kurfi řtů 
v Drážďanech. Pozdně renesanční styl benát-
ských chrámů se utváří vlivem dvou vůdčích 
postav Andrey a Giovanniho Gabrieliů a roz-
šiřuje se do celé Evropy. Ve srovnání s hustě 
předenou renesanční polyfonií se vyznačuje 
určitým zjednodušením a přidává počet hla-
sů, aby využil vícesborové efekty.  „Jubilate 
Deo“ je součástí názvu, ale i mottem tohoto 
koncertu, který nabídne oslavné žalmy benát-
ských mistrů a jejich německých souputníků, 
kteří přišli do Benátek na studia – a odtud si 
pak odvezli nový styl s sebou. Bude to ukázka 
hudby, která zněla v chrámu sv. Marka i  její 
nadčasové pompéznosti. Koncert bude i sym-
bolickým poděkováním za uplynulé úspěš-
né ročníky a  vykročením do nové dekády
festivalu.

A na co se mohou těšit posluchači koncertu na-
zvaného „Rosa mystica“ v Anežském klášteře?
Koncert belgického vokálního ansámblu Uto-
pia představí hudbu vrcholné renesanční re-
nesance. Vedle představitelů franko-vlámské 
školy budou v programu španělští italští mis-
tři a celý koncert bude rámovat rekonstrukce
Mariánských nešpor.

Co vyžaduje interpretace staré hudby od hudeb-
níků a co od posluchačů? Je potřeba mít pro ni 
zvláštní „ucho“?
Správná interpretace hudby minulých staletí 
vyžaduje studium techniky hry na různé ná-
stroje, ale zejména pochopení tehdejší estetiky. 
Čím starší slohové období, tím více se musí-
me řídit dobovými prameny. Z nich můžeme 
vyvodit mnohé poznatky o tempech, artiku-
laci, deklamaci, správném obsazení – to vše 
nesmíme opomenout. Stejně je to i s historic-
kým tancem či divadlem. Cítím u posluchačů 
velký zájem objevit společně hudbu minulých 
staletí, a tím i přizpůsobit své „ucho“ dobové
estetice. Alena Scheinostová

20. Letní slavnosti staré hudby.
Praha 11. 7. – 6. 8. 2019, program 
a vstupenky na www.letnislavnosti.cz

Barokní opera s tancem „Večer pro krále“ přinese příběh osudové lásky v dobových kostýmech.
 Snímek LSSH


