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Smysl zpěvu je,
když přeskočí jiskra
Na následujících stránkách přinášíme povídání s Markem Šlechtou,
sbormistrem a zakladatelem vokálního souboru Geshem a organizátorem Spiritual festu v jedné osobě, nejenom o hudbě, radosti a víře...

K

dy a jak vznikl vokální soubor
Geshem?
V devadesátých letech jsem za
svého působení na Ostravsku vedl hudební skupinu Cáde-Chet. Po několikaletém
životě v Praze jsem zjistil, že mi chybí tato
hudební aktivita. Začal jsem tedy dělat
Spirituály radosti – české verze známých
i méně známých spirituálů – zpěv a kytara,
ale to nebylo úplně ono, protože jsem byl
sám. A v té době jsem se dozvěděl o akapelových skupinách zpívajících spirituály
a gospely jako Take 6, Acappella a další.
V roce 2000 jsem se rozhodl něco takového
založit. Vydal jsem mnoho inzerátů, obeslal
stovky adres v Praze a sehnal jsem v první
fázi kolem padesáti zájemců, se kterými
jsem začal cvičit nejprve písně z Taizé.
A na nich došlo k prvnímu sezpívání
souboru.
Jaký prodělal vývoj a kolik lidí jím prošlo?
Samozřejmě zpočátku byl největší příliv
i odliv lidí, ale už v průběhu prvního půlroku se skupina stabilizovala a zůstalo kolem
třiceti lidí, dnes se pohybujeme na úrovni
pětadvaceti lidí a myslím, že je to optimální počet pro zachování „soundu“ souboru
a fungování tělesa.
Zpíváte uvolněně a snad i s určitým
nadhledem. Je to výsledek tvrdé práce při zkouškách či spíše atmosférou
v souboru?
Kladu důraz na dokonalé zvládnutí hudební i textové části i na prožitek písně.

Marek Šlechta
Technik, jak toho dosáhnout, je mnoho
a každá píseň vyžaduje specifický přístup.
Dbám na to, aby to, co zpíváme, nás bavilo.
Je to relativně jednoduché: koho to nebaví,
ten s námi nezpívá. A naopak: Koho to baví,
udělá maximum pro to, aby náš projev byl
co nejlepší po všech stránkách.
Co myslíte že drží váš soubor pohromadě?
Nutnou podmínkou členství v souboru
(nikoliv jedinou) je souhlas s repertoárem.
Naším hlavním tématem jsou afro-americké
spirituály, dále písně z Taizé a na programu
budou hebrejské písně. Pokud to děláme
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tak, že nám aranže sedí a líbí se nám, pak
nás to spojuje. Těžko popisovat prožitky
nádhery souzvuku, jehož jste součástí. To si
musí každý vyzkoušet. Kromě toho máme
rádi naše posluchače.
Vaše vystoupení na letošním Spiritual
festu bylo excelentní. Jakou vidíte perspektivu vašeho souboru?
Geshem jsem zakládal s tím, že bych byl
rád, aby v Čechách zněly na co nejlepší úrovni
duchovní písně. O to se chci i nadále snažit.
I dnes, po sedmiletém fungování Geshemu
vidím, že je to docela vysoká laťka.
Zpíváte spirituály a celou řadu písní
s náboženskými texty. Znamená to, že
členové souboru jsou věřící?
Zpíváme výhradně duchovní texty. Kladu důraz na to, abychom vyjadřovali nejen
zpíváním textu to, co píseň chce sdělit. Ale
na to, zda jsou zpěváci věřící, se neptám, to
si musí přebrat sami.
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Koho z členů vašeho souboru byste chtěl
vyzdvihnout a proč.
Každý zpěvák je osobnost, která stojí
za víc, než zmínku, protože všichni zpívají
a připravují náš repertoár ve svém volném
čase, což je nemalá oběť.
Kromě toho mnozí z nich pomáhají
organizovat koncerty. Všichni se podílí na
organizaci Spiritual Festu. Je toho hodně
a jmenováním některých bych neprávem
znevýhodnil ostatní, proto vás odkážu na
naše internetové stránky, kde jsou všichni
zmíněni.
Co znamená zpěv pro členy Geshemu
a co myslíte, že dává posluchačům?
To se těžko popisuje, ale zjednodušeně
řečeno to jsou radostné prožitky z melodií, harmonií a rytmů, duchovního náboje,
přiblížení se k lidem. Ale vůbec nejlepší je,
když atmosféra písní přechází na posluchače. Když prožíváme spirituál společně
s nimi, a cítíme, že „přeskočila jiskra“, mám
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dojem, že se dotýkáme pravého smyslu našeho zpěvu.
Jak hledáte nové zpěváky?
Spíše se zájemci hlásí sami. Noví zpěváci
si to s námi nejprve pár měsíců vyzkouší
a pak se dohodneme, zda a jak budeme
pokračovat.

A to nám zabere celý čas zkoušek a vystoupení. Proto občas připomínám, že je hodně
důležité pro člena souboru, aby měl dobrou
práci, rodinné zázemí a pokud je věřící, také
společenství. V čase, který mu (ji) zbývá, se
pak může věnovat společnému zpěvu.

Kde všude můžeme Geshem slyšet?
Nejvíc vystupujeme v Praze a okolí.
Všechny naše uskutečněné i plánované
koncerty jsou v sekci „koncerty“ na našich
stránkách www.geshem.cz

Určitě jste si už položil otázku proč to
všechno děláte. Proč tedy?
Žil jsem většinu svého života v komunistickém režimu, kde se duchovní písně
nesměly zpívat naplno a otevřeně. Teď
je to „dovolené“, rád bych to tedy dělal
pořádně.

Prožívají členové Geshemu smutné
i radostné životní situace společně?
K životu souboru patří i to, že se někteří
lidé spřátelí, vznikají nové kontakty a je to
nádherné, když si občas uděláme společné
setkání bez zpěvu. Ale nebylo by fér, abych
nezmínil, že soubor Geshem nemůže nikomu nahradit rodinu nebo společenství ani
nic jiného. Naše jediná společná aktivita
a cíl je zpívat co nejlépe duchovní písně.

Lidé mají často pocit, že jim není do
zpěvu. Co byste jim v takovém případě
poradil?
Pán Bůh je vždycky připraven přijmout
každého, kdo se k němu obrací o pomoc.
Přál bych každému, komu není do zpěvu,
aby poznal otevřenou náruč a pomocnou
ruku Nejvyššího.
Ptal se Rudolf Krautschneider
foto Vilém Kříž a archiv Marka Šlechty
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