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pWrapPolygonVertices8;7;(0,0);(0,21602);(6503,21602);(6503,21348);(21568,21348);(21568,0);(0,0);fBehindDocument1Nikoliv pouhý nápad, nálada neb i svévole, ale bezprosfřední vztah k liturgii. Ten přispěje, aby duchovní píseň vykonala své poslání: věřící přivésti k oltáři, aby si jej zamilovali a liturgii chápati se snažili. Zpěv v národní řeči dobře pěstěný bude přípravou, aby na našich kůrech rozezvučel se pravý zpěv liturgický, dědictví věků, skvost čarokrásný, společné pouto všech národů katolické Církve. I smutné a těžké doby toho vyžadují.
Jan Stikar: Ze života českého kantora.
Jubilejní vzpomínka.
V Turnově, srdci Českého ráje, dosáhl 23. února letošního roku 75 let života Kajetán Tichý, řídící učitel na odpočinku. Je dobře toho vzpomenouti, a alespoň krátkými rysy oceniti význam tohoto poctivého „kantora”, vychovatele čes‑
kého lidu, při tom zaníceného muzikanta a
výborného komponisty.
Kajetán Tichý pochází z Jičína, kde se na-rodil 23. února 1859 jako syn úředníka spořitelny. Po ukončení sfředoškolských studií na reálkách v Jičíně, Trutnově a Pardubicích a posléze na učitelském ústavě v Jičíně nastoupil dráhu učitelskou, značenou jmény Rovensko, Turnov, Český Dub, Radostín, Jenišovice, odkud jako řídící v r.1919 odešel na odpočinek po 41 letech všestranně záslužné práce učitelské.
Během studií osvojil si pod vedením skladatele Pathy nejen theoretické znalosti hudební, ale naučil se též hráti téměř na všechny běžné nástroje orchestrální, nezapomenuv ani na theorii skladby. Co nás na tomto místě z jeho hudební činnosti nejvíce zajímá, jest jeho vedení Cyrilské jednoty v JenKovicích, která se pod jeho rukou vyvinula ve zpěvní těleso opravdu umělecké výše a jež vedle působení v kostele dovedla i na poli světské hudby závoditi s osvědčenými spolky zpěváckými.
Z činnosti skladatelské jmenujeme na tom‑
Kajetán Tichý	to místě pouze jeho skladby církevní, jež po‑
nejvíce vyplynuly z jeho činnosti jako regenschoriho. Jsou to následující díla, shrnutá do stejných skupin a označená rokem vzniku.
A.	Mše. Latinská mše, SATB, 1878. — Druhá latinská mše, SAB a varhany, 1881.
	Gradualia. Benedictus es, SAB a varhany, 1880. — Ascendif Deus, SATB, 1881. — Beatus vir, 2 hlasy a varhany, 1916. — Haec dies, SATB a varhany, 1930.
C.	Otfertoria. Sacerdotes Domini, SAB a varhany, 1880. — Ascendit Deus, SB a varhany, 1880. — Constitues eos, SATB, 1915. -- Země se fřásla, SATB, 1921. — Terra tremuit, SATB a varhany, 1930.
D.	O 1llejsv. Svátosti. Pange lingua, SATB, 1882. — Dvě „Chvalte, ústa”, SATB, 1920.
	O Panně Marii. Regina ooeli, SATB, 1881. — Sancta Maria, SATB, 1889. — Ave Maria, SATB, 1917.
	O Svatých. Hymnus o sv. Františku, SATB, 1881. — Iste sanctus, SATB, 1911. -- Ó Váceslave svatý, SATB, 1929.
G.	K vddavkám. Dvě písně, 1 hlas a varhany, 1893. — Dvě písně, 2 hlasy a var‑
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