
Przetoż teraz przywiedźcie mi na harfie grającego. A gdy on gracz grał, była nad nim ręka Paoska. 
2 Kings 3:15 

 
O Toque de Silencio: 

Repertuar  formacji muzycznej Toque de Silencio (w przekładzie  Dotyk ciszy) tworzą przeważnie religijne  
pieśoie z Czech i z Hispani. Doświadczenie  muzyków z Czech z wykonawstwem tej oto żywej muzyki  trwa 
poprzez dziesięd lat. Z różnych zestaw i zmian obsady wyrosła ich muzyka do dzisiejszego podobieostwa 

dwóch osób, w którym reprezentują swoją muzyke już trzy lata.  Zawsze nastawiali się do muzyki duchowej, 
albowiem muzyka ta jest tworzona i  przeznaczona przeważnie  do celów liturgicznych i ma wpływ 

zjednoczenia i harmonii w stosunku do słuchaczów razem z Bogiem. 
Vanda Klapetková (śpiew, flet altowy, percuse, klawisz) pochodzi z parafii Josefov, skonczyła studia 

śpiewania solowego  w klasie wybitnej polskiej prof. Henryki Januszewskiej na Ostrawskim Uniwersytecie.  
Zajmuje  się wykonawstwem muzyki religijnej i barokowej, śpiewała także w rozmaitych zespolach i w chóru 

parafialnym.  
Jindřich Klapetek (gitara akustyczna, śpiew) pochodzi z parafii Opawskiej, i już przy studiach na 

konserwatoriu L. Janacka w Ostrawie i na Ostrawskim Uniwersytecie zajmował się muzyką duchową - był 
członkiem orkiestry parafialnej i póżniej reprezentował filharmonie  Olomouc. W tym czasie paostwo są 

czynni w Javorniku. 
Oboje wykonawcy byli obecni w czeskich i zagranicznych salach koncertowych i koscielach (Czechy, Niemcy, 

Wielka Brytania, Polska – koscioly w miastach Walbrzych, Bielawa, Krzeszów, Kamienna Góra,...), i brali 
udział w różnych festiwalach i konkursach muzycznych. Ponieważ ich muzyka miała coraz większy odzew u 

publicznośdi, zdecydowali się poswięcid swój czas temu posłaniu na 100 procent. Biorą udział na koncertach 
dobroczynnych i na koncertach muzyki religijnej. 

Już przy studiach na konserwatoriu i później na Uniwersytecie odczuwali moc muzyki i jej dar otwierad 
serce ludzi. Księga Zohar cytuje: „W niebie są komnaty, które dają się otworzyd tylko pieśoią". 

Sefardyjska muzyka pochodzący z Hispani w latach ostatnich odczuwa wielki powrót i popularnośd. W jej 
melodiach są wpływy orientalne i wynikiem tego są ciekawe kompozycje, pełne emocji i głębokośdi. 

Podstawą muzyki są tematy duchowe. W tekstach pojawja się jakaś symbolika słowna, za którą ukrywa się 
tajemnica, która muzyka i słuchacza zainteresuje i pieśni dodaje tajemny charakter. 

Zawiadomienie tekstów jest przekazane przez słowa w taki sposób, którym przekazywały się zawiadomienia 
w działach wielkich malarzów za pomocą namalowanych symbołów. Emocje, które znajdują się w 

żydowskiej muzyce – radośd, żal, tęsknota po ojczyznie, humor – są bezczasowe i dotykają serca każdego 
człowieka. Wykonawcy raczej chcą wytlumaczyd czułośd, głęmbokośd i wewnętrzny nabój, który przenika w 
muzyce Sefardskich Żydów, niż dokładnie cytowad oryginalne kompozycje. Słowa i mełodia są autentyczne. 

Śpiew przechodzi często do tematycznej, pózniej do wolnej improwizacji, podkreślając charakter całego 
utwóru. Muzyka sefardska jest podstawą, z której rozwija się właściwy język 

muzyczny. Muzyka tradycyjna uzupełniona jest o następne elementy – przedewszystkim jest to czeski 
folklor, dzięki czemu dostaje się bliżej dziśiejszemu słuchaczowi. Dzięki tej żywej muzyce może się na chwile 

on zatrzymad  i doznad dane słowo boże. 
  
 

        
        

Napisali o nas: 
 

„Refleksyjny, bliski balladom ładunek emocjonalny pieśni 
w wykonaniu anielskiego wokalu Vandy Klapetkovej, przy akompaniamencie Jindřicha Klapetka 

łagodnie wyciszył atmosferę ….” 
 Nyski dom kultury 

 
„Melodie sefardyjskich Żydów zabrzmiały w niedzielę. 

Delikatny, ale silny solowy śpiew z towarzyszeniem dźwięków gitary i fletu wypełnił świątynię.” 
Gość Opolski 

 
„Takowej muzyki jest trzeba dla ludzi ....“  

Ks. Edward Henne, Parafia Paczków  


