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Petr DANĚK
Historické tisky vokální polyfonie, rané 
monodie, hudební teorie a instrumentál-
ní hudby v českých zemích do roku 1630. 
Se soupisem tisků z let 1488–1628 
uložených v Čechách
Praha, Koniasch Latin Press 2015, 224 s., 
123 obr., ISBN 978-80-87773-13-0.

Kniha předního českého muzikologa 
a  znalce renesanční hudby Petra Daňka, 
věnovaná hudebním tiskům převážně ze 
16. století a ze závěru rudolfínské doby, vy-
šla jako pátý svazek edice Clavis monu-
mentorum musicorum Regni Bohemiae  – 
Subsidia. Shrnuje výsledky mnohaletého 
výz kumu, jehož zaměření a dílčí interpre-
tace signalizovala řada předchozích analy-
tických studií tohoto autora.
V  úvodní kapitole P.  Daněk osvětluje pře-
vratný dosah knihtisku pro šíření hudby 
po Evropě a pro kulturní transfer mezi jed-
notlivými jazykovými a kulturními oblastmi. 
V  tomto dynamickém proudění zaujímaly 
české země úlohu aktivní i recepční, což kon-
krétně dokládá v „dlouhém“ prvním století 
hudebního knihtisku, vymezeném osmdesá-
tými lety 15. století a  zhruba rokem 1630. 
Při tomto chronologickém ohraničení nejde 
primárně o politické a  společenské události 
ve  středoevropském prostoru, nýbrž o  sou-
běžné stylové proměny hudební kultury.
Daňkův rozbor vychází z nesmírně pracného 
soupisu tisků čtyř v titulu uvedených žánrů 
(nikoli tedy tisků kancionálových, chorál-
ních a  příležitostných) a  z  vědomí, že se 
zachovalo pouze torzo někdejší produkce. 
Skutečnost, že dosavadní poznání se opírá 
o  zlomky někdejšího kulturního bohatství 
a že je lze podstatně korigovat i ná hodnými 
objevy, názorně dokumentuje kapitola věno-
vaná souboru neznámých hudebních ruko-

pisů a tisků českého původu z období vrchol-
né renesance, které se podařilo nalézt 
v soukromé sbírce v New Yorku.
Přes uvedenou výhradu monografi e P. Daň-
ka a připojený katalog zásadně koriguje a do-
plňuje evropský soupis hudebních pramenů 
(Répertoire internationale des sources musica-
les), ale zároveň vychází z jeho metodologie 
tak, aby nynější česká deskripce zůstala kom-
plementární s  celoevropskou evidencí. 
Za  vznikem Daňkova katalogu je skryt vý-
zkum v centrálních fondech i v mnoha pro-
storově rozptýlených sbírkách zámeckých, 
klášterních, farních a  soukromých, pokud 
ovšem byly svými majiteli zpřístupněny. Po-
dařilo se tak odhalit více než 300 tištěných 
titulů polyfonie, monodie, hudební teorie 
a instrumentální hudby. Některé z nich jsou 
dokonce světovými unikáty, například tisk 
motet Orlanda di Lasso z roku 1580.
Pro první polovinu 16. století vystihl P. Da-
něk konzervativní uzavřenost vokální poly-
fonie v  literátských bratrstvech, která se 
spokojovala s tradičním repertoárem, což se 
odráželo v  nepřítomnosti domácí nototis-
kárenské produkce a  obchodu (na  rozdíl 
od  evropsky unikátně rozvinutého tisku 
písňové tvorby). Teprve se zvyšováním ná-
roků na provozování hudby ve druhé polo-
vině 16. století se situace zásadně změnila. 
Zejména zásluhou typografi cky i obchodně 
zdatného pražského tiskaře Jiřího Nigrina 
vyšly od roku 1579 desítky polyfonních děl, 
většinou rudolfínských hudebníků a  skla-
datelů; Nigrinovi je v knize právem věnová-
na samostatná kapitola a  chronologický 
přehled 72 hudebních tisků vyšlých z  jeho 
ofi cíny. Repertoár se tehdy rozšířil o díla au-
torů německých, italských, španělských 
a  dalších, přičemž některé české nototisky 
směřovaly do zahraničí, zatímco zahraniční 
vydání proudila do českých zemí.



113 | 2015 579 ZPRÁVY O LITERATUŘE

Recepci zahraničních tisků názorně osvětlu-
je detailní rozbor Březanova soupisu rožm-
berských hudebnin (Libri musici), v  němž 
vedle dvanácti českých (vesměs pražských) 
tisků jednoznačně dominují mnohem počet-
nější tisky německé (především norimber-
ské) před italskými (benátskými), nizozem-
skými a  jinými. Pozoruhodné je zjištění, že 
kromě starších (klasických) děl o  hudební 
teorii se zadavatel Březanova soupisu, Petr 
Vok z  Rožmberka, orientoval na  nejnovější 
hudbu a že precizní popis jeho knihovny za-
chycuje i díla nikde jinde na světě nedochova-
ná a v muzikologické literatuře neznámá.
Daňkova kniha se vyznačuje perfektním 
zvládnutím pramenné základny i  literatury 
v rozsahu daleko přesahujícím oblast hudeb-
ní vědy. Kromě textu vyniká také množstvím 
vyobrazení reprodukovaných z  hudebních 
tisků a  ilustrujících nejen jejich typografi c-
kou úroveň, ale také hudební a kulturní život 
renesanční Evropy. Monografi e svým význa-
mem značně překračuje hranice historické 
muzikologie. Obohacuje poznání kultur-
ních dějin raného novověku, neboť odhale-
ním cest, jimiž se šířil dobový repertoár, od-
haluje intenzitu kontaktů mezi českými 
zeměmi a  ohnisky i  periferiemi tehdejší ev-
ropské kultury.

Jaroslav Pánek

Vít ASCHENBRENNER
Hudebně-liturgický provoz jezuitské 
koleje v Klatovech v 18. století
Plzeň-Praha, Západočeská univerzita 
Plzeň – Scriptorium 2011, 412 s.,
ISBN 978-80-7043-952-4,
ISBN 978-80-87271-57-5.

Bohatý hudební život českých zemí v prů-
běhu 17. a 18. století si nelze představit bez 

působení duchovních řádů a  kongregací, 
které se hudbě věnovaly nejen v  rámci sa-
motné liturgie (byť právě zde se těšila velké 
pozornosti), ale rovněž jako součásti vzdě-
lávání. V  oblasti školství působil zejména 
řád piaristů a do svého zrušení v roce 1773 
také Tovaryšstvo Ježíšovo. Dotyčné téma 
však zůstává stále poměrně neprobádané, 
především pokud svoji pozornost zaměří-
me na regionální centra, kde byla řada tako-
vých škol. Nesmírně cenným příspěvkem 
k této části domácích dějin je proto recen-
zovaná publikace Víta Aschenbrennera.
Hudbou v  klatovské koleji jezuitů, stejně 
jako hudebními dějinami tohoto kraje, se 
autor zabývá dlouhodobě. Dílo představu-
je vůbec první pokus o  podrobný pohled 
na  zdejší působení řádu na  poli hudby 
v pošumavském městě. Nesnadného úkolu 
se autor i přes mnohá omezení zhostil vý-
borně a  kniha je tak hodnotnou sondou 
do  problematiky hudebně-liturgického 
provozu západočeského města v době ba-
rokní. Zřejmě největším omezením, 
na  které badatelé (nejen) v  oblasti hudby 
starších slohových období často narážejí, 
jsou neúplně dochované či zcela chybějící 
archivní prameny, jež by mohly poskyt-
nout komplexní a vyvážený pohled na čin-
nost a  provoz koleje. O  tom, stejně jako 
o všech dostupných pramenech a literatu-
ře, je pojednáno v úvodních částech publi-
kace, nazvaných „Hudebně-liturgický pro-
voz klatovské jezuitské koleje a  možnosti 
jeho výzkumu“.
Další oddíl se zabývá dějinami klatovské 
školy, založené v  polovině třicátých let 
17. století. První jezuité do  města přišli 
v  březnu 1636 a  díky podpoře místních 
šlechticů i  duchovních získali dobré záze-
mí, včetně dvou domů na náměstí, k nimž 
postupně připojili další. Roku 1656 pak by-



Milan Hlavačka – Pavel Cibulka a kol.
SOCIÁLNÍ MYŠLENÍ A SOCIÁLNÍ PRAXE 

V ČESKÝCH ZEMÍCH 1781–1939
Ideje – legislativa – instituce

(Řada A – Monographia, sv. 54) 
Historický ústav, Praha 2015, 642 s., ISBN 978-80-7286-241-2

Tato monografi e může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace 
o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zá-
konodárství a  také o  konkrétním institucionálním fungování chudinských a  sociálních 
opatření v  západní části habsburské monarchie a  následně i  v  Československu v  období 
od josefínských reforem do vypuknutí druhé světové války.
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