v irím slova smyslu zpìtnì adresovány zájmùm univerzity, mìsta New Yorku a národní kultuøe, jako i zájemcùm
v celém svìtì a mají se íøit prostøednictvím publikací, konferencí a výstav. Studenti, doktorandi i stipendisté jsou navíc pøímo i nepøímo vtaeni do èinnosti støediska, které jim
mj. vytváøí pøíleitosti zejména pro práci redakèní a vydavatelskou.
Tematické okruhy souèasných prùbìnì realizovaných
projektù a dosud vydaných publikací SBB jsou prozatím
hlavním kritériem jeho obsahové struktury.
Projekty se zabývají více èi ménì dùleitými úseky hudební historie, a u v mezinárodním, národním, regionálním nebo i ánrovém mìøítku a hledisku: francouzskou operou 17. a 18. století, hudbou na newyorské divadelní scénì
v letech 1863 a 1875, výzkumem tvorby italského barokního skladatele G. B. Pergolesiho, studiem nástrojù s tzv. volným, prùrazným jazýèkem (jako jsou harmonika, akordeon,
harmonium aj.), uchováváním a zpracováním materiálù a
informací k vydávání edièní øady Symfonie 1720-1840. Patøí sem rovnì známé dlouholeté výzkumné projekty bibliografického charakteru s celosvìtovou pùsobností koncipované a zaloené právì prof. Brookem  od roku 1966 je to
Mezinárodní soupis literatury o hudbì (RILM) a od roku
1972 Støedisko pro výzkum hudební ikonografie (RCMI).
Publikace vydávané SBB dá se øíci obkreslují a zavrují èinnost jednotlivých projektù, jak dokládá pøedpoklad
úplného stosvazkového vydání dìl G. B. Pergolesiho, aktuálnì vycházející kronika hudebního dìní na newyorské divadelní scénì nebo roèenka o výe zmínìných jazýèkových
nástrojích. Pak jsou tu ovem známé reprezentativní publikace jako celosvìtová výbìrová bibliografie literatury o hudbì opatøená abstrakty RILM Abstracts of Music Literature (titìna podoba, CD-ROM i online), dále hudebnì-ikonografické soupisy RIdIM/RCMI Inventories of Music Iconography, tìící rovnì z akce Mezinárodního soupisu hudební ikonografie (RIdIM), a koneènì mezinárodní roèenka
pro hudební ikonografii Music in Art.
Do struktury SBB patøí rovnì èetné dílèí archivy, zejména ty, které jsou spjaty s uvedenými projekty, nebo písemnosti a zvukové nahrávky pocházející z pozùstalostí význaèných pedagogù-muzikologù, kteøí na univerzitì pùsobili (Barry S. Brook, Gustave Reese, Emanuel Winternitz).
Z dalích publikací vydávaných SBB je tøeba zmínit øadu
tematických hudebních katalogù, èasopis Mezinárodní spoleènosti Albana Berga (jeden z pøedstavitelù tzv. druhé vídeòské koly první poloviny 20. století), svazky vìnované
ánru smyècového tria v rámci souborného vydání dìl J.
Haydna ve spolupráci s nìmeckým Haydn-Institutem,
bibliografii hudební tvorby a literatury týkající se en
v americké hudbì a velkolepý projekt edice pøímých hudebních pramenù Symphony 1720-1840 proponovaný na
60 svazkù.
Pestrá a libovolná obsahová rozmanitost dosavadní
pùsobnosti SBB dává tuit slibnou perspektivu pøi uplatnìní
dalích moných projektù a edièních poèinù. Nedaly by se
tu rovnì uplatnit nìkteré, zejména bibliografické výsledky
výzkumu èeské hudby a hudební minulosti?
Julius Hùlek
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Pøínos PhDr. Ireny Janáèkové
èeské hudbì a hudební dokumentaci

Urèitì se nestává èasto, aby celé jedno století bylo vyplnìno ivotem jednoho èlovìka. V naem pøípadì tomu tak
je  nedávno uplynulé 20. století mùeme bez nadsázky povaovat za století ivota a èinorodé aktivity PhDr. Ireny Janáèkové. Pùsobila v oblasti sborového zpìvu, klavírní hry,
vèetnì teorie a pedagogiky obou oborù, dále hudební etnografie a zejména pak na poli hudební dokumentace. Jednotlivé odbornosti v urèitých obdobích jejího dlouhého ivota
rùznì pøevládaly, støídaly jedna druhou a pøedevím se prùbìnì roziøovaly a rozvíjely, nìkdy i pøes nepøízeò osudu a
nevítaný zásah vnìjích okolností.
Dr. Janáèková se narodila 24. záøí 1901 v Èeských Budìjovicích, kde maturovala na reálném gymnáziu roku 1920.
Soustavnì a dlouhodobì se vzdìlávala v oboru sborového
zpìvu a ve høe na klavír a do poèátku ètyøicátých let. Mezi
jejími uèiteli najdeme zvuèná jména, vèetnì známého klavírního pedagoga prof. Viléma Kurze. Pro nastávající vìdeckou práci byla vybavena i jazykovì  skvìlou znalostí
latiny, francouztiny a pøedevím nìmèiny. Tøicátá a ètyøicátá léta jsou obdobím, kdy teorie a praxe se v pùsobnosti dr.
Janáèkové velice úzce prolínaly. Vìnovala se tehdy klavírní
høe, sborovému zpìvu, zejména pøímo sbormistrovské práci
a související práci pedagogické, pøedevím hudebnì-výchovné (té a do první poloviny padesátých let).
Do aktivit ètyøicátých let spadá i odborné vzdìlávání dr.
Janáèkové. Hned roku 1945 se zapsala na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ke studiu hudební vìdy,
ovem po neblaze známých provìrkách roku 1949 odtud
musela odejít, nebo patøila k zastáncùm muzikologa prof.
dr. Josefa Huttera, neohroeného oponenta tehdy vemoc115

ného Zdeòka Nejedlého. Pøechodnì pak dokonce musela uèit
nehudební pøedmìty na základní kole. Doktorátu dosáhla
a poèátkem sedmdesátých let na Pedagogické fakultì UK
na základì disertace o lidové písni na Kladensku.
V letech 1950 a 1958 pùsobila dr. Janáèková jako odborná asistentka v Ústavu etnografie a folkloristiky ÈSAV
v Praze, kde se teoreticky i prakticky vìnovala problematice sbìru a dokumentace lidových písní. Hudební folkloristika patøila k celoivotnì intenzivním zájmùm dr. Janáèkové
a ideálnì tìila ze zkueností nabytých v pìstování sborového zpìvu. Obojí  se zvlátním akcentem na kulturu lidové
písnì a sborového zpìvu na Kladnì a na Kladensku, ale také
ve východních a jiních Èechách  dolo výrazu v èetných
èláncích, statích a studiích, jednak publikovaných
v odborném i dalím periodickém tisku (mj. zvlátì Èeský
lid, Gramorevue, Hudební rozhledy, Hudební vìda), jednak
zanechaných v autorèinì rukopisné pozùstalosti.
Z publikovaného odkazu dr. Janáèkové si trvalou pozornost zaslouí práce Jakub Jan Ryba o svém ivotì,
z nìmèiny pøeloený vlastní Rybùv ivotopis, který autorka
a zároveò pøekladatelka pøipravila k vydání, doplnila èetnými poznámkami a vysvìtlivkami a vydala v kniní podobì
roku 1946. V rukopisné pozùstalosti zùstávají hlavnì rozsáhlejí studie jako: Mozart a jeho první pratí vydavatelé (dokonèeno pøiblinì k roku 1980 a urèeno periodiku
Hudební vìda), dále Sborový zpìv na Kladnì a Sborový
zpìv na Kladensku a podle Èeskoslovenského hudebního
slovníku osob a institucí (Praha 1963) to má být Rakovnický kancionál Johanny Rejèkové z roku 1594.

Vìdeckou odbornou dominantou celoivotní aktivity dr.
Janáèkové jsou nepochybnì její soupisové a bibliografické
práce. Zatímco pro mnohé muzikology èinnost tohoto druhu
náleí k obligátním, nepopulárním a brzy opoutìným poèátkùm jejich kariéry, dr. Janáèková toto úsilí bohatì rozvíjela a naplòovala v poehnanì dlouhém dùchodovém vìku.
Pøipomeneme, e po odchodu do dùchodu v roce 1958 se
dále vìnovala sbìru lidových písní pro tehdejí hudební oddìlení Národního muzea v Praze, dnes Èeské muzeum hudby, v edesátých letech externì pracovala pro Souborný hudební katalog Národní knihovny ÈR a pro Generální katalog NK pracovala a do svých osmdesáti let!
Tìitì pozornosti dr. Janáèkové je v pozdním období
jejího ivota a neutuchající èinnosti soustøedìno na detailní
podchycení produkce praských hudebních nakladatelù a
vydavatelù, z hlediska historického pak na pomìrnì irokou
dobu národního obrození. Takto se zamìøila na praská vydání dìl skladatelù Wolfganga Amadea Mozarta (W. A.
Mozart a pratí vydavatelé jeho díla, Gramorevue, 1977,
è. 11; W. A. Mozart a první vydavatelé jeho díla, Hudební
rozhledy, 1987, è. 10) a Václava Jana Tomáka (Pratí
vydavatelé V. J. Tomáka, Hudební vìda, 1981, è. 2). ivotním opusem dr. Janáèkové co do rozsahu i hloubky bezpochyby zùstává práce Marco Berra. Praský vydavatel
hudebnin obrozenecké Prahy, její rozsáhlá edice je redigována a pøipravována v hudebním oddìlení Národní knihovny ÈR. Vyjde bohuel u in memoriam.
Úctyhodné jubileum dr. Janáèkové se málem naplnilo 
tento svìt a svou práci vak náhle opustila 10. prosince 2000
ve vìku nedoitých sta let.
Julius Hùlek
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