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Z èinnosti hudebních knihoven � IAML

Loutnová hudba v pozùstalosti
Emila Vogla

Sta let by se v roce 2001 do�il dr. Emil Vogl, lékaø, mu-
zikolog a loutnista, a my si pøipomínáme toto výroèí ve spo-
jení se zcela nev�ední událostí. Právì v roce 2001 se do sprá-
vy hudebního oddìlení Národní knihovny ÈR dostal výsle-
dek jeho badatelské a sbìratelské èinnosti: naprosto ojedi-
nìlá hudební sbírka. O tom, �e se jedná o velice specializo-
vanou a výjimeènou sbírku svìdèí i ex libris, na nìm� stojí:
�Ex musices testudinis Dr. Emil Vogl�, neboli: Z loutnových
hudebnin doktora Emila Vogla. Není to v�ak pouze její mo-
nografiènost, nevídané je i to, �e pøevá�nou vìt�inu svazkù
Vogl vlastnoruènì sepsal.

 Nejen v dobì, kdy bylo v Praze �po v�ech domech tak
veliké mno�ství louten, �e bys jimi mohl pomoci naèisto
zhotovit støechy nevím kolika nejvìt�ích palácù�1), bylo zvy-
kem hudebniny pøevá�nì opisovat. I v dobì pozdìj�í mìl
napø. ka�dý operní dùm èi orchestr svého opisovaèe, skuteè-
ného mistra svého øemesla. Znaèné zruènosti dosahovali v�ak
i ti, pro nì� opisování a spartování skladeb ze starých ruko-
pisù bylo jen základní pøípravou k vlastní badatelské práci.
Za v�echny zde vzpomeòme alespoò muzikology první po-
loviny 20. století Alfreda Einsteina a Emiliána Troldu,
z jejich� spartací tì�í badatelé a hudebníci je�tì dnes, nebo�
tito sbìratelé zachránili mnohé památky, jejich� originály
postihly za války znièení nebo chamtivost docela jiných �sbì-
ratelù�.

K badatelùm, pro které se opisování stalo víc ne� jen
základem k dal�í práci, patøil právì dr. Emil Vogl (1901-
1977). Narodil se v Praze, vystudoval medicínu na pra�ské
Nìmecké univerzitì, kde pozdìji pùsobil jako první vìdec-
ký asistent prof. Biedla. Následovalo nìkolik let vlastní lé-
kaøské praxe, nucenì pøeru�ené nìmeckou okupací roku
1939. Ji� v dobì studia medicíny nav�tìvoval pøedná�ky
muzikologie a v té�e dobì se zrodila jeho láska k loutnì. Po
válce, kdy pokraèoval ve své lékaøské praxi, mnoho ze své-
ho volného èasu vìnoval hudebnì-historickému bádání, je-
ho� výsledky prùbì�nì publikoval v odborných èasopisech,
jako napø. Hudební vìda, Die Musikforschung nebo presti�-
ní Journal of the Lute Society of America (celkem 13 stu-
dií)2). Vedle toho se vìnoval i edièní èinnosti (dvì publikace
v nakladatelství Supraphon). Tì�i�tìm Voglova bádání byla
loutnová hudba v barokních Èechách, pøièem� nejvìt�í úsilí
vìnoval studiu �ivota a díla Jana Antonína Losyho

z Losinthalu (cca 1650-1721), jednoho z nejznámìj�ích a
nejobdivovanìj�ích loutnistù v Evropì kolem roku 1700.
Souhrn svého bádání o �ivotì a díle tohoto èeského �lechti-
ce pøedstavil ve dvou studiích publikovaných in memoriam
americkou loutnovou spoleèností. Tím polo�il velmi solidní
základ dal�ímu bádání na tomto poli. Monografické studie
vìnoval i dal�ím èeským loutnistùm, zejména I. Jelínkovi
(1683-1759), A. Dixovi (1669-1719) a A. Ecksteinovi (1657-
1720). (Vzhledem k nedostupnosti patøièných informací
v encyklopedické a lexikografické literatuøe necháváme køest-
ní jména nìkterých citovaných osobností pouze ve zkrat-
kách, popø. i bez nich.) Voglovým studiím se zejména
v zahranièí dostalo velmi dobrého ohlasu, mnozí badatelé
se na nì ve svých pracích odvolávají. Pøátelství s muzikology,
Raku�anem J. Klimou a Nìmcem H. Radkem, mu jistì umo�-
òovalo získat vzájemnou výmìnou pøístup k materiálùm,
k nim� by se zpoza �elezné opony sotva mohl dostat, nema-
je navíc za zády �ádnou oficiální instituci.

Voglova sbírka, která se do správy NK ÈR dostala díky
odkazu jeho pøítele, violoncellisty Bohumila Malotína (1927-
2000),  svým rozsahem a peèlivostí uspoøádání vzbuzuje i
pøes svou relativní mezerovitost obdiv i respekt. V�dy� se
jedná celkem o témìø 4500 skladeb necelé stovky autorù
z více ne� stovky rukopisù a tiskù ze 16. a� 18. století. A to
v�e zapsáno Voglovou kaligrafií na necelých 5000 stranách
ve 40 svazcích mezi lety 1962 a 1975. Souèástí této kolekce
je témìø tisíc listù fotografií originálních rukopisù a tiskù
(patrnì zlomek pøedloh k Voglovým opisùm), dále souhrn-
ný autorský rejstøík odkazující na skladby v jednotlivých
svazcích. A právì odsud se dovídáme o pùvodním rozsahu a
èlenìní sbírky. Kromì onìch 40 rukopisných �svazkù� (Bän-
de), sbírka obsahovala �se�ity� (Häfte), rozdìlené do tøí øad
(I, II, III) a èítající celkem na 90 èísel. Tyto se�ity nebyly
nièím jiným ne� uspoøádanou smìsí hudebnin, fotokopií,
fotografií, transkripcí a opisù, z nich� ov�em jen 24 èísel
doputovalo a� do NK ÈR.  Podobné slo�ení i osud má po-
slední oddíl, slo�ky (Mappe), mezi nimi� navíc byly i spar-
tace a psané realizace bassa continua pro Voglova koncertní
vystoupení. Souhrnný rejstøík odkazuje na deset èísel tìchto
slo�ek, dnes nezvìstných. Pøedstavu o pùvodním rozsahu
sbírky si lze utvoøit jen stì�í, nebo� ne v�echny svazky byly
opatøeny signaturou a nejsou tedy, by� i jen odkazem, zmí-
nìny v rejstøících. Do této skupiny nále�í napø. kartotéka
s excerpcemi z archiválií týkajících se �ivotních osudù lout-
nistù A. Dixe a A. Ecksteina, dále dvì varianty incipitového
katalogu díla J. A. Losyho s rejstøíky podle zemí a knihoven,
nástrojù, zpùsobu psaní Losyho jména, tónin a forem. Dal�í
jednotka je zvlá�tì zajímavá. Je jí slo�ka obsahující rukou
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profesionálního opisovaèe kaligraficky upravené listy for-
mátu B4: 13 listù s incipity skladeb Karla Kohouta, 7 listù
s ukázkami skladeb èeských loutnistù (Jelínek, Zlinský, Eck-
stein, Losy, Èervenka, Dix) a 5 listù s notovými pøíklady (rùz-
ní autoøi) k nìjakému blí�e neznámému textu. Pravdìpodob-
nì se jedná o notové pøílohy ke studii, mo�ná  i knize,  shr-
nující autorovo celo�ivotní bádání, která mìla nést jméno
�Loutnisté èeského baroka� a, jak nám prozrazuje poznám-
ka vlo�ená do rejstøíkù, byla odevzdána pra�skému nakla-
datelství Academia. Není to ale jediný pøípad, kdy jistì pøí-
nosná práce le�í nìkde zapomenuta: Voglova studie �Die
Arien des Jacob Kremberg� byla odeslána redakci èasopisu
Die Musikforschung roku 1975, nikdy v�ak nevy�la.3)

 Loutnová sbírka z pozùstalosti dr. Emila Vogla je cenná
nejenom jako svìdectví neúnavného hledaèství, badatelské-
ho úsilí a sbìratelské vá�nì, ale má i vysokou hudebnì-his-
torickou hodnotu. Pøedstavuje toti�:
� jedineènou sbírku skladeb èeských a v Èechách pùsobí-

cích loutnistù 16. a� 18. století (J. Arpin z Dorndorfu,
M. �mal z Lebendorfu, V. Otto, O. Klipstein, J. B. Bley-
stein, J. A. Losy, A. Dix, A. Eckstein, Kilmansek, Cza-
slavski, B. Zwixtmeyer, Haussler, P. H. Lobkovic, J. A.
Questenberk, Zlinský, I. Jelinek, J. V. Kalivoda, K. Ko-
hout), pocházejících nezøídka z tì�ko dostupných pra-
menù,

� kolekci anonymních skladeb z rukopisù pùvodnì èeské
provenience, nyní v zahranièí,

� kolekci reprezentativního repertoáru pro angeliku (druh
loutny s charakteristickým ladìním) sebraného ze �esti
rùzných rukopisných sborníkù,

� spartace komorních skladeb s koncertantní loutnou F. I.
Hinterleithnera, J. G. Weichenbergera, W. L. von Radolta,

� kompletní opisy celé øady historicky významných ruko-
pisných loutnových památek a nìkolika dobových tiskù.

     Tuto hodnotu si pan Bohumil Malotín, Voglùv pøítel
a správce jeho pozùstalosti, velmi dobøe uvìdomoval, a tak
ji, aby mohla být k dispozici v�em podobnì zaníceným ba-
datelùm, odkázal hudebnímu oddìlení Národní knihovny ÈR,
za co� mu jistì nále�í vøelé podìkování.

Miloslav �tudent
loutnista a muzikolog

Poznámky:

1) Janovka, T.B.: Clavis ad thesaurum magnae artis musi-
cae. Praha, 1701, s. 283.

2) Hudebnìvìdná bibliografie Emila Vogla: Zur Biographie
Losys (1650-1721). Die Musikforschung, XIV, 1961, s. 189-
192; Aureus Dix und Antoni Eckstein � Zwei Prager Lau-
tenisten. Die Musikforschung, XVII, No. 1 (1964), s. 41-
45; Loutnová hudba v Èechách. Èasopis Národního Mu-
sea, roèník CXXXlII, No. 1 (1964), s. 11-19; Lautenisten
der böhmischen Spätrenaissance. Die Musikforschung
XVIII, No. 3 (1965), s. 281-290; Ze �ivotopisù ètyø èes-
kých loutnistù. Zprávy Bertramky, è. 51 (1967), s. 1-9; Pá-
ter Ivan Jelínek (1683-1759) � poslední èeský loutnista.

Hudební vìda, roèník IV, è. 4 (1967), s. 693-696; Der Lau-
tenist P. Ivan Jelinek: Das Ende der böhmischen Lauten-
kunst. Die Musikforschung, XXII, è. 1 (1969), s. 53-56;
Eine Kirchenmusik mit Lautenbegleitung in Böhmen. Hu-
dební vìda, roèník X, è. 4 (1973); Die Angelika und ihre
Musik. Hudební vìda, roèník XI, è. 4 (1974), s. 356-371;
Jak hrát na loutnu. Hudební nástroje, roèník 1973; Pra�-
ský loutnový sborník Bernarda Zwixtmeyera. Èasopis Ná-
rodního musea, roèník CXLIV, è. 1-2 (1975), s. 25-29; Jo-
hann Anton Losy: Lutenist of Prague. Journal of the Lute
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of America, roèník XIV (1981), s. 5-58.

3) Podobný osud stihl i hodnotnou práci brnìnského muziko-
loga Jaroslava Pohanky �Loutna a její podíl na vývoji in-
strumentální hudby v Èechách�, z ní� vinou náhlého úmrtí
mohl dokonèit pouze první díl vìnovaný období do 16. sto-
letí o rozsahu cca 200 stran strojopisu. Ta se ale na�tìstí do-
stala v rámci Pohankovy pozùstalosti do oddìlení dìjin hudby
Moravského zemského muzea v Brnì, kde je sice rovnì�
zapomenuta, ale alespoò pøístupna.

Informaèní technologie
v hudební dokumentaci

Ve dnech 10. a� 11. prosince 2001 se v Bratislavì konal
mezinárodní semináø �Informaèné technológie v hudobnej
dokumentácii�.

Jeho poøadatelem byly hned tøi významné slovenské in-
stituce: Hudobné múzeum Slovenského národného múzea,
Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudob-
nej únii a Univerzitná kni�nica v Bratislave.

Ta dala semináøi k dispozici svùj reprezentativní Multi-
mediálny kabinet, velmi úèelnì øe�ené a ve�kerou nejmo-
dernìj�í technikou vybavené pracovi�tì. Prostory jeho stu-
dovny jsou rozèlenìny boxy, které nabízejí náv�tìvníkùm
jednak dostateèné soukromí pro práci, jednak  napojení na
poèítaèovou sí�. Zcela vzadu, tedy mimo hlavní ruch vý-
pùjèních a studijních prostor kabinetu,  blízko k servisnímu
zázemí, je v prostorném zákoutí oddìlené auditorium s køesly
asi pro 50 lidí. K výbavì tohoto místa patøí nejen výkonná
poèítaèová technika (vèetnì mo�nosti propojení na osobní
pøenosné notebooky), ale i ve�kerá dùle�itá technika pro-
jekèní a reprodukèní. Na dostateènì velké plátno je zde
mo�né promítat monitor poèítaèe,  výstup ze skeneru, èi vi-
deozáznamy z nejrùznìj�ích typù nosièù. Reprodukovat zvuk
je tam mo�no ze v�ech aktuálních zvukových zdrojù (napøí-
klad z audiokazet èi z CD) prostøednictvím kvalitní sousta-
vy zavì�ených reproduktorù. K akustickým vlastnostem
auditoria lze  poznamenat, �e jsou díky èlenitosti a tlumi-
vým úèinkùm v�udypøítomného textilního oblo�ení dosta-
teènì vyvá�ené. V�ude je dobøe sly�et, ne�ádoucí pøeslechy
do dal�ích prostor jsou minimální. Snad jedinou nevýhodou
zde je, �e nìkterá z technických zaøízení (patrnì chladiè pro-
jektoru, èi vìtrání) pùsobí nepøimìøený hluk.


