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úvahy o fondu, digitalizaci, o pojetí fondu NF jako vìci
národního kulturního dìdictví. Sem rovnì� patøí realiza-
ce výzkumu stávajících fondù za úèelem centrální evi-
dence prostøednictvím dotazníku. Diskuse, o ní� je øeè,
stanovila tento úkol jako naprosto nezbytný a do jisté míry
prioritní. Tím jako by tento názor byl v urèitém rozporu
se závìreènou tezí dotyèného koncepèního materiálu
o NF: �...postupná realizace projektu NF nebude jedno-
znaènì podmínìna pøedcházejícím výzkumem, ale bude
probíhat paralelnì s prùzkumem fondù svého druhu...�.

Tento materiál dosud nebyl systematicky diskutován
a hodnocen. Není pochyb, �e ka�dý ze zúèastnìných si
uvìdomuje jeho dùle�itost (konec-koncù jde o výsledek
kolektivní zku�enosti), ale zároveò ka�dý jako by cítil,
�e tak velký úkol nelze vyøe�it najednou a v krátké dobì.
Proto byla na 1. prosinec 1998 do NK ÈR svolána u��í
pracovní schùzka, kde byl zpøesnìn dal�í postup. Zú-
èastnili se jí: M. Hora, J. Hùlek, E. Je�utová, V. Moj�í�,
J. Navrátilová, Z. Petrá�ková a S. Psohlavec.

Konstituování NF i nadále zùstává hlavním cílem a
tomu logicky odpovídá význam materiálu �Národní fo-
notéka v Èeské republice...�, který ... �je i nadále sledo-
ván jako perspektivní a v podstatì jediné mo�né výcho-
disko dal�ího jednání èi postupu pøi realizaci projektu
NF�.

Cestu, která k vytèenému cíli vede, je v�ak tøeba úèel-
nì etapizovat a kategorizovat. �iroký zábìr pùvodního
projektu proto zredukujeme a zamìøíme na projekt evi-
dence a ochrany národního fondu zvukových dokumentù
s vyu�itím nabízených grantových mo�ností. V tomto
smyslu byl zadán úkol individuálního vypracování � ...
základního schématu èi urèitých tezí projektu Evidence
a ochrany národního fondu zvukových dokumentù�. Ze
shromá�dìných materiálù pak vznikne obsahovì koncen-
trovaný a mj. i metodicky dùle�itý souhrn, jen� - právì
z tìchto hledisek - pøinejmen�ím výraznì ovlivní textaci
projektu evidence a ochrany. Zadání samozøejmì poèítá
s vyu�itím zahranièních materiálù, jako� i pøímých zku-
�eností ze zahranièí.

Ze schùzky u��í pracovní skupiny k problematice NF
vze�el návrh, aby øe�itelem projektu bylo Národní muze-
um - Muzeum èeské hudby s tím, �e spoluøe�itelem bude
Národní knihovna ÈR. Prvním krokem k uskuteènìní ta-
kové spolupráce má být schùzka øeditelù obou institucí.

V uvedených skuteènostech lze spatøovat hlavní pøí-
nos schùzky u��í pracovní skupiny, stejnì tak i význam
dal�ích pracovnì organizaèních opatøení, ke kterým do-
�lo na pøelomu let 1998/99. První písemné návrhy pro-
jektu evidence a ochrany jsou na svìtì - zaèaly se obje-
vovat v dobì uzávìrky tohoto èísla, tedy v lednu 1999.
To v�echno je poèátkem nové etapy v procesu postupné-
ho vytváøení pøí�tí �národní fonotéky�.
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Konference Hudebnìhistorické prameny - doku-
mentace, ochrana, prezentace se uskuteènila ve dnech
24. a� 26. listopadu l998 v budovì Ba�ty Luginsland
v areálu Bratislavského hradu. Uspoøádalo ji Hudební
muzeum Slovenského národního muzea.

Konferenci otevøel zásadní referát Dariny Múdré,
pøední specialistky na dokumentaci hudebních prame-
nù historického charakteru na Slovensku, zamìøené ze-
jména na slovenskou hudební kulturu 18. století. Její
pøíspìvek �Instrument der Musikwissenschaft? - Sloven-
ský katalog hudebnìhistorických  pramenù, projekt a
rezultáty v letech 1967 a� 1989� u� svým názvem pøe-
deslal smysl celé tøídenní akce (pøipomeòme, �e nìmec-
ké sousloví parafrázuje snahy bývalého hlavního redak-
tora mezinárodní akce RISM Joachima Schlichteho po
smyslu soupisových aktivit týkajících se hudebních pra-
menù, zejména historicky vzdálenìj�ích). Ve svém ob-
sáhlém a obsa�ném pøíspìvku podala pøehled zpracova-
ných sbírek svého druhu, dosud publikovaných soupisù,
pramenù vyu�itých k edièní èinnosti, zrekapitulovala
trojstrannou spolupráci na tomto poli mezi bývalým Èes-
koslovenskem, Maïarskem a Rakouskem, zhodnotila
dosavadní spolupráci mezi slovenskou a èeskou soupi-
sovou akcí, o nich� je�tì bude øeè, vèetnì nezastupitel-
né pomoci notového incipitového katalogu Souborného
hudebního katalogu v hudebním oddìlení Národní
knihovny ÈR pøi èetném zji��ování a ovìøování autor-
sky sporných èi anonymních skladeb.

Souèasný stav slovenské soupisové akce zhodnotila
Miriam Lehotská (její souèasný garant) a nastínila její
perspektivy. Plynulé pokraèování vstupní trojice zásad-
ních  pøíspìvkù zavr�ila Zuzana Petrá�ková (NK ÈR)
charakteristikou a systematikou Souborného hudebního
katalogu v NK ÈR. Slovenský i èeský katalog vznikaly a
rozvíjely se ve stejné dobì (polovina 60. let) a navíc mají
øadu spoleèných rysù i problémù - vèetnì pøechodu na
automatizovaný systém PIKaDO.

V�echny tøi referáty vyvolaly spontánní diskusi (dis-
kuse, jak je�tì uvidíme, byla vùbec silnou stránkou brati-
slavské konference). Debatovalo se o mo�nostech publi-
kování hotových soupisù, mo�nostech finanèní podpory
èinnosti pojednávaných soupisových akcí, ale pøedev�ím
o jejich vyu�ívání vèetnì publikování samotných hudeb-
ních pramenù.  Byly diskutovány i stále nejasné otázky
jako je copyright informaèních bází, �zdravì� relativní
omezení badatelského pøístupu ke sbírce, která je právì
zpracovávána a dal�í.



28 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 10, 1999, è. 1

První blok konference, nazvaný Historie, souèasnost
a perspektivy dokumentace hudebnìhistorických pra-
menù na Slovensku a v zahranièí, byl de facto retrospek-
tivní pøehlídkou èinnosti pøedních institucí vìnujících se
uchovávání, ochranì a zpracování hudebnìhistorických
dokumentù.  Viera Sedláková rekapitulovala èinnost Od-
dìlení hudebních rukopisù Matice slovenské v Martinì,
zvlá�tì vydávání edice faksimilií Monumenta Musica Slo-
vaca, dvanácti roèníkù sborníku Hudobný archív, pøiná�e-
jícího informace o zpracovaných sbírkách, jako� i dal�í
zpùsoby prezentace pramenù formou výstav a podkladù
pro nahrávky a interpretaèní úèely. Obdobnì referovala
o povaze fondù Literárního a hudebního muzea v Banské
Bystrici a jejich prezentaci formou soupisù výstav, kon-
certù a CD-ROM Marianna Bárdiová. Automatizovaný
program zpracování u�ívaný Hudebním muzeem SNM
pøedstavily Jana Kalinayová a Gabriela �edová - jde o
u�ivatelsky �pøívìtivý� program Digles base 4, který má
tendence k vývoji nových verzí podle námìtù u�ivatelù a
jeho údaje lze konvertovat do jiných struktur i transporto-
vat do textových editorù. První den konference uzavøel dù-
kladný pøíspìvek Klause Keila, souèasného vedoucího re-
daktora dlouholeté retrospektivní bibliografie hudebních
pramenù RISM (Mezinárodní soupis hudebních pramenù)
ve Frankfurtu nad Mohanem, o �iroké, vpravdì celosvìto-
vé aktivitì jeho pracovi�tì.

Ve druhém bloku konference, nazvaném Metody a
nástroje zpracování hudebnìhistorických pramenù,
pøednesly dvì muzikolo�ky z Muzea èeské hudby v Praze
hutné pøíspìvky týkající se fondu jejich instituce - jed-
nak tamìj�ího hudebního archivu (Markéta Kabelková)
a jednak sbírky sekundárních hudebních pramenù, zejmé-
na oddílu koncertních programù (Kateøina Maýrová).
Bylo by dobøe, kdyby oba mohly být publikovány
v odborném tisku s odpovídající dokumentaristickou pøí-
lohou. Uvedené pøíspìvky pøedcházel referát mladé mo-
ravské muzikolo�ky Jany Slimáèkové, objevnì srovná-
vající tzv. Dubenovu sbírku v Uppsale s proslulou
lichten�tejnskou hudební sbírkou z Kromìøí�e, jedineè-
ným, evropsky významným pramenným zdrojem pozná-
ní barokní hudby 17. století.

Tøetí tematický blok Vìdeckovýzkumné projekty
v oblasti hudební historiografie zahájila pøíspìvkem
Marta Hulková, v nìm� shrnula pøedev�ím zku�enosti
z vlastní edièní praxe vydávání pramenù staré hudby na
Slovensku, vèetnì výhledù do budoucna. Pøíspìvek Jan-
ky Petöczové vhodnì upozornil na památky vícesborové
hudební tvorby ve spi�ských hudebnìhistorických archi-
vech (geograficky pùvodní tvorbou �ánrovì hojnìji za-
stoupené ne� v ÈR). K tì�i�ti tohoto tematického bloku
výraznì pøispìl Ladislav Kaèic �kmenovým� tématem
výzkumu hudby øeholních øádù na Slovensku, èím� zá-
roveò skrytì pøipomenul, �e by právì jemu mìlo být vì-
nováno daleko více pozornosti i v ÈR, a to vzhledem
k dochovanosti pramenù i celých sbírek. Poté navázala
Darina Múdra a shrnula své bohaté zku�enosti a znalos-
ti v mezinárodním kontextu (zejména vzhledem k sou-

pisové akci RISM) a roz�íøila tak svùj zásadní pøíspìvek
z minulého dne.

Dvakrát byla vìnována pozornost slovenské duchov-
ní písni (rozumí se, �e v rozmezí zhruba 16. a� 18. stole-
tí), a to jak evangelické (L�udovít Vajdièka), tak katolic-
ké (Peter Ru�èin). Oba badatelé, reprezentující jak støední,
tak mladou generaci, se tématu zhostili výbornì. Jde
o téma, které eminentnì zajímá také èeskou sféru, na Slo-
vensku navíc na sebe zvý�enou mìrou upozoròuje té� pro-
blematika duchovní písnì pravoslavné i �idovské, vèet-
nì duchovní písnì jazykovì nìmecké.

V tøetím bloku pak pokraèoval prof. dr. Jiøí Sehnal
z brnìnské Masarykovy univerzity souhrnnou, doku-
mentaènì bohatì podlo�enou studií �Dìjiny hudby na
Moravì jako problém�. Dùle�itou �doplòkovou� funk-
ci plnily rùznorodé, ale tematicky záva�né pøíspìvky
o hudbì 19. století na Slovensku (Jana Lengová), o ta-
mìj�ím hudebním �nástrojáøství� (Eva Szorádová) a o vý-
zkumu sekundárních  hudebních pramenù, vhodnì do-
plòujícím jeho èeský pendant.

Páteøí referátù dvoudílného ètvrtého bloku nazvané-
ho �Ochrana pramenù� byl, vedle vìcnì shrnujícího a
komentujícího Vladimíra Bukovského, dùkladný pøíspì-
vek Ivana Galambo�e u� svým názvem výmluvnì po-
ukazující na komplikovanost daného tématu - �Spolupráce
správce fondu - historika, restaurátora - pøi vytváøení re-
staurátorského zámìru pro restaurování historických pra-
menù�. Byl pøíkladnì doplnìn bohatou názornou doku-
mentací a komentáøi.

Poslední tøetí den (respektive pùlden) konference vy-
plnil pátý blok nazvaný Formy prezentace hudebnìhis-
torických pramenù a výzkumù. Dlu�no øíci, �e pøedèil
v�echna oèekávání tím, �e zdaleka nebyl pouhým �apen-
dixovým� èlánkem programu, jak by se ze srovnání se zá-
vìry jiných podobných akcí snad mohlo zdát. Naopak - ve
svìtle názorù v pozitivním slova smyslu  teoretizujících
praktikù se zaèaly zøetelnìji rýsovat perspektivní dùsled-
ky smysluplné hudební dokumentace. Z hlediska vydává-
ní staré hudby je nahlédl Vladimír Rusó, �ir�í formulaci
problému nabídl pøíspìvek Prezentace hudebnìhistorických
prací: kde kdy, jak? (Al�bìta Rajterová), tìsnì spojený
s �lamentací� hudebního vydavatele (I. Valentoviè) a na-
konec bylo v této souvislosti upozornìno na smutnou per-
spektivu zániku odborného periodika vskutku kosmopo-
litní úrovnì �Musicologica Slovaca�.

Bylo dobøe, �e na tak mnohostranné konferenci o hu-
dební dokumentaci bylo pojednáno i o problematice hu-
dební ikonografie (Eva Paulová), by� ze zdánlivì limito-
vaného pohledu jedné instituce - Muzea èeské hudby
v Praze. Navazující pøíspìvek Ivana Maèáka, známého a
navýsost kompetentního slovenského specialisty na hu-
dební ikonografii a organologii, se zdánlivì �nenápad-
ným� názvem �Prezentace výsledkù hudební dokumen-
tace prostøednictvím výstav� lze hodnotit jako jednu
z dominant zdaøilé a pøíkladné akce.

Dobøe pøipravená a zorganizovaná specializovaná
konference slovenských kolegù názornì demonstrovala
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nepostradatelnou propojenost hudebnìdokumentaèní prá-
ce s muzikologií. V tom - lze se domnívat - zdravì nasta-
vila zrcadlo svým èeským partnerùm. Na druhé stranì
musíme pøipomenout, �e hudební dokumentace v ÈR to
má mnohem tì��í - u� jen proto, �e objem reálnì docho-
vané pramenné základny (a tím pádem i její zpracova-
nosti) tu je mnohonásobnì vy��í. V Bratislavì se také
hodnì diskutovalo - vìcnì, problémovì i kriticky, a to
v prùbìhu odvíjejícího se programu se vzrùstající inten-
zitou. Za v�echny zmíníme alespoò trefné a zasvìcené
diskusní pøíspìvky pøedního slovenského muzikologa a
hudebního estetika prof. dr. Pavola Poláka, specializo-
vaného na hudbu baroka a klasicismu.

Bratislavská konference nejen v pravý èas, ale i vkus-
nì a opravdu reprezentativnì pamatovala na doprovodné
spoleèenské akce. Mladý varhaník Marek Vrábel na ve-
èerním koncertu druhého konferenèního dne pøíjemnì
pøekvapil a udivil neomylnou virtuozitou i citlivou dra-
maturgií, konkrétnì výbìrem jedineèných historických

pramenù historického charakteru zaøazených do progra-
mu, dokumentujících kulturu varhanního umìní na Slo-
vensku v minulosti, spolu se známými jmény varhanní-
ho repertoáru èasovì vzdálenìj�ích období i na�eho století
(J. S. Bach, A. P. F. BoÏly a pøedev�ím úchvatný Milo�
Sokola na závìr). Recepce v prostorách Bratislavského
hradu, která vystøídala koncert, byla pøíle�itostí
k neformálnímu diskusnímu doøe�ení mnohého, co na
konferenci bylo pøedneseno.

Pøedvánoèní konference o hudební dokumentaci
v Bratislavì, týkající se pøedev�ím hudebních pramenù
historické povahy, poskytla na závìr roku 1998 pìkný
pøíklad erudovanosti a pøipravenosti slovenských mu-
zikologù, jako� i pøíslib jejich perspektivní a plodné spo-
lupráce s èeskými kolegy, zejména z øad mlad�í gene-
race. Jestli�e z pojednávaného tøídenního rokování vyjde
slibovaný sborník, pøibude jeden svazek potøebné a dlouho
postrádané instruktivní literatury pro muzikology a hu-
dební historiky, kteøí se zabývají dokumentací.


