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Z èinnosti hudebních knihoven � IAML

TEMATICKÉ KATALOGY
VZÁCNÝCH  HUDEBNÍCH  SBÍREK

Jitøenka Pe�ková

Evidence hudebních pramenù a jejich zpøístupòování
prostøednictvím edic tematických katalogù patøí v evropské
muzikologii 2. poloviny 20. století k základním povinnostem
ka�dé národní vìdy. V Èeské republice byly v 60. letech
provedeny systematické prùzkumy historických fondù zá-
meckých, klá�terních a farních archivù a knihoven, muzej-
ních sbírek, pozùstalostí øeditelù kùrù apod. Od roku 1965 je
podrobná evidence dochovaných historických hudebnin
postupnì soustøeïována v rámci Souborného hudebního
katalogu na pùdì hudebního oddìlení Národní knihovny ÈR.
Do konce roku 1998 zde je s dùkladným katalogizaèním popi-
sem evidováno na  400 000 historických hudebnin.

Na tento projekt navazuje ve spolupráci s nakladatel-
stvím Editio Supraphon edièní øada CATALOGUS AR-
TIS MUSICAE IN BOHEMIA ET MORAVIA CULTAE
(Artis musicae antiquioris catalogorum series), v ní� do-
sud vy�ly následující svazky tematických katalogù vzác-
ných hudebních sbírek:

Vol. I/1, 2
DOMUS LAURETANA PRAGENSIS. Catalogus col-
lectionis  operum  artis musicae.
Composuit Oldøich Pulkert.
Pragae, Editio Supraphon 1973.
Pars prima:  Catalogus. 331 p., initia musica.
Pars secunda: Operum artis musicae initia transcripta
et indices. 127 p.

Sbírka z kùru pra�ské Lorety patronované �lechtickým
rodem Lobkovicù má kromì domácích mistrù bohatì za-
stoupeny vídeòské autory z doby klasicismu s nápadným
mno�stvím  dìl Michaela Haydna.

Vol. II
J. A. SEYDL DECANI BERONENSIS OPERUM ARTIS
MUSICAE COLLECTIO. Catalogus.
Composuit Jaroslav Holeèek.
Pragae, Editio Supraphon 1976. 201 p., initia musica,
indices.

Sbírka berounského dìkana R. P. J. A. Seydla mj. do-
kládá absorbování pøedev�ím komorní hudby údobí klasi-
cismu kulturním prostøedím provinèního mìsta.

Vol. III
COLLECTIO ECCLESIAE BØEZNICENSIS.
Catalogus collectionis  operum  artis musicae.
Composuit Jitøenka Pe�ková.
Pragae, Editio Supraphon 1983. 381 p., initia musica,
indices.

Sbírka z kostela sv. Ignáce jezuitské koleje, kterou pro-
�el té� Václav Pichl a Jan Ev. Antonín Ko�eluh, obsahuje
vedle regionálních autorù (J. J. Ryba) té� hudebniny ba-
vorské, vídeòské aj. provenience, a to vèetnì symfonií.

Vol. IV/1, 2
ECCLESIA METROPOLITANA PRAGENSIS.
Catalogus collectionis operum artis musicae.
Composuit Jiøí �tefan.
Pragae, Editio Supraphon 1983, 1985.
Pars prima: Auctorum nominibus signata opera manu
scripta. A-K. 480 p., initia musica.
Pars secunda: Auctorum nominibus signata opera manu
scripta. L-Z. Opera manu scripta anonyma, quaedam
monogramatis signata. Opera typis exscripta. 512 p., ini-
tia musica, indices.

Sbírka z kùru pra�ského metropolitního chrámu sv. Víta
obsahující pøes 1700 skladeb má své tì�i�tì v repertoáru
18. století. Vedle dìl øeditelù svatovítského kùru je nejvíce
zastoupen A. Caldara (90), A. Reichenauer (38), J. A. Has-
se (34), J. J. Fux  (19), F. Mancini (17), N. A. Porpora (14), F.
B. Conti (11), A. Lotti (11).

Vydané svazky uvedené øady se setkaly s pozitivním
ohlasem doma i v zahranièí. Za v�echny recenze zde uveï-
me alespoò onu z  pera americké muzikolo�ky a znalkynì
èeské hudby Barbary Hampton-Renton: �Badatelé o Hayd-
novi, Mozartovi a Beethovenovi u� dávno rozpoznali dù-
le�itost mnoha dochovaných èeských hudebních sbírek.
Av�ak materiály tìchto sbírek poskytují doklady o hudeb-
ní aktivitì mnoha dal�ích skladatelù v daném zemìpisném
regionu Èech a Moravy ...� (Notes 1985, Vol. 42, è. 1).

Èeské hudební archivy se staly nepostradatelným zdro-
jem mnohdy unikátních pramenù nejen v pøípadì jmenova-
ných skladatelù,  ale i pokud jde o  A.Vivaldiho, J. J. Fuxe,  A.
Caldaru, Ch. W. Glucka, M. Haydna a mnoha dal�ích.
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Na pøelomu let 1998/1999 byly vydány dal�í dva svaz-
ky edièní øady tematických katalogù:

Vol. V/1, 2
CAROLI DE LIECHTENSTEIN-CASTELCORNO EPIS-
COPI OLOMUCENSIS OPERUM ARTIS MUSICAE
COLLECTIO CREMSIRII RESERVATS.
Catalogus.
Composuerunt Jiøí Sehnal et Jitøenka Pe�ková.
Pragae, Bibliotheca nationalis Rei publicae Bohemicae
- Editio Supraphon 1998. 979 p, initia musica, indices.
Pars prima: Auctorum nominibus signata opera manu
scripta. A-SW.
Pars secunda: Auctorum nominibus signata opera manu
scripta. SW-Z. Opera manu scripta anonyma et collec-
tanea auctorum diversorum. Opera typis edita.

Moravskou lokalitu Kromìøí� (Kremsier) netøeba histori-
kùm barokní hudby pøedstavovat. Jako sídlo bohatého olo-
mouckého biskupství a posléze arcibiskupství byla Kromìøí�
od poèátku baroka oblíbenou biskupskou rezidencí, vybave-
nou vedle chrámových staveb a zámeckého komfortu i nád-
hernými zahradami a také zámeckou dvorní kapelou.

Z jejího dochovaného archivu poprvé tì�ili �áci a od-
chovanci vídeòského semináøe prof. Guida Adlera u� na
samém poèátku 20. století. Materiály z kromìøí�ských bis-
kupských fondù, obsahujících mno�ství jinde nedocho-
vaných dìl skladatelù vídeòského a salcburského dvora,
vycházejí v rámci edice Denkmäler der Tonkunst in Öster-
reich (DTÖ) od roku 1905 do dne�ních dnù (zatím poslední
svazky s Biberovými instrumentálními díly pøipravil
k vydání v rámci DTÖ prof. J. Sehnal). Podobnì je tomu
v edicích anglických (A. Bertali, A. Poglietti, J. H. Schme-
lzer ad.), italských (G. Carissimi), nìmeckých (P. da Pa-
lestrina), rakouských (G. Muffat), slovenských (S. Capri-
cornus), slovinských (J. Handl-Gallus, J. K. Dolar) a
samozøejmì èeských (A. Michna, P. J. Vejvanovský, Ph. J.
Rittler ad.). Mnoho z tìchto dìl u� dávno proniklo do kon-
certního repertoáru øady evropských souborù.

Tematický katalog Liechtensteinovy sbírky pøiná�í
s ve�kerou dokumentací dùkladný popis sbírky, vzniklé
v letech 1664-1695. Svými 1088 katalogizaèními jednotka-
mi pøedstavuje kromìøí�ský biskupský fond �nejucelenìj�í
organicky vzniklou sbírku z druhé poloviny 17. století ve
støední Evropì� (J. Sehnal). Nejpoèetnìji zastoupeným au-
torem sbírky je zcela pøirozenì kromìøí�ský �tubicen cam-
pestris�  (polní trubaè) a souèasnì �chori praefectus� P. J.
Vejvanovský (asi 1639-1693), který stál dlouhá léta v èele
biskupské zámecké kapely. Nemen�í význam má sbírka díky
souboru skladeb H. I. F. Bibera, a to jak tìch, které vznikly
za jeho pùsobení v Kromìøí�i, tak tìch, které posílal od
roku 1673 do Kromìøí�e ze svého nového pùsobi�tì u arci-
biskupského dvora v Salcburku. Vedle skladeb dal�ích
èeských autorù (Michna, Mazák, Melcelius, Wentzeli ad.)
zaujme sbírka souborem skladeb autorù kolem vídeòského
dvora vèetnì dvorních skladatelù Bertaliho, Sancese,
Schmelzera ad.

  Publikace obsahuje vedle tematického katalogu úvod-
ní studii J. Sehnala, je zde pøeti�tìn pùvodní inventáø z roku
1695, dále je publikace vybavena pokyny pro u�ivatele
katalogu, obrazovými pøílohami vèetnì prùsvitek, pøíslu�-
nými rejstøíky a dal�ími pøílohami. Prùvodní texty jsou rov-
nì� v nìmèinì a angliètinì.

Vol. VI/1, 2
COLLECTIO FRATRUM MISERICORDIAE
KUKUSSIENSIS. Catalogus.
Composuit Michaela Freemanová-Kopecká.
Pragae 1998. 657 p., initia musica, indices.
Pars prima:  Albrechtsberger-Labler.
Pars secunda: Lickl-Zimmermann et Anonymus.

Hudební sbírka hospitálu milosrdných bratøí z  Kuksu
(18./19. stol.) pøedstavuje pro souèasnost �jeden z nej-po-
zoruhodnìj�ích, svým zpùsobem jedineèných fondù èes-
ké provenience� (M. Freemanová).

HUDEBNÍ ODDÌLENÍ BAVORSKÉ
STÁTNÍ KNIHOVNY

Zuzana Petrá�ková
Národní knihovna ÈR

Bìhem své pracovní cesty jsem mìla mo�nost  sezná-
mit se s jedním z mnoha hudebních oddìlení, se kterými na
poli hudební dokumentace ji� dlouhou dobou spolupracu-
jeme. Pøijetí nìmeckými kolegy, kteøí se pøi své práci setká-
vají s podobnými problémy a øe�í stejné úkoly pøi ochranì,
zpracovávání i zpøístupòování hudebních materiálù, bylo
velmi vstøícné a ve�kerá oficialita mohla zùstat stranou.
Studijní týden se tak stal vskutku pracovním. Dovolím si
Vám alespoò struènì pøiblí�it charakter jednoho ze �pièko-
vých hudebnì knihovnických pracovi�� tak, jak mi ho ko-
legové pøedstavili.

Nejvìt�í univerzální knihovna na území bavorského
státu, zalo�ená v roce 1558 kní�etem Albrechtem V., plní
dnes funkci zemské a vìdecké knihovny, která shroma�-
ïuje publikace v�ech oborù s výjimkou technických a ze-
mìdìlských vìd. Název Bavorská státní knihovna u�ívá
od roku 1919.  Je druhou nejvìt�í knihovnou na území
Nìmecka. Funkci �národní knihovny� plní ve Spolkové
republice Nìmecko tøi nejvìt�í knihovny, které si rozdìlily
její poslání. Na Bavorskou státní  knihovnu pøipadá péèe o
star�í nìmecké písemnictví a o zahranièní literaturu. Tì�i�-
tì sbírek tvoøí rukopisy a tisky z doby  pøed rokem 1700.
Knihovna je zapojena do velkých  národních bib-liografic-
kých èinností s výstupy zasahujícími významnì do mezi-
národních soupisových aktivit. Svými bohatými sbírkami


