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1. P edmluva

Dnes již není pochyb o významu skladatelského díla Františka Xavera Brixiho, které si 

v druhé polovin  18. stol. a na po átku 19. stol. vytvo ilo nezastupitelné místo p ede-

vším v oblasti katolické duchovní hudby. Mezinárodní badatelské aktivity potvrdily p í-

tomnost jeho skladeb v mnoha evropských hudebních fondech, kde se však asto setká-

me s nejr zn jšími problémy v etn  stálých pochybností o tom, zda se v tom i onom 

konkrétním p ípad  skute n  jedná o jeho dílo, i o skladbu jiného autora. V sou as-

nosti jsme sv dky celé ady edi ních zám r , které kon í vydáváním dalších a dalších 

partitur Brixiho duchovních i orchestrálních d l. Je t eba p ipomenout, pro  k tomu 

dochází, a pro  práv  nyní. Skladby velikán  sv tové klasické hudby, J. Haydna, W. A. 

Mozarta a L. v. Beethovena byly již zp ístupn ny v mnoha soub žn  realizovaných edi-

cích a v knihovnách i na knižním trhu jsou dokonce k dispozici v decky pojatá soubor-

ná vydání jejich hudebních d l v etn  rozsáhlých tematických katalog . Avšak pot e-

ba dalšího rozvíjení hudebního repertoáru a snaha po objevování a uvád ní dosud ne-

známých skladeb z minulých století obrátila pozornost ke skladatel m, kte í sice sto-

jí v jejich stínu, ale na druhé stran  p inášejí svým tv r ím odkazem nezanedbatelné 

um lecké hodnoty a dokáží jimi oslovit i dnešního poslucha e. Mezi takové pat í i F. 

X. Brixi. S r stem zájmu o jeho skladatelský odkaz a sou asn  i s nutností identiÞ kace 

obrovského množství anonymních i sporných autorských údaj , obsažených v histo-

rických hudebních sbírkách a fondech, vznikla pot eba podrobného p ehledu o díle to-

hoto mimo ádn  nadaného eského um lce, tedy požadavek na vytvo ení tematického 

katalogu jeho skladeb. Realizace takového zám ru nebyla jednoduchá a koncepce, kte-

rá se nakonec osv d ila jako jediná možná, vyplynula z geneze a dlouholetého pr b -

hu katalogiza ních prací, jejichž výsledek je obsahem tohoto spisu. S tím spojené a-

sové nároky byly ovlivn ny nejenom ší í záb ru sledovaných hudebních pramen , ale 

kupodivu také vývojem eského politického klimatu. 

 Zám r vytvo it tematický katalog skladeb F. X. Brixiho vznikl v roce 1956, kdy 

jsem se poprvé, jako dvacetiletý student, setkal s varhanním koncertem F-dur (dnes 

Nov. Xb:3). Dílo mne natolik zaujalo, že již nebylo daleko k otázce: Co ten Brixi ješ-
t  složil? Hudební antikvariát v pražské Sko epce mi za t žko ušet ené peníze poskytl 

partituru tiskem vydané Brixiho pastorální mše (dnes Nov. Ia:28), jejíž p e tení posíli-

lo m j zájem hledat jeho skladby dál. V té dob  vydaná Buchnerova publikace Hudeb-
ní sbírka Emiliána Troldy se pak stala svým oddílem, uvád jícím skladby Brixi  (dále 
brixiana), základem budoucího tematického katalogu.1 Tehdy jsem si v bec neuv do-

1 Srovnej Buchner 1954.
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mil co mne eká, i když na otázku po F. X. Brixim mi m j p ítel, dnes již zesnulý cho-

rregent pražského svatojakubského k ru Josef Hercl odpov d l: Brixi – to je džungle.

 Pro tehdejší komunistickou kulturní politiku byla duchovní hudba a s ní související 

problematika eského 18. stol. zcela postradatelnou a dokonce i nežádoucí doménou. 

Nem lo tedy smysl se katalogizaci v novat profesn , nebo  i oÞ ciální hudební v da 

sm ovala jinam a t ch n kolik specialist , zam ených na eskou p edsmetanovskou 

hudbu, m lo již své vyhran né zájmy. A práv  ti z nich, kte í byli v druhé polovin  pa-

desátých let 20. stol. soust ed ni na univerzitní kated e hudební v dy pražské Þ losoÞ c-

ké fakulty, mi velice pomohli. P edevším odbornými radami, a zvlášt  pak p átelským 

povzbuzením k této zdánliv  nevd né a v tehdejší dob  nikým nepožadované práci.2 

 Velmi rychle se ukázalo, že soupis je t eba rozší it i na skladby ostatních skladate-

l  a hudebník  z rodiny Brixi , nebo  absence k estních jmen na etných dílech po a-

la katalogiza ní práce zna n  komplikovat. Spletité problémy, související p edevším 

s existencí nejr zn jších opis  a s mnoha úpravami brixian, si pak vyžádaly alfa-nume-

rickou transformaci všech nalezených témat; jí odpovídající kartotéky (pozd ji po íta-

ové databáze) po aly celý problém identiÞ kace originálního zn ní skladeb len  rodi-

ny Brixi  ú inn  vyjas ovat. Vzhledem k etným omyl m v autorských údajích bylo 

t eba sledovat i širší okruh skladatel , jejichž díla se prolínala s brixianami (nap . K. 

Loose, J. L. Oehlschlägela, F. X. Pokorného, J. G. Zechnera a celé ady dalších). Tak 

vznikly velmi rozsáhlé alfa-numerické databáze nebrixian, uložených na kostelních k -

rech, v muzeích a archivech.3

 V roce 1956 také zapo ala realizace soupisu hudebních pramen  na území tehdej-

ší SSR, jejíž výsledky postupn  zp ístup oval Souborný hudební katalog (Catalogus 

artis musicae in Bohemia et Moravia cultae).4 Spolupráce s Mezinárodním soupisem 

hudebních pramen  (Répetoire International des Sources Musicales – RISM) pak vel-

mi brzy ukázala, že recepce brixian se v 18. a 19. stol. neomezila pouze na eské zem , 

ale i v zahrani í byla daleko intenzivn jší a rozsáhlejší, než se p vodn  p edpokládalo. 

Tím se p irozen  katalogizace zkomplikovala, protože bez oÞ ciálního zázemí a navíc 

ješt  v oblasti duchovní hudby nem ly tehdejší státní orgány žádný d vod k tomu, aby 

mi umožnily studium zahrani ních hudebních materiál . Proto se mé katalogiza ní úsi-

lí soust edilo p edevším na hudební prameny, dostupné v eskoslovenské socialistic-

ké republice. Byla to v podstat  velmi radostná práce, kdy jsem na zaprášených a opuš-

t ných kostelních k rech vid l mnohé a na zapadlých farách i v archivech a muzeích 

poznal adu vzácných a ušlechtilých lidí. 

 Sedmdesátá léta minulého století p inesla do katalogiza ních prací širší zájem od-

borné ve ejnosti. Množily se dotazy a p icházely p edevším ze zahrani í, zvlášt  pak 

z Bavorska, Polska a Rakouska. D sledkem tohoto zájmu bylo zpracování hesel o ro-

din  Brixi , ur ené mezinárodním encyklopediím Die Musik in Geschichte und Gegen-

wart a The New Grove Dictionary of Music and Musicians.5

 Po roce 1989 bylo možno prost ednictvím elektronických medií využívat soupisové 

databáze RISM A/II, avšak takto získané údaje byly v mnoha p ípadech pro katalogi-

zaci málo podrobné a mnohdy i zna n  nespolehlivé. Sou asn  sílil tlak na dokon ení 

2 Blíže Novák 2001.
3 Mnohé z nich zachycují dnes nezv stné, nebo již neexistující soubory hudebnin.
4 Blíže Pešková 1982.
5 První vydání obou hesel: MGG (1973) a Growe (1980).
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katalogu, množily se dotazy a stále více nar stala pot eba studia etných zahrani ních 

fond . A tak teprve roku 2006, po získání grantu eské grantové agentury, bylo možno 

adu neznámých zahrani ních pramen  d kladn  zpracovat. Tím také byly vytvo eny 

reálné p edpoklady pro dokon ení katalogu a jeho publikaci.

 Tematický katalog brixian. Skladatelské dílo Františka Xavera Brixiho, Šimona 
Brixiho a ostatních hudebník  z rodiny Brixi  zachycuje evidenci brixian do 31. prosin-

ce roku 2012. Pozd jší zjišt ní již nejsou, až na malé výjimky, do n j zahrnuta, avšak 
na druhé stran  katalog popisuje i adu dnes unikátních notových materiál , které již 
nejsou k dispozici. Zmizely nejenom p ed rokem 1989, tedy v dob , kdy o n  nebyl v -
bec žádný zájem, ale i po tomto roce, kdy se naopak o n  projevil mezi antikvá i mimo-
ádný zájem. Navíc p i uplat ování restitu ních nárok  mnohdy došlo k významným 

p esun m celých archivních fond , sbírek i jednotlivin; pokud je bylo možno identiÞ -
kovat, byly zahrnuty i do katalogu. V této souvislosti je t eba poznamenat, že n které 
d ležité sbírky historicky vzácných hudebnin se po návratu do soukromého vlastnictví 
staly z nejasných d vod  nep ístupné. Tematický katalog brixian na n  odkazuje neú-
plnými informacemi, získanými p ed rokem 1989, kdy byly voln  p ístupné v archiv-
ních i muzejních institucích.6

 Každé systematické zpracování rozlehlého a nep ehledného souboru skladeb je vždy 
neúplné, a to platí i o katalogu brixian. Zachycuje výsledky hudebních aktivit z 18. a po-
átku 19. stol., zam ené p edevším do oblasti duchovní hudby, u nichž se autorské úda-

je nepovažovaly za p íliš d ležité, a práv  tento fenomén zkomplikoval jejich dnešní 
identiÞ kaci. Proto nelze vylou it, že se objeví ješt  další skute ná i domn lá brixia-
na; ta však budou pat it až do reedice dnes p edkládaného díla. Katalog m že obsaho-
vat i mnohé nep esnosti i omyly a v této souvislosti prosím uživatele o trp livou sho-
vívavost a o jejich sd lení; pomohou ku zlepšení jeho dalšího vydání. 
 V záv ru p edmluvy bych cht l pod kovat všem, kte í se mnou p ímo spolupra-
covali, i jiným zp sobem p isp li k realizaci p edkládaného katalogu. Bylo jich vel-
mi mnoho a nelze je všechny vyjmenovat. P edevším je však t eba vyslovit up ímný 
dík Ing. V. Altnerovi, který v po áte ních fázích katalogizace nejednou p isp l k jejich 
zdárnému pr b hu. Po rozsáhlých fondech eského muzea hudby v Praze mne vždy 
ochotn  provázeli archivá i PhDr. O. Pulkert, † PhDr. E. Hradecký, DrSc, † PhDr. M. 
Ruttová a v záv re ných fázích katalogizace pak PhDr. M. Kabelková. V Ústavu d -
jin hudby Moravského zemského muzea v Brn  to byli prof. PhDr. J. Sehnal, CSc 
a PhDr. Fr. Malý, ve Slovenském národním muzeu PhDr. D. Múdrá, DrSc a Mgr. S. Ur-
dová, PhD. Nelze pominout pracovníky Ústavu pro hudební v du pražské Þ lozoÞ cké 
fakulty a pozd ji SAV, PhDr. J. Bužgu, CSc, † PhDr. E. Mikanovou, CSc, † PhDr. M. 
Poštolku, CSc, doc. PhDr. T. Volka a prof. PhDr. J. Gabrielovou, DrSc. Mnohé dokla-
dy o skladbách F. X. Brixiho mi poskytli Dr. R. Münster z Bayerische Staatsbibliothek 
München, Univ.-Doz. Mag.art. Dr.phil. H. Herrmann-Schneider a Dr. Mag.art. F. Gra-
tl z Institut für Tiroler Musikforschung Innsbruck. Svými bohatými v domostmi a p e-
devším nevšedním zájmem provázeli katalogiza ní práce † PhDr. J. Berkovec, CSc, 
† Mons. prof. J. Poul a MgA. R. Hugo; n kterých prací s alfa-numerickými databázemi 
incipit  a korekturami se vždy s nevšední ochotou ujala Dr. L. Rivolová a latinské tex-
ty korigovala † prof. M. Dejdarová. Zvláštní dík pak nakonec pat í paní Mgr. Z. Petráš-

6 Mezi takové pat í nap . hudební archiv pražských k ížovník  s ervenou hv zdou.
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kové z Národní knihovny R, která vždy s ochotou realizovala má, n kdy neskromná 

p ání. Je t eba p ipomenout i Grantovou agenturu eské republiky, s jejíž Þ nan ní pod-
porou prob hl záv r katalogiza ních prací, zam ený p edevším na studium v etných 
zahrani ních fondech.7 Nakladatelství Koniasch Latin Press, vedené PhDr. J. K. Krou-
pou, se pak ochotn  ujalo vydání tohoto tematického katalogu brixian.
 Obzvláštní dík pat í mé rodin , jež mi vždy poskytovala dostate n  klidné zázemí 

pro zdánliv  nekon ící práce a p edevším synu Michalovi, který velmi ochotn  ešil 

asté problémy s informa ními technologiemi, výpo etní technikou a provázel mne na 

n kterých zahrani ních cestách za brixianami jako spolehlivý idi .

 Soli Deo Gloria.

 V Praze na Rokosce 17. kv tna 2016.

Vladimír Novák

7 Grantové projekty GA R : 408/06/0505 a 408/08/0471.


