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Úvod 

Předkládaná práce svým tématem zasahuje do zvláště bohaté a komplikované 

problematiky hudby v českých klášterech po josefínských reformách. Zabývá se hudbou 

v oseckém klášteře, který jako jeden z mála přežil všechny státní zásahy do životů řeholních 

společenství na konci 18. století, a měl tak možnost rozvíjet staré tradice v kontextech nové 

doby. Z tohoto důvodu se v Oseku podařilo udržovat a vytvářet hodnoty na poli vědeckém a 

zejména uměleckém, které jinde nemají obdoby. V oblasti hudby to platí dvojnásob, a právě 

proto je hudební kultura oseckého kláštera na přelomu 18. a 19. století hodna všeobecného 

zájmu. 

Práce sleduje několik dílčích cílů, které ve svém rámci mají přispět к poznávání 

hudebního života zmiňovaného období v jeho celistvosti. Poněkud nespravedlivě je ve 

výkladech věnovaných hudbě počátku 19. století opomíjen význam chrámové či duchovní 

tvorby. Na příkladech mnohých autorů lze ilustrovat její kvality, vliv i společenské zázemí a 

význam. Jistá tendence konzervovat staré styly i během nástupu nových uměleckých přístupů 

a trendů má dokonce za následek vznik svérázných hudebně stylových syntéz, které mohou 

naše představy o dobové hudbě značně obohatit. Dalším zajímavým, ale přesto nepříliš 

diskutovaným fenoménem je situace v chrámové hudbě po josefínských zásazích do liturgie, 

rušení literátských bratrstev a reformách školského systému, které radikálně podlomily nohy 

nejen aktuálnímu hudebnímu provozu v kostelech, ale též jeho perspektivám. Právě z těchto 

důvodů, ale i v mnohých jiných ohledech je zajímavé a pro komplexnost hudebně 

historického pohledu značně důležité zabývat se dílčími tématy těchto okruhů. Mezi ně 

můžeme zařadit i zkoumání hudby v oseckém klášteře. 

První část této práce se věnuje vývoji hudby v klášteře od nejstarších období až po 

současnost. Jedná se o první komplexní přehled hudebních aktivit oseckých řeholníků a 

dalších osob zapojených do hudebního dění v klášteře. Dosavadní studie různých autorů 

sledovaly pouze dílčí problémy a rámec, který by zájemce seznamoval s obdobími před 

polovinou 18. století a po polovině 19. století, zcela chyběl. Důležitost této části práce tedy 

netkví pouze v možnosti pojmout vlastní téma práce v souvislostech, ale též ve vytvoření 

nástroje к orientaci při dalším bádání nejen v námi sledovaném období. Poněkud nevyrovnaný 

poměr mezi informacemi o životě konventu jako takovém a o jeho projevech v oblasti hudby 

je dán rozličnými možnostmi jednotlivá období zkoumat, případně samotným poměrem 

významu hudby к jiným stránkám klášterního života. Kupř. v případě 20. století se nám jevilo 

jako mimořádně užitečné zmínit i mnohé s hudbou související spíše vzdáleně, neboť se často 
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jedná o fakta, к nimž nenacházíme žádné písemné prameny a která nám zprostředkovávají 

pouze vzpomínky pamětníků, kteří postupně odcházejí. 

Druhá část práce se již věnuje námi především sledovanému období, přelomu 18. a 19. 

století. Toto časové vymezení je účelově použito především z důvodů orientace práce na výše 

naznačené nejobecnější cíle. Konkrétnější vymezení by asi bylo možno odvodit z doby 

působení generace tří hudebníků, jimiž se práce dále blíže zabývá. První kapitola je věnována 

životu kláštera v kontextu doby a nejvýznamnějším mimohudebním aktivitám. Druhá kapitola 

na základě analýzy dvou pramenů předkládá vnější popis nej významnějšího fenoménu 

v klášteře a jednoho z nedůležitějších kontextů klášterní hudby, tj. liturgie. Třetí kapitola se 

postupně věnuje jednotlivým žánrům klášterní hudby a příležitostem či účelům, к nimž tato 

hudba byla provozována. Jednotlivé podkapitoly jsou ilustrovány konkrétními hudebními 

díly, a to především z produkce nej významnějšího klášterního hudebníka, Jakoba Trautzla. 

Třetí část práce se věnuje třem skladatelským osobnostem, které v klášteře ve 

sledovaném období působily. Hudbou oseckých cisterciáků v názvu práce je tedy míněna 

především hudba, kterou osečtí cisterciáci zkomponovali. Na poli skladby se v historii osecké 

hudby angažovalo několik řeholníků, bohužel notové prameny máme dochovány pouze 

v případě tří autorů, kterým se práce blíže věnuje, tedy nej plodnějšího Jakoba Trautzla, 

Joachima Crona a Benedikta Venusiho. Podle možností vyplývajících ze struktury pramenné 

základny, případně podle užitečnosti kompilace v souvislosti s již zpracovaným materiálem 

byly vypracovány rozdílně rozsáhlé a strukturované medailony, které umožňují základní 

seznámení s životními daty a tvorbou jednotlivých osob. 

Podstatnou součástí práce jsou přílohy, které poskytují některé doplňkové informace 

к textu, případně zprostředkovávají ilustraci předestřených faktů. Mezi přílohami se nachází 

stať o hudbě v Oseku mimo klášter, která se rozvíjela vlastním životem, která však 

v některých případech mohla nejen koexistovat, ale též fungovat součinně s hudbou klášterní. 

Notové přílohy mají názorně reprezentovat některé z žánrů, o nichž je v textu řeč. 

Předkládaná práce nevychází pouze zvláštní badatelské činnosti, přestože studií 

věnujících se dané či příbuzné problematice je minimum. Jako základní východisko jejího 

textu posloužila autorova bakalářská práce Život a dílo P. Jakoba Trautzla} Některé kapitoly 

byly přejaty (Život kláštera v rámci doby), případně zjednodušeny a zobecněny (Jakob 

Trautzl). Stěžejní část práce, kapitola II.3 Hudební život v klášteře, vznikla významným 

1 ZÁSTĚRA, J. Život a dílo P. Jakoba Trautzla. Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta a Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, 2006. 
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rozpracováním tematického katalogu Trautzlova hudebního díla. Předkládaná práce si zde 

bere za úkol především zobecnění a interpretaci v bohatším kontextu, než důkladnou analýzu 

konkrétních pramenů či děl, kterou nalezneme ve zmiňované bakalářské práci. Zabíhá-li do 

této oblasti, pak především proto, aby přinesla další drobnosti к postupné stavbě mozaiky 

celkového poznání rozebíraného období. Především z tohoto důvodu nepřipomínáme 

bakalářskou práci jako pouhý zdroj některých informací, ale také jako zásobník odkazů 

к četným pramenům, které již zde neanalyzujeme ani nezmiňujeme, ale jejichž obsah pouze 

využíváme к obecnějším postřehům a závěrům. Pro podrobnější vhled do některých dílčích 

problematik doporučujeme projít i zmiňovanou bakalářskou práci. 

Právě zmiňované zobecnění je jedním z důležitých kroků na cestě к použitelnosti 

nasbíraných informací v širších než pouze studijních, akademických rozměrech. Tento druh 

textu je jakýmsi mezistupněm při tvorbě materiálu vhodného i к účelům širší publikace, 

případně popularizace tématu, ať v odborné, hudební oblasti, nebo čistě laické, a to 

v intencích obohacovat regionální kulturní dění a povědomí. I k tomu by předkládaná 

diplomová práce ráda svým skromným dílem přispěla. 
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I. část: 

Vývoj hudby v oseckém klášteře od středověku po současnost2 

I.l Období středověku a reformace 

Počátky historie oseckého opatství spadají do roku 1192, kdy cisterciáci z bavorského 

kláštera Waldsassen přistoupili na nabídku českého velmože Milhoště a poslali na sever Cech 

dceřinný konvent v čele s opatem Ruthardem. Milhošť usadil cisterciáky v Mašťově u Kadaně 

a obvěnil je patnácti vesnicemi, které měly mnichům zaručit výnos nutný к přežití а к 

budování kláštera. V zápětí se ukázalo, že prostředí Mašťova je však pro fungování kláštera 

nepříznivé: nevyhovovala ani lokalita a navíc mniši nedostávali veškerý výnos z darovaných 

statků, a proto strádali. Situace se vyhrotila natolik, že nezbývalo než Mašťov opustit. 

Alternativu к návratu zpět do Bavorska nabídl Slávek z Oseká, hlava mocného rodu 

Hrabišiců, který v mašťovských cisterciácích našel konvent, který by mohl usadit nad svou 

rodovou hrobkou. 

Po příchodu do Oseká se konvent nejprve usadil při kostele sv. Petra a Pavla, kde 

vzniklo klášterní provizorium (anticum claustrum), a byl vybaven nejen pozemky pro 

výstavbu kláštera, ale i novým obvěněním z nejrůznějších zdrojů hrabišického rodu. Podle 

tradice se začalo s výstavbou kamenného kláštera sedm let po příchodu mnichů, tedy v roce 

1205, a to stavbou opatského kostela. Ten byl vysvěcen již roku 1221 a vzápětí se přistoupilo 

ke stavbě dalších klášterních budov. Začátkem třináctého století byl klášter nadán několika 

potvrzeními o vlastnictví majetku, privilegii a přísliby ochrany (Přemysl Otakar I., biskup 

Daniel II., papežové Inocenc III., Řehoř IX.). To umožnilo postupnou stabilizaci, vytváření 

základních ekonomických struktur a další rozšiřování majetku. Velký, zejména stavební 

rozmach a rozrůstání klášterní državy lze zaznamenat v období, kdy se oseckým opatem stal 

vnuk zakladatele kláštera, Slávko (30.1éta 13.stol.). Krátkodobý zvrat v rozkvětu kláštera 

přinesl odboj mladého Přemysla Otakara II. proti otci, při němž byly vypleněny některé 

statky. Po polovině třináctého století se však opatství vzmáhá natolik, že přebralo iniciativu 

v rozšiřování majetku, získalo soudní pravomoc pro své panství i další imunity a privilegia. 

Zásadní zlom nastal za vlády regenta Oty Braniborského, kdy byl v roce 1278 klášter 

vypleněn braniborskými vojsky a konvent uprchl do Míšně, kde zůstal následující tři roky. Po 

2 Teze z obecných dějin kláštera v této části práce vycházejí především z Přehledu historie oseckého kláštera od 

založení po současnost (Příloha č. I zmiňované bakalářské práce, viz pozn.č. 1 ) 
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jeho návratu nastalo období relativního klidu a standardizace podmínek pro opravy a další 

příznivý rozvoj kláštera. Období konce třináctého století a prvních desetiletí století čtrnáctého 

představuje vrchol klášterního rozvoje v dobách předhusitských. Vzniká rozlehlý refektář, 

dostavbou zbylých křídel křížové chodby a studniční kaple je dokončena klausura. Na 

opatském stolci se setkáváme s osobnostmi, jejichž význam značně přesahoval působnost 

v rámci kláštera (můžeme jmenovat kupř. opaty Dětřicha II. a Konráda). Za vlády Jana 

Lucemburského se osecké opatství stává klášterem královským a získává mnohá privilegia, 

zřejmě i v souvislosti se snahou krále ještě více utlumit už tak se zmenšující moc rodu 

Hrabišiců. Tento zájem o klášter svůj záměr odhalil v následujícím období, kdy se s Osekem 

počítalo především jako výnosným zdrojem peněz pro královskou pokladnu. Bohatý, zcela 

soběstačný konvent se v průběhu několika let dostává na pokraj chudoby. Jistá rehabilitace v 

rámci všeobecného zlepšování ekonomické situace v zemi nastává za dvou následujících 

panovníků, Karla IV. a Václava IV. Celá tato etapa středověkého rozvoje kláštera se uzavírá 

husitskými válkami. 

Hudba se v oseckém klášteře samozřejmě pěstovala již od samého počátku jeho 

existence. Bohužel množství a struktura dochovaných pramenů neumožňují sledovat její 

vývoj soustavně: zejména ve starších obdobích se naše představy o hudbě v klášteře mohou 

odvíjet pouze od tezí obecných dějin hudby. Výrazná příbuznost středověkých klášterních 

společenství nám však umožňuje využít dílčích závěrů, které se podařilo hudební 

historiografii učinit o hudbě církevních řádů jako takových a do značné míry je zobecnit. 

V souvislosti s velmi obtížným přístupem к minimálnímu množství dochovaných 

středověkých památek osecké provenience a nemožností je soustavně studovat se naše úvahy 

nad vývojem hudby v oseckém klášteře v tomto období prozatím musí zcela omezit na pouhý 

transfer informací z literatury věnující se jiným klášterům a jeho interpretaci v rámci 

obecného vývoje liturgické hudby. 

Kláštery byly ve středověku spolu s biskupskými kostely, případně kostely s kolegiátní 

kapitulou nej důležitějšími hudebními centry. Veškerý zásadní vývoj víceméně jediné 

existující umělecké hudby se po mnohá staletí odehrával právě zde a dokonce i po emancipaci 

hudby světské se ještě dlouhou dobu nejzásadnější počiny a změny udály v oblasti hudby 

liturgické či duchovní. Progres přirozeně vyplýval z množství hudební produkce, to bylo 

největší právě při institucích, kde panovala povinnost zpěvu hodinek i ostatní liturgie. Podle 

hesla „kdo zpívá, dvakrát se modlí" se téměř veškerá modlitba v klášterech realizovala 

zpěvem gregoriánského chorálu. 
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K plnému liturgickému provozu tak bylo zapotřebí zpěvu veškerých forem 

gregoriánského repertoáru se všemi rozličnými interpretačními specifiky. Tento repertoár se i 

v průběhu vrcholného a pozdního středověku nadále rozšiřoval. Cisterciáci v tomto ohledu 

patřili k řádům konzervativním a novotám se do značné míry bránícím. Je tak pravděpodobné, 

že se v Oseku po dlouhou dobu udržoval relativně „čistý" a cisterciácky strohý repertoár, 

který byl přinesen přes Waldasassen z Francie. Významným předělem však byla poslední 

čtvrtina 14. století, kdy v souvislosti s přihlášením se cisterciácké generální kapituly 

k avignonskému papeži ochabla autorita centrálního vedení řádu a kdy se tak otevřely brány 

mnohým moderním trendům. Tehdy cisterciácké kláštery s vlastní tradiční liturgií i chorálem 

přejímaly mnoho z podstatně volněji se vyvíjející hudby v diecézních kostelech (různé tropy, 

sekvence a nové nápěvy mešního ordinária). Kupříkladu Vyšebrodský kodex z roku 1410 

vedle nápěvů cisterciácké řehole uvádí i nápěvy diecézni a dokonce přináší skladby, které 

byly všeobecně zakázané. 

Tento rozvoj, s nímž mohly být spojeny též počátky vícehlasé liturgické a duchovní 

hudby, byl významně narušen stejně jako ostatní život kláštera několika konfiskacemi 

majetku na počátku 15. století a husitskou revolucí, která klášter zcela vyplenila a řeholníky 

vyhnala do Saska. 1 po návratu mnichů klášter pod sílící reformací strádal a upadal. 

Nemůžeme zde uvažovat o citlivém a podnětném prostředí, které by vstřebávalo a 

reflektovalo soudobý vývoj hudby či realizovalo snahy po jakémkoliv nadstandardním 

hudebním provozu. Doba tomu nepřála stejně jako řídnoucímu konventu. Na základě 

falešných informací, podaných dvorem Rudolfa II. kurii, papež Řehoř XIII. osecký klášter 

zrušil. Řeholníci odešli na Zbraslav a do Sedlce, zbylý klášterní majetek připadl obnovenému 

pražskému arcibiskupství. Z této doby máme zmínky o obrazoborectví a dalším kulturním i 

hospodářském úpadku oseckého panství. Rozvoj hudby v Oseku byl tedy nepochybně 

záležitostí až období následujícího, kdy byl konvent obnoven. 

1.2 Počáteční rozvoj figurální hudby a bohatá hudební praxe v prvých dvou 

třetinách 18. století 

Velmi výrazným mezníkem v životě oseckého kláštera byl rok 1650. Po téměř 

padesátileté vládě pražských arcibiskupů na oseckém panství (1580 - 1626) a po třicetileté 

válce, která klášter několikrát zpustošila a v podstatě v něm neumožnila normální řeholní 

život, se klášter zcela osamostatnil a nastoupil cestu obnovy až volbou opata Laurentia Scipia 

(vládl 1650 - 1691). Teprve od tohoto okamžiku lze uvažovat nad postupným opětovným 

rozvojem řeholního života v Oseku, a s ním i všech „nadstandardních" oblastí v životě a 
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liturgii konventu, mezi něž musíme počítat v mnoha ohledech náročnou a nákladnou figurální 

hudbu. 

Album ossecense3 nám přináší přehled oseckých řádových hudebníků od roku 1645.4 

Poznámky o jejich hudebních činnostech či funkcích jsou však v závislosti na dochovaných 

pramenech, z nichž autoři alba vycházeli, víceméně nahodilé, a tudíž nesystematické. Nejprve 

se setkáváme s pojmem kantor, a to ve spojitosti se jménem Bartholomäa Sehona, který do 

řádu vstoupil roku 1656. O deset let později do kláštera vstoupil Wenzel Pressel, u něhož 

nacházíme poznámku prcestans organista. Prvým, kdo je označen titulem regenschori, je 

Eustachius Janka, který žil v klášteře až po roce 1712. Jako poslední se vyskytuje výraz 

succentor, a to poprvé kroku 1743, kdy se jím stal Bonifacius Neuber. Není příliš 

pravděpodobné, že by úřad chorregenta v klášteře v sedmnáctém století zastávali laici, naopak 

je možné, že tato funkce nebyla ještě zcela vyhraněna (figurální hudba nemusela být tak 

častá), a tak nebyla zřízena sama pro sebe, ale vázaly se na ni další povinnosti (kupř. v chóru), 

a tudíž ji zastávali kantoři.5 Téměř jistá je pak zaangažovanost na činnosti kůru u osob 

označených za varhaníky, u Wenzela Pressela a Antona Edelmanna. I u nich můžeme 

předpokládat, že fakticky působili jako chorregenti. Každopádně v souvislosti s dochovanými 

inventáři hudebnin se nemůžeme domnívat, že by se figurální hudba v klášteře vyskytla až 

s pojmem regenschori. Naopak v přímé souvislosti je figurální hudba s existencí varhan 

v klášterním kostele. O prvých varhanách na klášterním kůru (pravděpodobně nad lettnerem 

vprostřed kostela) víme jen to, že byly zničeny při velkém požáru roku 1646. Jistý druh 

figurální hudby tak sice můžeme předpokládat už před tímto rokem, je však pravděpodobné, 

že tyto varhany byly užívány především pro zpestření některých částí slavnostních bohoslužeb 

a zněly především jako nástroj sólový.6 Nové varhany dostavěli na místě starých varhan 

Johann Heinrich Mündt a Mattheus Köhler roku 1670 a zřejmě od tohoto okamžiku lze 

předpokládat výrazný rozvoj figurální hudby v oseckém klášteře. V závěru rozsáhlé 

3 Album Ossecense oder Verzeichnis der Mitglieder des Cisterzienser-Stiftes Ossegg vom Jahre 1645 - 1896. 

Osek, 1896. (zkratka AO) 

4 viz Přílohu č. 1 

Můžeme tak usuzovat kupř. z případu níže zmíněného Alberika Heinricha, který byl oficiálně nazýván 

kantorem, přestože shromažďoval materiál к provozu figurální hudby, a tudíž ji s nej větší pravděpodobností i 

vedl. 

6 Všeobecně se cisterciáci dlouho drželi čistého chorálu a hudba figurální se prosazovala až po třicetileté válce. 

Varhany se však již podstatně dříve uplatňovaly sólově při zahajování a ukončování bohoslužeb, dále pro praxi 

alternatim apod. 
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barokizační úpravy kostela byl zřízen nový kůr v západní části kostela (na dnešním místě) a 

roku 1714 tam byly přeneseny Mundtovy varhany. К jejich úpravě a opatření novou skříní byl 

najat Wenzel Stark ze slavné varhanářské rodiny. Ten v roce 1715 postavil chórové varhany, 

které se na kůru v příčné lodi nacházejí dodnes. 

Díky dochovanému inventáři Inventarium sive Catalogus Musicalium z roku 1706 si 

můžeme učinit konkrétní představu o hudbě v oseckém klášteře na počátku osmnáctého 

století. Ovšem vzhledem k tomu, že v podstatě zachycuje výsledek dlouhodobého 

shromažďování hudebnin, nám do jisté míry dokládá hudbu v klášteře i v době dřívější, tedy v 

druhé polovině století sedmnáctého. Inventář je členěn podle čistě užitkových kritérií do 

kategorií typu Iníroiíus, Partes Misarum, Ariœ, sive Caníilence varice tempore Gradualis et 

Communionis producendœ, Taffelmusik apod. Výlučné postavení s podobně vyčleněnými 

skupinami skladeb má dílo blíže neurčeného Bassaniho (Opera Bassani) a dále hudebniny 

z pozůstalosti pátera Antona Edelmanna (Partes pie defuncti P. Antonii). 

Anton Johann Edelmann* (1650 - 1704) vstoupil do kláštera roku 1670, v roce 1673 

převzal po P. Malachiáši Welckerovi9 vedení klášterních diárií {História et varia monumenta 

monasterii Ossecensis) a v Albu ossecense je označován termínem prceclarus organista. 

Vzhledem k tomu, že neputoval jako někteří z jeho bratří po inkorporováných farnostech a 

celý život strávil v klášteře, že mimo klášterního diaristy u něj není z pramenů známa jiná 

funkce a že přece jen musel mnoho času věnovat pěstování své varhanní virtuozity, 

domníváme se, že se v klášteře věnoval především hudbě a možná že fakticky zastával úřad 

chorregenta. Této skutečnosti nasvědčuje též to, že během svého působení v klášteře 

nashromáždil značné množství hudebnin určených к liturgickému provozu. Výše zmiňovaný 

katalog též obsahuje minimálně dvě skladby, které Anton Edelmann zkomponoval. Jedná se o 

Rorate ad tonu I.O.Cisterc:, což může být pouze úprava chorálu do metrické podoby 

s varhanním doprovodem, jak bylo tehdy obvyklé a s čímž se setkáváme i mnohem později, 

kupř. u Jakoba Trautzla, anebo šlo o autorsky závažnější, figurální skladbu z chorálu 

vyrůstající pouze volně. Druhá skladba, o níž se nám dochovala zmínka, je Missa balletina, 

která by byla, jak naznačuje její název, bezesporu velice zajímavá. Dále se v katalogu 

vyskytuje několik dalších skladeb, jejichž autorem je blíže neurčený Edelmann, je však 

mimořádně nepravděpodobné, že by tvůrce katalogu neznal původ těchto skladeb, kdyby 

7 ČMH Osek (cisterciáci) č.př. 65 / 52, č. 1 
8 AO no. 52 
9 AO no. 35 
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pocházely z pera P. Antona Edelmanna, a přisoudil je jinému Edelmannovi. Kdyby se jednalo 

o oseckého mnicha a varhaníka, zcela jistě by bylo uvedeno na místě autora jinde použité R.P. 

Antonio Oss:. Materiál, který páter Edelmann vytvořil či nashromáždil, i jeho samotné 

působení v klášteře, můžeme směle považovat za doklad figurální hudby na kůru oseckého 

kláštera již v poslední čtvrtině sedmnáctého století. 

Na zmíněný inventář navazuje vtémže svazku listů soupis hudebních nástrojů 

používaných v klášterním kostele. Rozsah kůrového instrumentáře, který tento soupis 

dokládá, a jeho struktura, jež v některých ohledech odkazuje na starší hudební praxi, je další 

indicií к uvažování nad figurálním hudebním provozem v klášteře v sedmnáctém století. 

Velmi archaicky působí kupř. tromba marina (trumšajt)10, kterou máme v českých klášterech 

doloženou již od čtrnáctého století, dále dva činky (cornua, vulgo Zinek), jejichž zlatým 

věkem bylo patnácté a šestnácté století, a šalmaj (tibia, vulgo Schalmey) s mečivým zvukem, 

která je známa od starověku a jejímž nástupcem se v 18. století stal hoboj. Všechny tyto 

nástroje se výjimečně užívaly i v pozdější době, většinou však sólově a zcela účelově jako 

relikt staré praxe anebo s cílem využít jejich barevně zvuková specifika. Skladby, které 

obsahuje související inventář oseckých hudebnin, však výslovné užití těchto nástrojů 

nepředepisují. Lze tak uvažovat buď nad velmi pravděpodobnou neaktuálností těchto nástrojů 

v kůrovém nástrojovém inventáři, tedy jako nad dědictvím minulosti, anebo nad případným 

sborovým užitím к doprovodu zpěvních hlasů collaparte. Tak jako tak drsný zvuk těchto 

nástrojů a jejich typická kombinace, v nichž si libovala hudební renesance, nás odkazují 

podstatně hlouběji do sedmnáctého století. Podobně působí i užití louten ke hře generálbasu 

(jiné užití na kůru těžko přicházelo v úvahu), zřejmě se též jedná o pozůstatky starší praxe, 

neboť v této době byly již zcela aktuální různé druhy cembala. Staré zobcové flétny (flautce 

antiqœ) byly v této době již nahrazovány původně lidovou příčnou flétnou, což konečně 

dokládá i způsob jejich označení. Naopak na progresivní zaměření kůru můžeme usuzovat 

z poměrně brzkého užívání lesních rohů, zaváděných do orchestru až na přelomu 

sedmnáctého a osmnáctého století ve Francii. 

Prioritou v klášteře byla vždy samozřejmě hudba chrámová. Z inventářů i 

dochovaných hudebnin zjišťujeme, že se tradičně provozovaly figurálním způsobem introity, 

offertoria a části mešního ordinária, výlučně sólová byla graduale a communia, na jejichž 

10 Tento smyčcový nástroj, který byl díky drnčivé výchvěvné kobylce zajišťující drsnější pronikavý zvuk užíván 

místo trompet, byl velice frekventovaný ještě v sedmnáctém století, ve století následujícím se pomalu vytrácí a 

přežívá jen ojediněle. Jiří Sehnal zmiňuje, že jej ještě roku 1782 používaly cisterciácky na Starém Brně. 
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místě se setkáváme s áriemi a „kantilénami". V kostele se též figurálně prováděly nešpory a o 

svatém týdnu (konkrétně na Květnou neděli) pašije. Ve výše zmiňovaném inventáři hudebnin 

se ovšem setkáváme i s hudbou ryze světskou. К jídelní tabuli (Taffelmusik) se provozovaly 

různé sólové i sborové zpěvy s mravoučnými texty. К rekreaci sloužila jak hudba zpívaná, tak 

čistě instrumentální. Názvy skladeb A, a, a, triumphet Austria, Ossecum jubila, Ein lustiges 

Lied von Müller apod. nám ilustrují pestrost tematického zaměření provozovaných skladeb. 

Partity, ballety, sonáty a ouvertury signalizují bohatou produkci instrumentální." 

Z autorů všech těchto skladeb zaujímá poněkud výlučné místo, jak již bylo výše 

naznačeno, jakýsi Bassanus (příp.Bassanius). S největší pravděpodobností se jedná o italského 

skladatele Giovanniho Battistu Bassaniho (1657 - 1716), který působil jako regenschori ve 

Ferraře, byl ve své době velmi oblíbený na Moravě a měl vliv na rozvoj české sólové kantáty. 

Jeho dílo je v katalogu tak četné, že je seřazeno ve vlastních oddílech. Další autoři, jejichž 

díla si osečtí cisterciáci pořizovali na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století, jsou 

především: cisterciák působící v Plasech Mořic Vogt (1669 - 1730), drážďanský 

kapelníkVincenc Albrici (1682 - 90 působil v Praze), křížovník František Ludvík Poppe, 

doktor medicíny z Prahy Jan Ignác Vojta, Johann Caspar Kerll (do r. 1679 v Praze), ředitel 

kůru u sv. Víta Mikuláš František Wentzely, dále Fischer, Schmidt, Fiebig, Jahn, Zacher, 

Geyer, Rosenberger, Passarini a mnoho dalších. V oblasti světské hudby se provozoval hlavně 

Bieber, Sartorius a již zmiňovaný Jahn. 

Bohužel buď změna hudebního vkusu v polovině osmnáctého století anebo četné 

pohromy, které klášter postihly v průběhu válek o dědictví rakouské, způsobily, že počet 

dochovaných hudebnin z této doby je v porovnání s obsahem prvních oseckých inventářů 

naprosto nesrovnatelný. Dochoval se pouze zlomek tisků, které byly považovány za cenné bez 

ohledu na obsah. Dochovaly se skladby G.Jacoba, Il.Peschkowitze, M.Tellera, J.Schnella, 

W.Ganspeckha, E.Willkomma, V.Rathgebera a dalších. 

Další jméno, s nímž se setkáváme v rozebíraném inventáři v souvislosti s obsahem 

osecké hudební sbírky, je Alberik Heinrich. Narodil se v nedalekém Duchcově roku 1662 a 

к oseckým cisterciákům vstoupil ve svých šestadvaceti letech. Část života strávil jako farář ve 

Vysočanech a zpovědník v Mariánských Račicích, zemřel roku 1722. Časově nespecifikovaná 

je poznámka o tom, že v klášteře zastával funkci kantora. Jistě však víme, že se podílel nejen 

11 Jak upozorňuje Jiří Mikuláš a Michaela Žáčková,světské hudbě v klášteře v tomto období se věnoval Paul 

Nettl ve své studii Weltliche musik des Stiftes Osseg (Böhmen) im 17. Jahrhundert (in Sonderabdruck aus der 

Zeitschrift für Musikwissenschaft Vierten Jahrgang, 6 Heft). 
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na řízení liturgického chorálu, ale i na hudbě figurální. Jako apendix Inventarium sive 

Catalogus Musicalium je uveden soupis skladeb, které P. Alberik spartoval а к nimž vytvořil 

partitury (Continens quasdam Partes, a R.P. Alberico comparata). Tato aktivita přímo souvisí 

s přípravou na provedení strukturálně složitějších skladeb, většinou je to záležitost samotného 

chorregenta, který se tak zorientuje ve skladbě, již má řídit. Z toho můžeme usuzovat, že 

Alberik Heinrich byl dalším z chorregentů, kteří v pramenech tohoto označení nepožívají. 

Bohužel není jasné, kdo je autorem rozebíraného inventáře Inventarium sive 

Catalogus Musicalium. Naopak následující inventáře jsou již bezpečně autorizovány. Prvým 

z nich je Index musicaliorum vetera et nova12 z roku 1733 (respektive 1720). Starší základ 

katalogu čerpá do značné míry z materiálu popisovaného předchozím katalogem (Inventarium 

sive Catalogus Musicalium), již však reflektuje přirozený úbytek nejstarších, dobovému 

vkusu již neodpovídajících skladeb. Zejména však aktualizace katalogu v roce 1733 přináší 

záznamy o novější hudbě: nalézáme zde skladby Fuxe, Caldary, Zelenky, Reichenauera, 

Heinichena, Hasseho, Vinciho, Lottiho, Albinoniho a mnohých dalších. Takto nastíněný 

repertoár nám ukazuje nejen vytříbený vkus osazenstva kláštera, holdující té nejlepší kategorii 

hudby, která tehdy v Evropě vznikala, ale také prudce vzrůstající interpretační možnosti 

oseckého kůru co do kvality (náročné skladby) i kvantity (frekventovanější a pestřejší hudební 

provoz, větší obsazení). Autorem základu tohoto katalogu může být Eustachius Janka'1 (1693 

- 1742), který je jako první v Albu ossecense uváděn s funkcí regenschori (war zu erst 

Regenschori). Poznámka o něm odkazuje k tomu, že bezprostředně po své primici v roce 

1719 začal nejprve působit na klášterním kůru jako regenschori, a proto je pravděpodobné, že 

právě on je autorem základu druhého ze zmiňovaných inventářů hudebnin. Z období Jankova 

působení se nám dochovaly první rukopisné hudebniny, které pak převažují celé osmnácté 

století. Druhým autorem a závěrečným redaktorem Indexu musicaliorum je Florian Burian14 

(1693 - 1759). Do kláštera vstoupil roku 1715, primici sloužil roku 1722, čímž je dána spodní 

hranice, kdy mohl působit jako vedoucí klášterního kůru, horní hranicí je rok 1735, kdy 

z kláštera odešel do jiného působiště. Je pravděpodobné, že dlouhou dobu spolupracovali 

s Eustachiem Jánkou a oba se společně významně podíleli na hudbě v klášteře. V době jejich 

působení lze doložit čilý kontakt oseckého kláštera s mnoha kůry po celé střední Evropě i 

s jednotlivými hudebníky. Informace nám podává jednak pozdější Sommerův opis zápůjční 

12 ČMH Osek (cisterciáci) č.př. 65 / 52, č. 2 
13 AO no. 119 
14 AO no. 125 
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listiny z této doby, jednak četné poznámky na hudebninách. Noty se půjčovaly cisterciáckým 

klášterům na Zbraslav, do Plas, Marienthalu, Neuzelle, mnohým kůrům v Praze, do Drážďan, 

významných měst v okolí (Litoměřice, Teplice, Louny, Chomutov, Karlovy Vary), ale také do 

mnoha poddanských obcí v okolí kláštera. 

Následovníkem Floriana Buriana ve funkci chorregenta byl Raymund Kratzer15 (1704 

- 1787), po něm je v této funkci uváděn Marian Kern16 (1707 - 1764), který měl působit jako 

hlavní klášterní hudebník mezi lety 1737 a 1747. V roce 1747 do této funkce nastoupil Nivard 

Sommer (1714 - 1758), rodák z České Lípy, a zastával ji až do roku 1754. Jeho 

nej významnějším počinem bylo pořízení nového katalogu hudebnin mezi lety 1753 - 1754, 

tentokrát již opatřeného incipity jednotlivých skladeb. Catalogus musicalium pro stylo 

moderno17 nám umožňuje zkoumat proměny osecké hudební sbírky od poloviny 18. století 

přes jeho konec až do první čtvrtiny 19. století, kdy už jej doplňovali Sommerovi nástupci. 

Období od poloviny osmnáctého století do začátku devatenáctého můžeme z mnoha důvodů 

považovat za vrchol v hudební kultuře oseckého kláštera. Klášter žil i nadále v prvé řadě 

bohatou hudbou liturgickou. V Sommerové katalogu se nám dochoval soupis slavností, při 

nichž dostávali laičtí hudebníci oseckého kůru „z milosti nejdůstojnějšího a nej vznešenějšího 

pana opata" snídani.18 Jedná se o 26 největších slavností, kdy byla provozována figurální 

hudba, Leonard Dohnt, připisuje další dva svátky (sv. Cecílie a sv. Jan Nepomucký), čímž se 

zhruba v roce 1779 dostáváme к počtu osmadvaceti produkcí ročně. Je to minimum, o němž 

můžeme uvažovat, neboť vzhledem к formulaci názvu soupisu je pravděpodobné, že 

existovaly i příležitosti, o nichž snídaně к dispozici nebyla. Je však též pravděpodobné, že o 

velké části zbylých nedělí a svátků se mše zpívaly chorálně. Pro liturgii byly pořizovány mše, 

offertoria, litanie, nešpory, pro nebohoslužebné účely z duchovního žánru dále oratoria či 

různé duchovní árie. Mnozí řeholníci často opatřovali světské árie textem duchovním či 

liturgickým a takto vzniklé parodie se provozovaly na kůru při liturgii i příležitostech různých 

pobožností. V tomto období se však hudebnímu provozu v chrámu začalo směle vyrovnávat 

provozování světské hudby. Ta se v klášteře nevyhýbala žádnému z množství dobových 

žánrů, setkáváme se tak v soupisech hudebnin a provozovaných skladeb s operami, 

15 АО no. 151 
lř' Uvádí jej mezi Raymundem Kratzerem a Nivardem Sommerem Jiří Mikuláš a Michaela Žáčková ve své stati 

ve sborníku 800 let kláštera (MIKULÁŠ, J.; ŽÁČKOVÁ, M. Hudba v klášteře. In 800 let kláštera Osek -

jubilejní sborník. Cisterciácké opatství Osek a Spolek přátel kláštera Osek, 1996.) 
17 ČMH Osek (cisterciáci) č.př. 65 / 52, č. 3 
18 viz Přílohu č. 3 
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melodramaty, pantomimou, symfoniemi, kantátami, sólovou písní a nepřeberným množstvím 

komorní hudby pro rozličné nástroje. Bylo žádáno takové množství hudebního materiálu, že 

jej museli chorregenti pořizovat s vydatnou pomocí spolubratři i klášterního personálu. 

Materiál pocházel z různých zdrojů a pokrýval většinu dobově nej žádanější a nej významnější 

produkce z většiny nejznámějších komponistů. V tomto ohledu osečtí cisterciáci provozovali 

poměrně aktuální a hlavně mimořádně kvalitní hudbu. 

V tomto hudebně bohatém období se v klášteře setkáváme s mnoha vynikajícími 

hudebníky. Jejich řadě vévodí především chorregenti počínaje Sommerem. Jeho nástupcem 

byl mezi lety 1755 - 1759 Cyrill Reinisch19 (1714 - 1786), dále Placidus Janke20 (173 7 -

1770), mezi lety 1767 - 1778 Eustachius Fischer21 (1732 - 1809), který pořizoval zejména 

symfonie, po něm Leonard Dont22 (1743 - 1802), jehož zálibou byla především hra na housle, 

a tak se v této době přepisovaly houslové koncerty, smyčcové kvartety, komorní skladby 

s violou d'amour, dále také skladby pro mandolínu. Leonard Dont byl také komponistou, 

bohužel se jeho skladby nedochovaly а к dispozici máme zatím pouze dvě zmínky o jeho 

hudební tvorbě. Jedna se nachází na titulní straně tištěného libreta z roku 1785 к ódě 

Joachima Crona Dem dulter Joseph, dovídáme se zde, že ji zhudebnil právě Dont. Druhá se 

nachází v soupisu scénických představení v Oseku. Vypovídá o tom, že taktéž roku 1785 byla 

provedena komická opereta / singspiel (?) téže autorské dvojice (Dont - Cron) Wurst wieder 

Wurst. Provádění těchto skladeb zajisté vyžadovalo množství erudovaných hudebníků. Ty 

můžeme hledat mezi klášterním personálem, ale především též v samotném konventu. 

Bezesporu se takto angažovaly i osoby, které se zabývaly liturgickým chorálem, tedy kantoři 

a sukcentoři.23 To,že se zpravidla jejich hudební schopnosti a aktivity nevázaly výlučně na 

chorál,dokládají příležitostné odkazy k tomu, že se tyto osoby podílely i na hudbě figurální, 

příp. mimoliturgické. 

1.3 Doba působení Jakoba Trautzla a jeho společníků 

Kulturní život kláštera na konci osmnáctého a počátku devatenáctého století je značně 

ovlivněn mimořádnou koncentrací umělecky činných řeholníků. Stále žilo množství 

19 AO no. 165 
20 AO no. 195 
21 AO no. 191 
22 AO no. 208 

Všichni, к nimž máme zmínku, že se hudbou zabývali v nějaké liturgické funkci, jsou uvedeni v přehledu 

chrámových hudebníků v oseckém klášteře vytvořeném na základě informací z Alba ossecense, viz Přílohu č. 1 
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hudebníků, kteří aktivně utvářeli hudbu v klášteře v předešlém období, zároveň přišla nová 

generace skladatelů a interpretů, která umožnila vrcholný rozkvět klášterní hudby v kontextu 

celého jejího vývoje. Ústředními hudebnickými osobnostmi byly Jakob Trautzl (1749 -

1834), Joachim Cron (1751 - 1826) a Benedikt Venuši (1751 - 1823), kterým je věnována 

třetí část této práce. Všichni tři byli přibližně stejně staří, vstoupili do kláštera v sedmdesátých 

letech 18. století a společně navázali na bohatý odkaz živé tradice, kterou rozvinuli a dovedli 

přes nepřízeň doby až do první čtvrtiny století devatenáctého. 

Venusiho přínos tkví především v jeho zaštiťujícím působení. Když se stal roku 1798 

opatem, pozbyl možnosti věnovat se hudbě soustavně, v této době již pravděpodobně nemohl 

komponovat, ani se veřejně angažovat jako interpret, což se к jeho postavení nehodilo; zřejmě 

mu zbylo pouze soukromé muzicírování pro radost. Svým působením se ovšem snažil zajistit 

ty nej lepší podmínky pro další rozvoj umění a věd v klášteře, a právě v těchto aktivitách, které 

přinesly své plody, lze spatřovat jeho nejnosnější význam. Joachim Cron se angažoval 

především jako interpret a organizátor - alespoň dochované prameny k tomu odkazují. Jako 

autor libret se aktivně podílel na přípravě nejrůznějších produkcí, zároveň nelze pochybovat, 

že by jeho skvělý interpretační talent v oblasti hry na klarinet zůstával nevyužit. Jako 

skladatel se do dění v klášteře zapojoval zřejmě výjimečně. Naopak Jakob Trautzl 

komponoval podle dosavadního stavu bádání z oseckých cisterciáků vůbec nejintenzivněji. 

Padesát let působil jako regenschori opatského chrámu, a tedy jako hlavní hudebník 

v klášteře. Bohatá kompoziční činnost zasahuje do všech oblastí hudebního života v klášteře. 

Jeho vliv na klášterní hudbu na přelomu 18. a 19. století je tak zcela zásadní a díky jeho 

kompozičním a dokumentaristickým aktivitám si dnešní představu o tehdejší hudbě utváříme 

především skrze jeho osobu. 

Výrazným zásahem do života většiny klášterů v rakouské monarchii byly josefínské 

reformy v osmdesátých letech 18. století. Nasazením všech politických pák, kontaktů a 

známostí se podařilo - zejména díky osobě opata Mořice Elbela (opatem 1776 - 1798) -

osecký klášter zachránit před zrušením. Ovšem změny v životě konventu přece jen nastaly: 

komunitní život byl omezován, prosazovány byly naopak aktivity pastorační, modlitba 

v chóru byla omezována stejně jako ostatní liturgie a její hudba. Zřejmě především kvůli 

úřední redukci liturgické hudby se v této generaci setkáváme s výrazným rozvojem hudby 

neliturgické (duchovní i zábavní), která mohla posloužit jako kompenzace nerealizované části 

hudebního života konventu. 1 v Trautzlově tvorbě nacházíme podezřele malé množství 

chrámových skladeb, vezmeme-li v potaz, že ve funkci chorregenta působil celé půlstoletí a 

většinu té doby byl jako skladatel činný. Přesto můžeme Trautzla směle považovat za jednoho 
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z mnoha kantorů, kteří se rozhodli jít proti proudu a uchovat chrámové hudbě její význam a 

kvalitu i navzdory státním represím. Zdá se tedy, že hudba na kůru byla vázána na tradiční, 

klasický repertoár, a lze předpokládat, že státní nařízení byla v intencích zachování její 

někdejší úrovně a bohatosti často porušována. Částečné zrušení reforem za Leopolda II. 

situaci značně uvolnilo, přesto se trend úpadku chrámové hudby v obecném měřítku zvrátit 

nepodařilo. V oseckém klášteře - jak dokládají pozdější přehledy provozovaných skladeb -

však vysoká úroveň hudby v opatském kostele byla zachována kontinuálně i nadále. 

Značný rozvoj neliturgické hudby je bohatě dokumentován ve skladatelském díle 

Jakoba Trautzla. Hudební materiál byl však pořizován stejně jako v minulých letech 

z rozličných zdrojů a samozřejmě za rozličnými účely. Byla tak provozována hudba nejen 

к liturgii, ale též к různým církevním i světským oslavám, hudbou byly vítány důležité 

návštěvy, příležitostně se uspořádávala velká scénická představení anebo čistě individuální 

zájem vedl mnichy к soukromému muzicírování za účelem rekreace či kontemplace.24 Trautzl 

nechával nakupovat či opisovat velké množství hudebnin pro nejrůznější obsazení a zároveň 

bylo při produkcích čerpáno z bohatého notového archivu, souvisle budovaného 

(s příležitostnými škodami a úbytky) už od počátku osmnáctého století. 

Muzikálnost konventu se přirozeně přenášela i do jeho okolí. V klášteře tak hudbu 

provozovali nejen mniši, ale zapojovalo se celé okolí. Často se angažovali žáci osecké školy, 

kterou cisterciáci vedli, příležitostně také žáci z Mariánských Račic, kteří Osek navštěvovali, 

ale zapojovali se i mnozí obyvatelé celého klášterního panství. Trautzlův soupis hudebních 

individuí zmiňuje konkrétní osoby z blízkosti kláštera, které buď zpívaly, anebo hrály na 

rozličné hudební nástroje, a to nejen při liturgii, ale nepochybně též během produkcí 

v sommersaale, refektáři či v prelatuře. Zvláštní je fakt, že mezi nimi nacházíme též ženy. 

Zejména při uvádění rozsáhlých skladeb s velkým obsazením - oper a oratorií - se к produkci 

scházely desítky lidí, Trautzlův soupis uvádí přes padesát osob, což je zřejmě limit, za nějž již 

obsazení jít nemohlo. Přesto je tento rozměr na venkovské poměry a dobovou provozovací 

praxi více než udivující. К běžné nedělní produkci se přirozeně scházel výrazně menší počet 

osob, nicméně příležitostí к bohatšímu obsazení bylo v této době více než dost. Za všechny 

Trautzlem uváděné členy kůru zmiňme alespoň osobu Josefa Erberta, povoláním ševce, který 

byl Trautzlovým dlouholetým přítelem. O jeho výtečném hudebnickém působení i jeho 

lidských kvalitách se dovídáme z Trautzlovy vzpomínkové básně o „skonu v Pánu blaženě 

24 Podrobně se touto pestrou škálou příležitostí hudební produkce zabýváme v třetí kapitole druhé části této 

práce. 
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zesnulého Josefa Erberta, někdejšího znamenitého chrámového a operního zpěváka při 

klášteře v Oseku, v roce 1807 prvního března." Trautzl v básni vzpomíná na operu Lazarus, 

v níž Erbert mnohokrát ztvárnil hlavní roli, a to vždy s mimořádným úspěchem. Pojil je 

nejenom vztah kolegiálni, ale evidentně též citový. Trautzl mu též napsal dojemnou pohřební 

píseň, kterou provedli kolegové přímo nad Erbertovým hrobem. 

Nejenom obsazení sboru a instrumentář provozovaných skladeb, ale též zvláštní 

zvuková výbava oseckých varhan, které byly po celou dobu Trautzlova působení к dispozici, 

vytvářely specifický charakter osecké chrámové i oratorní hudby. V listopadu roku 1759 byly 

pruskou armádou drancující osecké panství i samotný klášter zničeny velké varhany 

v opatském kostele. Opat Kajetán Březina o tři roky později, když se klášter pomalu začal 

vzpamatovávat z utrpěných škod, objednal nový nástroj u loketského varhanáře Josefa 

Pleyera. Smlouva o pořízení varhan nás informuje o tom, že měl být nalazen v hlubokém 

francouzském tónu, všechny klaviatury měly mít dlouhé, i v nejhlubší poloze chromatické 
25 

oktávy. Vít Honys ' poukazuje na nezvyklou dispozici udivující velkým počtem zastoupení 

osmistopých hlasů, chudou výbavou alikvotními rejstříky, nízkou polohou mixtury 

v kontrastu se zastoupením jednostopého sólového rejstříku v obou manuálech a ekválním, 

chudým vybavením pedálu. Tyto zvukově velmi specifické varhany doprovázely figurální 

provoz v opatském kostele po celý zbytek osmnáctého století a počátek století devatenáctého, 

až do roku 1836, kdy je nahradil Fellerův nástroj. 

1.4 Změny v klášterní hudbě v 2. polovině 19. století 

Třicátá léta devatenáctého století byla pro osecký klášter v některých ohledech 

zlomová. S Jakobem Trautzlem, zdá se, odešla mnišská generace vždy nadšených hudebníků 

a mnohostranných umělců a postoj konventu к hudbě se do značné míry změnil. Máme méně 

dokladů o domácím muzicírování, církevní slavnosti, ani jubilea řeholníků nejsou nutně 

doprovázeny gratulačními či oslavnými kantátami, nejsou již inscenovány nákladnější 

skladby. Přesto si hudba udržela naprosto totožný význam, jaký měla v předchozích obdobích, 

na klášterním kůru. Zde byla udržována kontinuita i velkorysost dřívějších dob. Hudební vkus 

se měnil pouze pozvolna, četnost, ani pestrost produkcí se nijak nezmenšovala, dokonce 

leccos svědčí o pokračujícím velkém zájmu kláštera udržet chrámovou hudbu na vysoké 

úrovni. 

25 HONYS, V. Historie varhan klášterního kostela v Oseku. In 800 let kláštera Osek - jubilejní sborník. 

Cisterciácké opatství Osek a Spolek přátel kláštera Osek, 1996. 
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Jedním ze zásadních počinů v rozvoji hudby na klášterním kůru bylo pořízení nových 

varhan. Pleyerovy varhany sloužily hudbě v opatském kostele sedmdesát let a zřejmě již ke 

konci Trautzlova působení nebyly ve vyhovujícím stavu a volaly po větším zásahu. Nakonec 

bylo zvoleno jako řešení nahrazení stávajícího nástroje novým a zakázku získal Franz Feller 

z Libouchce u Děčína, v té době asi nej významnější varhanář v kraji. Feller toužil v Oseku 

realizovat své životní dílo, nicméně velmi pomalu se konsolidující hospodářská situace 

oseckého kláštera umožnila realizovat pouze redukovanou variantu původního návrhu. 

Smlouva byla podepsána v dubnu 1836, podle ní měl být nástroj dokončen do srpna 1838. 

Nové varhany,26 i když nebyly shodně oceňovány všemi odborníky, jejichž zájem vzbudily, 

bezesporu vyvážily nevýhody svého předchůdce, svou velikostí zpestřily možnosti sólové i 

doprovodné hry a tím iniciovaly nový rozvoj chrámové hudby v Oseku. 

Jedním z nej užitečnějších pramenů při posuzování úrovně a vývoje chrámové hudby je 

záznam repertoáru provozovaného na kůru, nejlépe pak v podobě seznamu skladeb hraných o 

jednotlivých liturgických příležitostech. Takovéto soupisy skladeb provozovaných v Oseku 

(Verzeichnis der in der Stiftskirche produzierten Kirchmusik...) se nám dochovaly z let 1847 -

58, 1860 - 62, 1864, 1867 - 188027 a 1881 - 1894.28 Soupisy se v drtivé většině týkají mešní 

liturgie o nedělích a svátcích během celého roku. Způsob zápisu se postupně ustálil na 

tabulkách členěných na oddíly Sonn und Feyertage (neděle / svátek), Messe (mešní 

ordinárium), Gradual (graduále - skladba mezi čteními), Offertorien (skladba к obětování) a 

Anmerkung (poznámka, nevyskytuje se ve všech letech). Z formulace některých poznámek, 

které nás upozorňují na mnoho důležitých souvislostí, vyplývá, že soupisy byly tvořeny nejen 

jako záznam odehrané liturgie, ale také jako plánovací, resp. dramaturgický kalendář.24 

Zásadním zjištěním na základě tohoto pramene je počet odehraných figurálních mší 

během roku. Ten se v rozmezí téměř padesáti let, kdy můžeme detailně sledovat provozovaný 

repertoár, pohybuje v rozmezí cca 70 až 90 zaznamenaných produkcí, výkyvy nevykazují 

žádný specifický postižitelný trend. Tento objem je téměř totožný s objemem předchozích 

2 6 Podrobný popis nástroje, genealogie jednotlivých návrhů atd. se nacházejí ve stati: HON YS, V. Historie 

varhan klášterního kostela v Oseku. In 800 let kláštera Osek - jubilejní sborník. Cisterciácké opatství Osek a 

Spolek přátel kláštera Osek, 1996, s. 263 - 266. 
27 ČMH Praha, Osek (cisterciáci), č.př. 65 / 52, č. 6 
28 součástí Sommerová incipitového katalogu hudebnin: ČMH Praha, Osek (cisterciáci), č.př. 65 / 52, č. 3 
24 Kupř. poznámka „Blaseninstrumente nicht obligať (uvedena к produkci při prvních rorátách v roce 1849) je 

jako dodatečný záznam po uskutečnění akce, к níž nejsou zapotřebí dechové nástroje, nadbytečná, a tedy i 

nesmyslná. Z toho usuzujeme, že záznamy byly vedeny zejm. jako plán a také jako pomůcka к plánování. 
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období, a můžeme tak tedy konstatovat, že i po celé devatenácté století byla snaha provozovat 

figurální hudbu během každé slavnostní (nedělní či sváteční) mše. Konkrétní skladby se 

samozřejmě opakovaly, nicméně v tak nízké frekvenci, že objem repertoáru, který byl 

průběžně oživován, je relativně obrovský. Každoročně se uvádělo několik nových skladeb, 

které dosud na kůru nebyly provedeny, v průměru se jednalo o 4 až 6 kompozic, ovšem 

včetně celých mešních cyklů. 

Cykly mešního ordinária zahrnují z velké většiny hudbu sborovou, v jednotlivých 

sborových větách se tradičně vyskytují sólistické vstupy, některé věty jsou prováděny celé 

sólově (kupř. často Benedictus). Části mešního propria bývají zhudebňovány pro sólový zpěv 

mnohem častěji. Zejména graduále bylo téměř většinou sólové, příležitostně offertorium. Je 

zvláštní, že nejsou zmiňovány skladby provozované ke vstupu а к přijímání (communio): lze 

se tak domnívat, že hudební produkce v těchto částech liturgie patřila improvizovanému nebo 

reprodukovanému varhannímu sólu. Varhany jako sólový nástroj se příležitostně uplatnily 

v praxi alternatim na místě graduále, Benedictus, případně ještě jinde. Občas tuto funkci 

plnily i jiné nástroje (zřejmě však v doprovodu varhan) jako kupř. housle.30 Poznámky 

v soupisech nás upozorňují i na další hudební nástroje, a lze se tak domnívat, že se na kůru 

pravidelně v každou neděli a svátek scházel nejenom pěvecký sbor a sóloví zpěváci, ale také 

pestře zastoupená instrumentální skupina, vytvářející ke zpěvu spolu s varhanami orchestrální 

doprovod. 

Repertoár byl v této době poměrně pestrý, a to nejen co do počtu zastoupených 

skladatelů, ale též co se týče stylu, v němž byly skladby komponovány. Poměrně dlouhou 

dobu přežívalo v liturgické hudbě dědictví klasicismu, zejména jeho nejpozdnější fáze. 

Zejména za regenschoriho Hieronyma Mayera, ale i mnohem později, se provozovaly skladby 

klasicistních skladatelů, v Oseku vždy mimořádně oblíbených, jako Brixiho, Mozarta, obou 

Haydnů, ale i Beethovena, Salieriho a dalších komponistů působících již zejména 

v devatenáctém století - Maška, Tomáška, Cherubiniho, Diabelliho a dalších. Ze soudobějších 

skladatelů se hráli hlavně Drobisch, Führer, Horák, Wittasek, Soyka, Müller, Witzka, 

Kempter, Hahn, Reimann, Škroup a mnozí jiní. Z roku 1894 se dochoval účet za hudebniny a 

metronom pro osecký hudební archiv,31 zde nacházíme skladatele Schweitzera, Leitnera, 

Steina, Grubera, Brunnera, Obersteinera, Dellera, Webera a další. Od Edenhofera bylo mimo 

10 Violino solo máme doložené namísto části Qui tollis v hymnu Gloria. 
31 ČMH Praha, Osek (cisterciáci), č.př. 65 / 52, č. 14 
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jiné objednáno ve dvou svazcích 100 ofertorií pro neděle a svátky, což dokládá i perspektivně 

trvající potřebu souvislého pokrytí celoroční liturgie vícehlasou - sborovou - hudbou. 

O tom, že hudba příležitostně doprovázela slavnosti nejen při liturgii, hovoří zmínka 

v Kronice města Oseká32 popisující slavnosti konané k sedmistému výročí založení kláštera. 

Dne 17. října 1896 do Oseká přijeli litoměřický biskup, velmistr křížovníků s červenou 

hvězdou, zemský místodržící, císařský rada a mnoho dalších významných hostů. Večer by 

uspořádán průvod osvětlenou klášterní zahradou, při němž šest set mužů neslo pochodně. 

Zpěvácký spolek přednesl na prostranství před opatstvím „hymny od Beethovena". Druhý den 

byla sloužena pontifikální mše za účasti obrovského množství lidu. Na kůru zaznělo „Ecce 

sacerdos od Molitora". Odpoledne byla velká slavnostní hostina s obvyklými přípitky. 

Ani ostatní - organizační, anebo naopak neveřejný, osobní - hudební život oseckých 

řeholníků zcela neumlkl. Mezi mnichy najdeme několik hudebníků či hudebních nadšenců, 

jejichž umělecký zájem po sobě zanechal pramenné odkazy a zprávy, díky nimž je dnes 

můžeme uvést v souvislost s klášterní hudbou. Nej důležitějšími postavami klášterního 

hudebního života byly přirozeně i nadále vedoucí kůru. V roce 1833, těsně před smrtí Jakoba 

Trautzla, se této funkce ujal Hieronymus Mayer33 (1788 - 1861). V posledních dvou letech 

jeho života s hudbou na kůru ve funkci subregenschoriho vypomáhal Stanislav Harnisch'4 

(1836 - ?). Ten se po Mayerově smrti stal chorregentem a v této funkci setrval zřejmě až do 

konce století, čímž svým interpretačním působením téměř dosahuje významu Jakoba Trautzla. 

Důležitou osobou v mnohem širším měřítku byl profesor Anton Dittrich (1786 - 1849). 

Působil nejprve na chomutovském gymnáziu, po té přešel na staroměstské akademické 

gymnázium do Prahy, kde se stal po Josefu Jungmannovi prefektem. Byl též jmenován 

profesorem pražské univerzity a v letech 1830- 1831 působil jako děkan filozofické fakulty. 

Dittrich byl výtečným klavíristou, nechal si pořídit opisy klavírních skladeb opata Venusiho, 

díky nimž je dnes máme dochovány. Byl též zakládajícím členem jednoho ze spolků pro 

obnovu chrámové hudby: dochoval se Návrh na založení soukromého spolku přátel hudby pro 

pěstování dobré církevní hudby z roku 1824.35 Další významnou hudebnickou postavou 

v klášteře byl Konrád Hellige36 (f 1889) Do kláštera vstoupil roku 1866, Album ossecense 

dokládá jeho výtečnou hudební způsobilost větou „in arte musices omnibus modis ab solutus". 

32 OA Teplice, Archiv města Oseká, Kronika města Oseká 
33 AO no. 267 
34 AO no. 332 
35 SOA Litoměřice, Cisterciáci Osek, historický archiv, kart.č. 339, inv.č. 2077 
36 AO no. 364 
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Zajímavou osobou byl též Athanasius Wolf37 (nar. 1866, obláčka 1886), napsal několik 

povídek s hudební tematikou. 

Po šedesáti letech užívání Fellerových varhan došel kontext dobové hudby i stav 

nástroje za meze jeho uspokojivé použitelnosti. Varhany se pro tehdejší vkus již nezdály ani 

zvukově, ani velikostně dostačující a v devadesátých letech se začalo uvažovat o jejich 

celkové přestavbě. Plánovaná přestavba na pneumatický systém varhanářem Heinrichem 

Schiffnerem byla dlouhodobě odkládána, protože nový systém vedení traktury dosud nebyl 

považován za ověřený a spolehlivý. К jeho realizaci došlo až roku 1908 za opata Mainharda 

Siegela. 

1.5 Cisterciáci a hudba v 1. polovině 20. století 

Poslední etapu života cisterciáků v oseckém klášteře před jejich vyhnáním ze země 

můžeme sledovat především díky dosud žijícím pamětníkům. Archivní materiál к období 

první republiky a 2. světové války je minimální a z velké části nedostupný, к hudebnímu 

životu v klášteře pak téměř žádný neexistuje. Bohužel tedy musíme vycházet téměř výhradně 

ze vzpomínek osob, které v raném mládí měly s klášterem přímý kontakt či se pohybovaly 

v jeho bezprostřední blízkosti. V detailech se osobní výpovědi někdy rozcházejí, proto 

můžeme zmínit fakta pouze nejobecnější, často s výrazně všeobecnou vazbou na život 

v klášteře či ve městě. 

V tomto období stále fungoval josefínský model uspořádání konventu. V klášteře 

trvale žilo pouze kolem deseti mnichů, ostatní bydleli na farách přidružených ke klášteru a 

působili v duchovní správě okolí. Duchovní správu kláštera a při něm existující farnosti vedl 

děkan za pomoci dvou kaplanů, dále v klášteře působil katecheta, kůchenmeister, zajišťující 

hospodářství, a provizor, který se staral o administrativu. Klášter byl sídlem opata a jakýmsi 

správním centrem veškeré cisterciácké působnosti v okolí. 

Nej výraznější osobností tohoto období je opat Theobald Scharnagl. Do úřadu 

nastoupil v roce 1911a klášter vedl až do své smrti v roce 1943. Za jeho správy klášter prošel 

oběma světovými válkami, které významně poznamenaly život konventu. Mimořádný vliv 

měl též vznik republiky a s ním spojené reformy, při nich klášter přišel o většinu pozemků a 

dvorů, na zbylé hospodářství byla uvalena nucená správa. Ovšem i přes tuto nepřízeň se 

podařilo pořídit nové zvony, velkoryse přestavovat varhany a vydláždit opatský kostel atd. 

Opat Theobald zemřel uprostřed 2. světové války a jeho místo zaujal Eberhard Harzer. V roce 

37 AO no. 368 
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jeho volby do Oseká uprchlo mnoho řeholníků z různých německých klášterů, z ženských 

klášterů v Marienstemu a Marienthalu byly přeneseny nejcennější předměty, rukopisy a 

knihy. S koncem války přišel jeden z nej zásadnějších zlomů v historii kláštera. Osečtí 

cisterciáci byli spolu s německým obyvatelstvem příhraničí vysídleni, někteří pozatýkáni a 

internováni v pracovních lágrech. V klášteře zbyl pouze stařičký pater Štolba, který zemřel 

rok po válce, a převor Zikmund Kapie, který setrval i za salesiánů až do roku 1950. Určitou 

dobu ještě v klášteře pobýval Rakušan profesor Krahl, který odešel až roku 1947 do Vídně. 

Dalším českým, tudíž neodsunutým členem osecké komunity byl mariánskoradčický farář 

Nivard Krákora. 

Přes materiální a v některých ohledech či situacích i značnou politickou nepřízeň se 

v klášteře podařilo, především díky uvážlivému hospodaření a nezištné ochotě obyvatel 

z okolí kláštera, udržet kulturní kontinuitu s předchozím obdobím. Zřejmě nej důležitějším 

počinem se stala zásadní, velkorysá stavba nových varhan v opatském kostele. V roce 1908 se 

uskutečnila dlouho odkládaná přestavba Fellerova nástroje, ovšem ne příliš kvalitně 

provedený pneumatický systém traktury měl mimořádně malou životnost a již v roce 1928 se 

začalo uvažovat o rekonstrukci. Na základě provedených průzkumů stavu nástroje se 

usoudilo, že oprava stávající pneumatiky by byla krajně náročná a s pouze omezeně 

zaručenými výsledky. Bylo rozhodnuto pořídit čtyřmanuálový, elektropneumatický nástroj, 

největší ve střední Evropě. Společenská a finanční situace v této době však umožnila 

realizovat pouhé tři manuály, dálkový stroj, který měl stát naproti chórovým varhanám 

v transeptu, se postavit nepodařilo. Přesto nástroj se 76 rejstříky naprosto dostačoval 

tehdejším provozním požadavkům a zároveň udivoval svými přednostmi široké okolí i 

návštěvníky kláštera. 

To, že varhany nesloužily pouze liturgii, ale jejich mimořádné kvality měli možnost 

obyvatelé okolí i návštěvníci kláštera zaznamenat při jakýchsi neformálních koncertních 

produkcích, dokládá mimo jiné dobový článek v místním tisku, jehož překlad následuje. 

Osek, 1. září. (Okresní hejtman za varhanami.) V pátek odpoledne byli turisté a hosté, 

kteří si prohlíželi překrásné letovisko Osek a jeho pozoruhodný klášterní kostel, překvapeni 

skvělou varhanní hrou. Na nových varhanách - jak známo největších a nejmodernějších 

v Československu - řádil duchcovský okresní hejtman, vrchní rada Špale, proslulý jako přítel 

umění a prvotřídní varhaník. Hrál téměř dvě hodiny ve volném stylu, dílem improvizace a 

vlastní preludia, částí úryvky z děl starých mistrů Dvořáka, Smetany, Mozarta a Haydna. 

Během hry se zřetelně projevila krása zvuku jednotlivých rejstříků stejně jako jejich 
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kombinací. Pana Špaleho obzvlášť zaujalo také získávání vyrovnané zvukové barvy a efekty 

při použití rejstříků různých druhů. Předešlého dne okresní hejtman Spále se svou chotí 
r J r 38 

navštívili v osecké měšťanské škole řemeslnickou a hračkářskou výstavu. 

Přesto hlavním důvodem к pořízení takto velkorysého nástroje byla potřeba zachovat 

bohatost a pestrost hudbě při liturgii. Doba a hospodářská situace již zřejmě neumožňovala 

v lokálním prostředí využívat často к doprovodu rozsáhlejší instrumentální aparát; varhany, 

které jsou do značné míry schopny suplovat funkci orchestru a které je možné užívat 

dlouhodobě bez závislosti na momentální situaci finanční i personální, byly považovány za 

vhodnější investici. 

Války a nepříznivá společenská situace zřejmě neměly zásadní vliv na liturgii a její 

hudební doprovod. Proto můžeme předpokládat, že obé navazovalo na předchozí tradici, která 

bez přerušení trvala až do konce 2. světové války, a můžeme si tak učinit představu též o 

liturgickém životě v druhé polovině 19. století. 

Každou neděli a o významnějších svátcích se v opatském kostele konala asistenční 

mše, kterou celebroval děkan. V liturgické funkci jáhna a podjáhna sloužili další dva kněží 

z kláštera, většinou kaplani. V průběhu celého nedělního dopoledne však četli tiché mše na 

postranních oltářích i ostatní cisterciáci, a to i během mše hlavní. Ta začínala o desáté hodině 

a konala se se vší tradiční pompou. Na každý svátek i na některé zvláštní neděle byl 

к dispozici jiný, tematicky vyšívaný ornát pro celebranta. Při všech těchto mších se užívalo 

kadidla. Na počátku mše se konalo aspergés, při němž jáhen procházel kostelem a kropil lid, 

teprve po té vstoupil celebrant s ostatní asistencí na kněžiště bočními vrátky. Opat tyto 

nedělní a sváteční mše poslouchal s galerie nad oltářem sv. Barbory, ve všední den byl 

přítomen mši ve své soukromé kapli a pouze o nej významnějších svátcích sloužil mši on sám 

v klášterním chrámu. Tehdy na kněžiště průvod vstupoval středem kostela, do asistence 

přibýval pluvialista (sekretář liturgie). Opat byl oděn do všech insignií, které patřily к jeho 

úřadu, měl na sobě pektorál, liturgické střevíce, rukavice, prsten, mitru, v rukou berlu. 

Obsazoval levý, červený trůn. Mříž rozdělující kostel byla při těchto slavnostních 

příležitostech otevřena a lid stál mimo samotného presbytáře v celém kostele. Štaly byly 

užívány pouze к chórové modlitbě, a tak byly během mší prázdné. 

!S Teplizerzeitung, 2.9.1934 (k dispozici pouze výstřižek bez informace o ročníku a čísle novin), Der 

Bezirkshauptmann an der Orgel. 
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V celém tomto období v klášteře nadále fungoval chrámový sbor. Zřejmě nedošlo 

к žádnému přerušení jeho činnosti ani během válek, kdy obecně klášterní provoz trpěl 

odvedením mužského personálu či odchodem Čechů do vnitrozemí, a navazoval tak 

několikasetletou tradici. Tvořilo jej kolem padesáti občanů města Oseká i blízkého okolí. 

Existoval též příležitostný instrumentální ansámbl, prim v doprovodu však hrály varhany. 

Krom sboru působilo při klášteře několik sólistů, z nichž na pamětníky udělal největší dojem 

vynikající zpěvák, basista Dittrich. Úřad chorregenta v této době zastával Rudolf Dietze. 

Chrámový sbor zpíval na klášterním kůru každou neděli. Repertoár se přirozeně 

opakoval, ovšem každotýdenní produkce byly považovány za velmi důležité. Při úvodním 

aspergés zpíval sbor anebo sólista Vidi aquam, ihned navazoval sborový introitus, často 

chorální. Po té sbor zpíval nějakou latinskou mši, tedy mešní ordinárium. Na místě propria 

často zaznívaly čistě instrumentální, varhanní vložky. 

Hudební provoz byl při mších vázán výlučně na velký kůr, chórové varhany se 

používaly pouze při doprovodu chórových modliteb, májových pobožnostech, eventuálně ve 

všední den. Zpíval pouze chrámový sbor a sólisté, lidový zpěv se v zájmu zachování patřičné 

úrovně liturgické hudby neuplatňoval téměř vůbec. Prostor měl pouze při lidovějších 

liturgiích, kupř. při májových pobožnostech anebo na svátek Božího Těla. 

Hudba byla přirozeně nejpestřejší a co do množství nejvydatnější o nej významnějších 

slavnostech a svátcích liturgického roku. Pochopitelně mimořádný význam se hudbě přikládal 

při slavení Velikonoc. Doby, kdy se na Velký pátek provozovala rozsáhlá oratoria, byly 

dávno pryč, nicméně fakt, že liturgická hudba nejen oslavuje Boha a věřící ponouká к větší 

zbožnosti, ale že také disponuje schopností dojmout, ohromit a tím prohloubit liturgický 

prožitek věřících ve prospěch obého, byl zužitkováván obzvlášť v době Velikonoc velkou 

měrou. Krásně to ilustruje například liturgie v předvečer Hodu božího velikonočního, tzv. 

vzkříšení, v líčení P. Benna Beneše. 

Od Zeleného čtvrtku byla sanctissima uložena v kapli Božího hrobu pod velkým kůrem. 

Při vzkříšení se všichni shromáždili pod kruchtou и vchodu do kaple v zadní části kostela, 

Nejsvětější svátosti se vzdala úcta a v monstranci ji pod baldachýnem vynesli z kaple. 

Celebrant zazpíval „ Vstalť jest této chvíle ", hned na to se rozbouřily varhany a rozzářil se 
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několikametrový kříž, zavěšený nad hlavním oltářem. Kostel byl zalitý světlem a slavnostní 

hudbou, průvod důstojně postupoval středem kostela k presbytáři,3y 

Pozůstatkem barokních tradic byly obřady o Božím Těle. Nejprve se konala pobožnost 

v děkanském kostele, z něj pak vyšel slavnostní průvod městem ke klášteru. V průvodu šli 

občané rozdělení již nikoliv do cechů, ale různých spolků. Pod baldachýnem se nesla 

Nejsvětější svátost, družičky před ní rozhazovaly okvětní lístky, lid zpíval duchovní písně, 

doprovázené dechovou hudbou. Po té, co průvod dorazil do opatského kostela, konala se tzv. 

velká mše. 

Dalším z vrcholů liturgického roku byly srpnové slavnosti, kdy se oslavovalo 

Nanebevzetí Panny Marie, svátek sv. Bernarda a mezi nimi tzv. Rosenkranzfest. Tyto 

růžencové slavnosti byly doprovázeny lidovou poutí a tradičními trhy. Vyzdobené klášterní 

zahrady a park byly volně přístupné. Všude se zpívalo a zněla hudba, povětšinou dechová. 

Do života kláštera významně zasáhla 2. světová válka. Čeští cisterciáci museli odejít 

do vnitrozemí, část mužského personálu byla odvedena na frontu, některé klášterní budovy 

zabrala Luftwaffe. Slavnosti se konaly se stále menší okázalostí a koncem války se omezily 

na liturgii v klášterním kostele. Postupem času zasahovala válka i do Oseká samotného. Na 

Hod boží vánoční v roce 1944 byla hlavní mše přerušena sirénami, signalizujícími nálet. 

Liturgické shromáždění našlo útočiště ve sklepech klášterního pivovaru, nálet se ale nakonec 

nekonal. Bohužel se však další nálety klášteru nevyhly a za oběť padly některé budovy včetně 

sladovny a bývalého mlýna. Pouze dočasnou, a to velice krátkou úlevu přinesl klášteru konec 

války. Na klášter byla záhy uvalena národní správa, opat byl obviněn ze spolupráce s nacisty a 

zatčen spolu s dalšími mnichy. Jeptišky, které do Oseká uprchly z Mariensternu byly zatčeny 

pro podezření z machinací s cennými předměty. Po ročním věznění v pracovních lágrech byli 

řeholníci včetně opata vysídleni do Rakouska. V roce 1947 se řádoví představení pro naprostý 

nedostatek mnichů Oseká vzdali. 

1.6 Salesiáni a jejich aktivity koncem 40. let 20. století 

Iniciativou budoucího litoměřického biskupa Štěpána Trochty Osek přešel do správy 

salesiánů. Ti tak získali definitivní sídlo pro své teologické studium a od roku 1946 se 

v Oseku začali angažovat též ve farní správě a pastoraci, kterou ve vysídlených Sudetech 

pojali spíše jako činnost misijní. Jádro veškeré salesiánské činnosti tkví v práci s mládeží, 

39 Rozhovor s autorem práce dne 29.6.2006 v Teplicích. Beno Beneš (1938) se narodil a vyrůstal v Oseku, 

vstoupil к salesiánům a po listopadu 1989 se stal jejich provinciálem pro české země a misie. 
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v její výchově к víře a „poctivému občanství". Od základu se tedy přeměnil vztah kláštera a 

jeho okolí, začalo být budováno dílo zcela odlišné od původního, cisterciáckého, ve 

vykořeněné poválečné době možná i dílo užitečnější. Salesiáni mimo teologického studia pro 

své bohoslovce zřídili též tzv. Denní a sváteční oratoř pro mládež i dospělé, tedy časově i 

prostorově vymezené místo pro setkávání především dětí a mládeže za asistence salesiánů, 

kteří jsou garantem výchovného prostředí. Značná část aktivit, kterými byl naplňován 

program oratoří, se vázala na umění, především dramatické a hudební. 

Citujeme z nepublikovaného textu P. Benna Beneše к 60. výročí SDB v litoměřické 

diecézi: ... O prvních Vánocích už salesiáni sehráli v Besedním domě v obci Hrob, poblíž 

Oseku, první divadlo - Krejčí králem. Hostinský pronajal zadarmo sál, kulisy půjčil Sokol, 

horníci dodali uhlí na vytopení sálu. O vánočních prázdninách půjčil ředitel školy 

bohoslovcům promítačku. Krátce na to se divadlo opakovalo v Oseku. Mezitím už bohoslovci 

v jednom z největších sálů kláštera sami postavili jeviště a zhotovovali kulisy pro příslušná 

divadelní představení. A tak dali salesiáni někdejšímu cisterciáckému klášteru nové určení. 

Proměnili jej v nové ohnisko, jež přistěhovalé a různorodé obyvatelstvo jak v Oseku, tak 

v okolí zvalo ke spolupráci na vytváření nové lidské pospolitosti a posléze i ke společenství 

víry... 

Původní klášterní sál se přeměnil v divadelní sál. Tak vznikla salesiánská divadelní 

scéna. Osek se mohl v této poválečné době chlubit dvěma scénami. Jednu scénu tvořil osecký 

divadelní soubor ochotníků, které vedl pan MUDr. Klačer, druhou vytvořili salesiáni. Zde 

hráli bohoslovci spolu s četnými chlapci z oratoře. Kromě toho vznikla a také účinkovala 

chlapecká dechová kapela. Při opatském chrámu zase vznikl smíšený pěvecký sbor. Jelikož 

bylo v Oseku i několik hudebníků, vznikl spolu ještě s několika muzikanty z řad bohoslovců 

příležitostný orchestr, jenž pak doprovázel chrámový sbor o vánočních svátcích a také některé 

divadelní zpěvohry, které se hrály na salesiánské scéně. Taktéž osečtí horničtí učni i se svými 

vychovateli chodili denně do salesiánské oratoře, kde měli možnost věnovat se hudbě, zpěvu, 

hrát divadlo a zúčastňovat se dalších četných aktivit Oratoř se provozovala ve vytipovaných 

prostorných místnostech kláštera. Pro větší akce byla к dispozici také velká klášterní zahrada 

a někdejší pěstovaný klášterní park... 

V rámci oratoře byla připravována hudební a divadelní produkce často od samotného 

vytvoření hry či skladby. Většinu her psali salesiáni, bývaly to zejména veselohry a 

pohádkové hry, vždy s moralizujícím podtextem. Ještě dnes mnoho starších oseckých občanů 

vzpomíná na mimořádně úspěšnou inscenaci Divotvorného hrnce, svou exotickou výpravou 

se do paměti lidem vryla hra o misiích Mexikánský mučedník, velkým zážitkem pro tehdejší 
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děti byla vánoční hra o tom, jak jdou loupežníci do Betléma. Mnoho her bylo zpestřeno 

různorodými hudebními vložkami, ovšem nejvíce hudby znělo v období Vánoc. Na Hod boží 

vánoční, na sv. Štěpána a na Nový rok se provozovaly tzv. operety. Byly to z většiny zpívané 

hry s vánoční tematikou, jichž se účastnili nejen chlapci z oratoře a salesiánští bohoslovci, ale 

také místní občané. V těchto hrách zaznívala četná sóla i sborová čísla, к doprovodu byl 

účasten zhruba třicetičlenný orchestr, obsazený smyčci, dřevy, žesti i bicími nástroji. 

Dirigoval člen salesiánského profesorského sboru páter dr. Vandík. Tyto „operety" byly 

bezpochyby zcela adekvátní obdobou cisterciácké produkce školních her za Jakoba Trautzla. 

V tomto ohledu měli salesiáni, ač nevědomě, na co navazovat. Zásadní změnou byla 

otevřenost kláštera a těchto oslav uměním: salesiáni vše připravovali nejen pro sebe, ale pro 

celé široké okolí. Konečně především pro město byly tyto akce mimořádným zážitkem. 

Salesiáni určitým způsobem navazovali na cisterciáckou tradici i v oblasti liturgie. 

V klášteře se i nadále slavily významné cisterciácké svátky v čele s poutními slavnostmi 

kolem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Bernarda, rorátni mše se sloužily v kapli sv. Kateřiny 

na Klášterním náměstí, na Boží Tělo se dále konala procesí a obětovaly se mše za zemřelé 

opaty. Charakter liturgie se však od základu změnil, a to v obdobném smyslu jako přístup 

osazenstva kláštera к lokálnímu prostředí. Tím nejdůležitějším již nebyla kontemplace, ale 

pastorace a výchova obyvatel okolí. V kostele se začal pěstovat lidový zpěv, velmi časté byly 

mešní písně, zahrnující části mešního propria i ordinária. Funkce chrámového sboru se ujalo 

nově vzniklé těleso. Tvořili jej především místní občané, zčásti též bohoslovci, měl kolem 

šedesáti členů a vedl jej P. Dr. Štěpán Vandík Většina původních obyvatel města byla po 

válce odsunuta, a tak původní klášterní sbor s několikasetletou tradicí zanikl, zřejmě nikdo 

z jeho členů nepřešel do nově vzniklého tělesa. Přesto český sbor poměrně záhy začal plnit 

tytéž funkce. Mezi těmito tělesy však bohužel neexistuje žádná přímá kontinuita. Ilustruje to i 

skladba repertoáru, který se změnil od základu. Nový sbor zpíval v drtivé většině mešní 

vložky, příležitostně kompletní celky proprií a jen výjimečně části mešního ordinária. Zpíval 

výhradně česky a většinou skladby nesené ve výrazně lidovém duchu. Angažoval se 

především o významných svátcích, mše o běžných nedělích zpestřoval pouze výjimečně. 

Největší aktivita sboru nastala během Vánoc, Božího Těla a poutě. O Vánocích se zpívaly 

Marhulovy vánoční mše doprovázené orchestrem, středem velikonočního působení byly české 

pašije. Často se smíšený sbor redukoval na pouhý ženský dvojhlas, takto vzniklý ansámbl pak 

zpíval „ty největší slaďáky". Velký orchestrální aparát jako doprovod sloužil pouze o 

vánočních svátcích, během roku byly instrumentální produkce na kůru pouze příležitostné, 

vždy spíše v komorním obsazení. Příležitostně se do liturgie zapojovala místní dechová 
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kapela, kterou vedl bohoslovec František Tomšík, anebo dechovka pana Marečka z Lomu. 

Nej častějším doprovodným nástrojem však byly přirozeně velké varhany, na něž hrávali 

bohoslovci Tomšík a Valenta anebo páteři Smeták, Manďák a Vandík. Malé, chórové varhany 

se používaly pouze ve všední den. 

Veškerý slibný rozvoj salesiánského díla a s ním spojené hudební aktivity byly násilně 

ukončeny koncem zimy roku 1950. Důležitým zlomem byla březnová noc ze 14. na 15. Večer 

se konala v přízemí Panského domu zkouška chrámového sboru. Panovala již značně nervózní 

atmosféra, neboť se cosi tušilo. Po zkoušce na P. Vandíka čekala státní bezpečnost, byl 

zatčen. Sbor rozpustili, někteří jeho členové však byly přes noc vyslýcháni. V tu dobu byl již 

celý klášter obklíčen a neprodyšně uzavřen. Přepadení řeholníci byli celou noc vyslýcháni 

přímo v klášteře, někteří byli odváženi do izolace či přímo do vězení. Tzv. akcí К začala 

několikaletá internace. Někteří salesiánští kněží byli odsouzeni, někteří z bohoslovců byli 

„milostivě" nasazeni к útvarům PTP. Do kláštera začali být svážení členové nejrůznějších 

řeholních společenství. Tímto zásahem byly přerušeny veškeré veřejné aktivity kláštera. 

Veřejné bohoslužby, ovšem bez účasti řeholníků, se v klášteře pár měsíců po záboru povedlo 

zachovat, nicméně ze strachu nebyly téměř navštěvovány. Hudba se omezila jen na to 

nejnutnější, užíva]i_ se pouze malé varhany. Pamětníci vzpomínají, jak na ně hrával 

bohoslovec Valenta, na kůr ho vždy doprovázel milicionář, který během celé mše pečlivě 

sledoval jeho počínání a po ní jej odvedl zpět do internace. 

Takto definitivně skončila cisterciácká tradice, na níž se pokoušeli salesiáni navázat, 

ale samozřejmě vzaly za své též jejich aktivity, kterými chtěli vychovávat novou poválečnou 

občanskou společnost. Benno Beneš hodnotí několikaleté působení salesiánů takto: Semena, 

která salesiáni po válce do oseckého nového, přistěhovalého obyvatelstva zasévali, se jistým 

způsobem úspěšně uchytila, avšak nestačila vyklíčit natolik, aby zakořenila. Farnost v Oseku, 

podobně i farnosti v okolí, začaly vymírat. Náboženský život v celé oblasti ochaboval, až 

téměř ustal. 

1.7 Internačním klášter 

Řeholníci byli v oseckém klášteře pod dohledem STB a milic internováni zhruba tři 

roky. Poté byl^ rozptýleni po celé zemi: do jiných internací, pracovních táborů či na nucené 

práce na tzv. stavby socialismu, zejména při budování přehrad. Klášteru však zůstalo jeho 

socialistické určení а к internaci sem byly z celého Československa svezeny řádové sestry 

z pěti řeholních společenství. Byly zde sestry z Kongregace školských sester de Notre Dame 

(školské sestry), z Kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka (šedé sestry), z Řádu 
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chudých sester sv. Kláry (klarisky), z Řádu sv. Alžběty (alžbětinky) a ze slovenské 

Kongregace milosrdných sester sv. Kříže (křížové sestry), které ovšem při uvolnění poměrů 

v šedesátých letech odešly jako hospodyně na fary zpět na Slovensko. Ostatní sestry v klášteře 

strávily čtyřicet let, samozřejmě nikdo nesměl být přijímán do noviciátu, takže tato řeholní 

společenství byla v Oseku určena к vymření. Tento záměr tehdejší moci ilustruje fakt, že byl 

v klášteře zřízen poněkud předčasně domov pro přestárlé řeholnice, jejichž věkový průměr se 

zpočátku pohyboval kolem třiceti let. Sestry byly nasazeny do izolovaných pracovních 

provozů v okolí, zároveň byl v klášteře zřízen ústav pro mentálně postižené dívky. 

V rámci možností byly jednotlivé řeholní komunity od sebe odděleny, měly své vlastní 

prostory a snažily se naplňovat svůj řádný řeholní život. Zejména šedé sestry žily v určité 

izolaci od ostatních, měly svou vlastní kapli, zřízenou v prostorách freskového sálu, kde byla 

zatemněna čelní okna, naproti hlavním dveřím stál oltář a po stranách lavice. Zde se pro ně 

odděleně sloužily bohoslužby, a to ve starém tridentském ritu i po reformách 2. vatikánského 

koncilu. Bohoslužby byly latinské a v tomto jazyku též sestry zpívaly. Duchovní správu jim 

zajišťoval kapucín P. Theofil Podhorný. Ostatní společenství měla bohoslužby dohromady 

v původním refektáři vedle křížové chodby. Konaly se nejen mše, ale též další pobožnosti, 

sestry se zde společně modlily i breviář. Duchovní správu zajišťovali redemtorista P. Kružík, 

jezuita P. Jeřábek a školský bratr P. Dlouhý. Klášterem takto prošli i jiní kněží, kupř. již 

tehdejší nebo pozdější biskupové Hopko, Hlad a Zelo. Vždy jich zde bylo několik, buď ještě 

z původní internace, anebo přišli později. 

Mše v refektáři byly poněkud lidovější. Sestry se rychle a s pokorou přizpůsobily 

v šedesátých letech vatikánským reformám, mše se sice konaly i nadále zády к lidu (sestrám), 

ale za to většinou v češtině a podle nového rituálu. Sestry vytvořily scholu, která zpívala 

především jednohlasé české duchovní písně. Při slavnostnějších příležitostech cvičily chorál, 

vícehlasé úpravy duchovních písní, ale též svébytné latinské skladby pro ženský sbor, užívané 

jako vložky na místo mešního propria. Některé sestry samy upravovaly stávající skladby pro 

svůj hudební provoz či dokonce komponovaly. Postupně, jak osazenstvo kláštera stárlo, se 

repertoár zjednodušoval. Pak se již většinou zpívala pouze antifonálně různá jednohlasá mešní 

ordinária, latinská chorální, i česká od současných autorů, a duchovní písně. 

Opatský kostel byl po celou dobu totality oficiálně uzavřen. Pouze při turistických 

prohlídkách se zpřístupňovala jeho část a několikrát se místnímu faráři podařilo získat 

povolení ke konání veřejné bohoslužby. Jinak byl veškerý liturgický provoz v kostele 

zakázán, stejně jako veškeré odkazování k jeho liturgické funkci - jen o Vánocích bylo 

povoleno před hlavním oltářem postavit jesličky. Tento zákaz byl příležitostně obcházen a 
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zejména v uvolněnějších šedesátých letech se podařilo uspořádat v kostele liturgické oslavy 

významnějších svátků. Tehdy se konaly bohoslužby pro jednotlivé komunity v jejich kaplích, 

ale po té též slavnostní bohoslužby v opatském kostele pro všechny sestry, ale i zasvěcence 

z okolí. Mříž byla otevřená, sestry obsadily chórové lavice, lid seděl v zadní části kostela i 

mezi chórem a kněžištěm, sloužilo se u hlavního oltáře podle starého ritu, latinsky a zády 

к lidu. Pro tyto příležitosti sestry připravovaly též slavnostní hudbu, zejména latinský chorál a 

vícehlasá moteta. Zněl zde však i lidový zpěv podle kancionálů. Takto se slavilo Nanebevzetí 

Panny Marie, sv. Bernard, Velikonoce či Boží Tělo. Při velkých cisterciáckých svátcích se 

těchto bohoslužeb účastnili i bývalí členové cisterciáckého konventu, zejména z Lužice, kteří 

se zpátky do země a do Oseká dostali na skok jako turisté. Třetí neděli v červenci se konaly 

růžencové slavnosti v tradičním poutním místě oseckých cisterciáků Mariánských Radčicích. 

I sem se příležitostně sjeli bývalí členové oseckého cisterciáckého konventu. Jaromír Klůgel 

pamatuje, jak vletech 1971 a 1972 dokonce seděli v presbytáři v řádovém oblečení. 

S postupující normalizací se účastnili méně a méně, vždy už jen v civilu v předních lavicích 

pro lid. 

Opatský kostel byl uzavřen nejen pro liturgii, ale i pro veškeré jiné aktivity související 

s osazenstvem kláštera. Varhany měla za úkol „provětrávat" paní Matějková, průvodkyně 

z duchcovského zámku, к němuž byl kostel spolu s křížovou chodbou a kapitulní síní připojen 

do správy. Tajně však na ně hrávaly některé sestry, ale též kněží, kteří měli к Oseku dřívější 

vazby, či lidé jinak blízcí klášternímu prostředí. Příležitostně se tak za velké varhany dostal 

po letech P. Tomšík, který byl již farářem v Jirkově, či P. Kružík. Hrával na ně také Jaromír 

Klůgel, který je varhaníkem v Oseku dnes. Jakýmsi vrcholem příležitostného muzicírování 

v opatském chrámu v této době byly soukromé pobožnosti, při nichž sestry obsadily oba kůry 

a za doprovodu obou varhany zpívaly dvoj sborové skladby. Nutno podotknout , že veškeré 

tyto produkce umožnila sestra Egona, která byla pověřena úklidem v kostele a pouštěla 

hudebníky na kůr. Oficiálně se kostel hudbě otevřel pouze na několika varhanních koncertech 

v letní sezóně mezi lety 1966 a 1970. Koncertovalo se nejprve výhradně na velké varhany a 

po rekonstrukci chórových varhan v roce 1969 se užívaly především ty. Přípravy к opravě 

velkých varhan pro koncertní účely zarazila postupující normalizace a tento nástroj zůstal dále 

bez využití. 

Jak bylo výše naznačeno, náboženský život v okolí kláštera upadal a téměř zanikal. 

Ještě před válkou existovaly v Oseku dvě farnosti, jedna při klášteře, jedna při děkanském 

kostele sv. Petra a Pavla. V době komunismu klášterní farnost zcela zanikla a veškerý veřejný 

náboženský život, který byl umožněn jen dílče, se přesunul do Starého Oseká к děkanskému 
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kostelu. Za První republiky sem chodili Češi na tzv. osmou, to jest na českou mši, která se 

sloužila v neděli v osm hodin ráno. Během ní se pěstoval český lidový zpěv. Tyto mše se 

nesloužily za 2. světové války, kdy byli Češi odsunuti do vnitrozemí. Po válce se náboženský 

život rozvíjel především v okolí kláštera, krátký návrat náboženského života do děkanského 

kostela nastal až v průběhu padesátých let. 

Na kůr děkanského kostela se přesunuly zbytky Vandíkova sboru z kláštera, tvořené 

jen těmi nejodvážnějšími. Posléze se toto uskupení rozpadlo a při kůru fungoval malý mužský 

sbor o dvanácti členech, který obligátně zpestřoval hudbu v kostele především jednohlasými 

duchovními písněmi, často však cvičil i vícehlasé, umělejší skladby. Tato „lepší pánská 

společnost", jak se jim říkalo, se scházela o sobotách v hospodě, kde probíhala domluva i 

zkoušky. Příležitostně, zejména o Vánocích, si к sobě pánové pozvali i několik zpěvaček a 

zpívali tradiční sborový repertoár. Již postarší osazenstvo sboru však začalo postupně vymírat 

a v průběhu sedmdesátých let sbor přestal fungovat úplně. V této době od války až do konce 

sedmdesátých let v děkanském kostele hrával na varhany slepý František Klimpera, člověk 

mimořádně houževnatý a v hudbě velice zběhlý, na nějž leckdo vzpomíná. Po něm na kůru již 

nikdo dlouhodobě nehrál. Střídaly se zde některé z řádových sester, které dostaly povolení 

opouštět klášter, později dcera mistra krejčího Františka Jarolímková, příležitostně též 

Barbora Hanerová z Hrobu. Postupně se veškeré bohoslužby začaly přesouvat do kaple sv. 

Kateřiny na náměstí, kde bylo к dispozici pouze harmonium, zde se již hudba omezila na 

lidový zpěv. Veškeré nadstandardní hudební aktivity tedy zanikly nejen v klášteře mezi 

sestrami, ale i venku mimo klášter. 

1.8 Hudba v klášteře dnes 

V roce 1990 byl v Langwaden zvolen čtyřicátý pátý osecký opat, stal se jím Bernhard 

Thebes. Následujícího roku přišel do Oseká, a sním se tak vrátil cisterciácký řád. 

Bezprostředně začala obnova klášterních budov i řeholní komunity. Většina klášterních 

budov, po čtyřicet let pouze svépomocí udržovaných řeholnicemi, se nacházela ve špatném 

technickém stavu a jejich rekonstrukce si vyžádala a průběžně vyžaduje desítky milionů 

korun. Přesto některé dílčí etapy v opravě kláštera se podařilo zdárně dokončit (vnější fasáda 

opatského kostela, panský dům) a některé prostory se nacházejí ve stavu naprosto 

uspokojivém (letní i freskový sál, kapitulní síň, kvadratura). Naopak některé budovy se již 

zachránit s velkou pravděpodobností nepodaří (pavilony, altány v zahradách, sladovna 

pivovaru ad.). Stav konventu je však mnohem depresivnější než hmotný stav kláštera. Do 

kláštera přišlo během šestnácti let působení Bernharda Thebese značné množství lidí, bohužel 
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prostředí, které zde fungovalo a do značné míry doposud funguje, je natolik nestandardní, že 

z nich vzešel všehovšudy jediný mnich. Dnešní konvent tak čítá dva mnichy v klášteře 

(včetně opata) a dva novice v rakouském Heiligenkreuz, kteří teprve studují a připravují se na 

mnišský život. Těžce nemocný opat jen stěží spravuje svůj úřad a vyvstává zásadní otázka, co 

nastane, až ho okolnosti donutí svůj post opustit. Vedení cisterciáckého řádu nejeví 

významnější zájem o udržení Oseká a bohužel se jeví jako reálná i možnost, že až současný 

opat zemře, tak konvent zanikne. Jedině mimořádně velké množství oblátů, kterým Osek 

disponuje, se jeví jako určitá naděje. 

Neutěšený materiální stav kláštera i stagnující rozvoj konventu mají za následek mimo 

jiné to, že hudební život v klášteře nemůže být obnovován v intencích někdejších tradic. 

Liturgická hudba je zcela omezena na lidový zpěv s doprovodem varhan a bohužel ani při 

největších slavnostech či svátcích nejsou na klášterní kůr zvány ansámbly z okolí, aby 

zpestřily pontifikální liturgii. Vlastním sborem, ani orchestrem opatský kostel již nedisponuje. 

Koncem devadesátých let se z iniciativy Jana Zástěry a Františky Jarolínkové podařilo utvořit 

komorní uskupení o deseti až patnácti zpěvácích, které po tři roky doprovázelo vánoční a 

velikonoční liturgii. Zpívaly se výhradně skladby Jana Zástěry: o Vánocích zazněly jeho tři 

pastorální mše, o Velikonocích se provozovalo postupně narůstající množství drobnějších 

liturgických vložek pro ženský sbor, které se časem rozvinulo v cyklus motet к celému 

velikonočnímu triduu. Tuto krátkou epizodu doplnily příležitostné sólistické vložky do 

mešního propria, které prezentovali varhaníci či zpěváci navštěvující klášter. 

Bohužel kvalita lidového zpěvu při liturgii se nerozvíjí, ani nestagnuje, spíše upadá. 

Nešťastným, velice výrazným zásahem bylo rozhodnutí opata Bernarda přesunout obětní stůl 

к mříži vprostřed kostela a sloužit liturgii v místě, kam není vidět ani z jednoho kůru. Dokud 

se sloužilo na hranici presbytáře, hrálo se na opravené chórové varhany, které bohatě 

dostačovaly к doprovodu lidu usazeného především v příčné lodi baziliky. Tak existoval i 

nutný kontakt mezi lidem a doprovázejícím varhaníkem. Po přesunu se několik týdnů hrálo na 

velké varhany z hlavního kůru, kde existoval alespoň kontakt se zpívajícím lidem - na obětní 

stůl ovšem vidět nebylo. Bohužel se vyskytla drobná závada na přívodu elektřiny к hracímu 

stolu a varhany nebylo možno použit. Přes minimální náklady s opravou bylo rozhodnuto 

hlavní kůr uzavřít a vrátit se do transeptu к chórovým varhanám. Liturgie se tak doprovázela 

bez kontaktu s oltářem, na nějž není z příčné lodi vidět, i bez kontaktu se zpívajícím lidem, 

který není v dálce celé hlavní lodi slyšet. Zároveň malé, chórové varhany nejsou dimenzovány 

na podobný způsob použití. Tato praxe, která trvá v opatském kostele dodnes, výrazně 

poškodila úroveň liturgické hudby: ta se tak v některých ohledech stala přítěží liturgie; 
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varhaník je obětí okolností, s nimiž nemá šanci se vypořádat. A tak i to málo hudby, které se 

při liturgii v Oseku provozuje, ztrácí tímto nevhodným opatřením veškerou úroveň a bohužel i 

důstojnost místa, kde je provozováno. 

Na liturgické hudbě v oseckém klášteře se podílelo (především v pozici varhaníka) od 

sametové revoluce mnoho osob, nejvýrazněji ji ovlivnili manželé Bottovi z Teplic, bývalý 

umělecký vedoucí Brixiho komorního souboru Teplice Bohdan Ostroveršenko, někdejší 

varhanice v děkanském kostele v Oseku Františka Jarolínková, Jan Zástěra i varhaník 

z Duchcova a Mariánských Raděic a současný klášterní varhaník Jaromír Klůgel. Bohužel se 

zdá, že momentálně nemá vedení kláštera příliš velký zájem o podporu a rozvoj liturgické 

hudby, proto se občas stává, že se i o nedělích zpívá bez varhanního doprovodu, zatímco 

v devadesátých letech byly mše i pobožnosti doprovázeny o svátcích i ve všední den. 

Liturgický chorál se zpívá pouze sólově (dva mniši v chóru sotva umožňují antifonální 

provádění žalmů apod.), a to též na nevalné úrovni. 

Mnohem utěšenější situace vládne v navazování na koncertní činnost oseckých 

cisterciáků. Iniciativou Spolku přátel kláštera Osek a jejího předsedy dr. Norberta Krutského 

se již od poloviny devadesátých let každoročně v opatském kostele pořádá v letní sezóně série 

několika koncertů (v poslední době cca 10 - 15) s duchovní či liturgickou tematikou. 

Koncerty podporuje i město Osek a jsou středem místního kulturního dění. Vystupují při nich 

příležitostně místní umělecké soubory či jednotliví umělci, zejména však Osek navštěvují 

renomovaní umělci, v některých případech i světového formátu. V souvislosti s badatelským 

zájmem o historii hudby v oseckém klášteře se začala veřejnost publikačně i koncertně 

seznamovat se skladbami místních autorů z řad oseckých cisterciáků. Významný podíl na této 

záslužné práci nese Trautzlgesellschaft - Společnost Jakoba Trautzla, která podporuje i sama 

vyvíjí badatelskou činnost v této oblasti. Jako interpret se hudbou oseckých cisterciáků 

zabývá především Brixiho komorní soubor Teplice a umělci sdružení kolem něj. I tato práce 

má ambice přispět к oživení a popularizaci někdejší osecké hudební kultury, především 

v rámci projektu Hudební odkaz oseckých cisterciáků40 se již podařilo realizovat určité dílčí 

kroky. Hudební historie oseckého kláštera však poskytuje v našich současných podmínkách 

téměř nevyčerpatelné množství podnětů a materiálu ke zpracování, reflexi a znovuvyužití. 

V této oblasti se rozvoj klášterní hudby naštěstí realizuje mnohem optimističtějším způsobem 

než v případě hudby liturgické. 

40 viz Přílohu č. 5 
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II. část: 

Osecký klášter a hudba na přelomu 18. a 19. století 

II.l Život kláštera v rámci doby41 

Roku 1749 nastoupil do úřadu opata oseckého Kajetán Březina z Březových hor. 

Velice vzdělaný a oblíbený opat vzorně pečoval o noviciát, domácí studium i sociální situaci 

v panství. Barokizace klášterních budov a rozsáhlých zahrad byla v podstatě dokončena již za 

jeho předchůdců, pokračovala v prvních letech jeho vlády pouze dílčími počiny. Opat Březina 

nechal renovovat kapitulní síň (z roku 1756 pochází nástěnné malby Petra Molitora) a také 

podle starých plánů Oktaviána Broggia barokizoval farní kostel ve Starém Oseku. Jakub 

Schwarz v téže době vystavěl přilehlý klášterní statek tzv. Nový dvůr. Situace se zásadním 

způsobem změnila vypuknutím sedmileté války (1756 - 1763) Pruska proti široké koalici, 

kterou mezi jinými iniciovalo Rakousko. Opat tak nemohl pro obzvlášť nepříznivé okolnosti 

plně a svobodně rozvíjet své snahy, neustálými pruskými kontribucemi a odváděním mnichů 

do zajetí v podstatě nebyl umožněn normální klášterní život. Prvý vpád pruských husarů Osek 

ochromil na podzim roku 1756: byla uložena kontribuce 100 tis. zlatých, převor s dalším 

paterem byli odvedeni jako rukojmí. Roku 1758 byla vymáhána další kontribuce, kterou Osek 

nebyl s to odevzdat. Opět byli odvedeni dva mniši. Roku 1759 nastal další vpád Prusů: byla 

vydrancována nejen klášterní pokladna, ale i knihovna a hrobka, byly zničeny hodnotné 

Mundtovy a Kóhlerovy varhany a ke všemu bylo dvanáct osob odvedeno do zajetí. Pleněno 

bylo zároveň klášterní panství i jeho okolí. Poválečné nastolování standardnějších poměrů 

dále komplikovala častá neúroda a selské bouře. V roce 1771 byla dlouhými dešti způsobena 

obrovská ztráta na úrodě, vypukl hladomor, při němž v českých zemích zemřelo na půl 

miliónu lidí (asi 12% všeho obyvatelstva). V této situaci se projevila opatova značná 

solidarita: nařídil prodávat lacino obilí z klášterních sýpek a dal možnost poddaným 

nakupovat osivo.42 Posledními nepříjemnostmi, které musel opat Březina řešit, byla selská 

povstání roku 1775, která se projevila i přímo na klášterním panství, a v neposlední řadě i 

postupné změny ve vztahu církve a monarchie, které se vyhrotily za úřadu následujícího 

opata. Oblíbený, moudrý opat, jediný Čech v tomto úřadu od obnovení kláštera po vládě 

41 přejato z bakalářské práce (viz pozn. č. 1 ), část I, kapitola 1 
42 MACEK, J. Dějiny oseckého kláštera od husitských válek do r. 1950. In 800 let kláštera Osek - jubilejní 

sborník. Cisterciácké opatství Osek a Spolek přátel kláštera Osek, 1996, s. 68. 
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pražských arcibiskupů, nemohl v klidu realizovat své bohulibé plány, zemřel 16.2.1776. I přes 

to po sobě zanechal velký odkaz, na nějž mohli navazovat jeho nástupci.43 

Prvým z nich byl Mořic Elbel, původně Březinův sekretář a probošt konventu na 

Starém Brně. Pár let po jeho nástupu do funkce Osek postihlo další pruské drancování a 

kontribuce v souvislosti s válkou o dědictví bavorské (1778 - 1779), opět byli někteří členové 

konventu odvedeni jako rukojmí. Největší zásluhou opata Elbla je udržení kláštera v době, 

kdy byla většina cisterciáckých klášterů v českých zemích zrušena (leden 1782 až říjen 1784). 

Jak ukazuje dochovaná korespondence, přímému tlaku na zrušení kláštera čelil všemi 

dostupnými prostředky - krajním nasazením všech možných vlivů, styků a známostí, které 

konvent měl. Osek přežil (s ním pouze Vyšší Brod), avšak josefínské reformy značně změnily 

veškeré poměry a vztahy nejen mezi klášterem a státem, ale i klášterem a jeho nejbližším 

okolím. Přesto se situace uklidnila a život kláštera se vrátil do příznivějšího směru. V této 

době (1787) bylo dokončeno velkorysé rozšíření opatské zahrady, též byla pořízena četná 

sochařská výzdoba do celého areálu. Osvícenství se promítlo i do samotného života mnichů. 

„Řeholníci se nyní věnovali větší měrou vědecké činnosti. Velký kulturní význam měla nová 

organizace významné osecké galerie. Vznikl i kabinet přírodnin... sám opat Elbel si pořídil již 

roku 1771 herbář."44 Prováděla se astronomická pozorování. Pater Engelbert Seige sestrojil 

četné dalekohledy a astronomické hodiny, později v klášteře dokonce vznikla observatoř. 

„V této době se však objevily i některé negativní rysy v životě kláštera, jako např. odpírání 

poslušnosti opatovi apod. Opat Mořic Elbel zemřel 26.7.1798."45 

Roku 1798 byl opatem zvolen rodák z klášterního panství Benedikt Venuši. Za jeho 

opatského působení se nadále čile rozvíjely vědecké i umělecké snahy a aktivity oseckých 

řeholníků, opat sám byl vědecky činný a věnoval se hudbě jako skladatel. „Snažil se o 

upevnění a reformu řeholní kázně. Založil numismatickou sbírku, rozšířil sbírku přírodnin a 

dále nakupoval obrazy a knihy. Příruční opatova knihovna svědčí o šíři jeho zájmů."46 

Vědecké a literární působení zaznamenáme u mnohých dalších mnichů působících za opata 

Venusiho: S.J.Schenk, J.A.Cron, I.M.Weitner, A.F.Dittrich, E.Seige a další. Roku 1811 osečtí 

cisterciáci získali do své správy chomutovské gymnázium. Avšak již před tímto rokem někteří 

řeholníci v tomto ústavu působili jako pedagogové. Již v prvních letech se cisterciákům 

dostalo mnoha pochval a uznání za harmonickou spolupráci a mimořádnou činnost. Jakkoli 

43 Právě v těchto pohnutých letech hladu a všeobecných nepokojů Trautzl trávil v klášteře svá prvá léta. 
44 viz pozn.č.42: str. 71 
45 viz pozn.č.42: str. 71 
46 viz pozn.č.42: str. 71 
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opatství vzkvétalo po stránce církevně politické, kulturní i vědecké, hospodářská situace byla 

spíše neutěšenou. Významnějším způsobem nepomohla ani přijatá protiopatření, naopak 

celkově nešťastná situace v zemi, která vedla neúspěšnou válku s Napoleonem, kritický stav 

ještě prohlubovala.47 „Nepříznivou ekonomickou situaci Oseká ovlivnil rakouský bankrot 

roku 1811, kdy hodnota peněz poklesla na jednu pětinu. Brzy následovaly rekvizice 

stříbrných předmětů a nakonec katastrofální neúroda roku 1813 způsobila Oseku škody za 

70000 zlatých. I tyto těžké ztráty klášter přežil. Panské dvory nebyly tehdy schopny dodávat 

klášteru ani základní potraviny. Většina úředníků byla neschopných a pokusy zlepšit 

zemědělství ztroskotaly."48 Opat tak 13.1.1823 umírá za velice kritické situace, jeho 

nástupcem je zvolen Chrysostomus Astmarin. 

Novému opatovi se tyto poměry i přesto, že nebyl v ekonomii příliš zběhlý, podařilo 

rozsáhlými změnami v systému hospodaření klášterních statků zvrátit (nastala výměna 

úředníků, byly zavedeny nové účetní knihy, do pořádku byly uvedeny ekonomické správy 

dvorů a manufaktur atd.). Svůj podíl na zlepšení situace měl i rozvoj těžby hnědého uhlí, 

z něhož osečtí cisterciáci měli značný užitek.49 Astmann byl vynikajícím pedagogem.50 měl 

zájem především o historii. Byla tak udržována tradice nyní spíše pedagogicky orientované 

vědecké činnosti v konventu. Vyvedením kláštera z problémů, které přinesla doba, Astmanna 

zcela vyčerpalo, zemřel 5.8.1834 v Karlových Varech. 

Je až s podivem, že všechny útrapy posledních dekád osmnáctého století a prvých 

desetiletí devatenáctého století klášter přežil. A nejen to: v době, kdy byl vláčen profánními 

událostmi skrz krize zcela existenčních rozměrů, v něm vzkvétala bohatá kultura vzdělanosti i 

umění. Osečtí cisterciáci se věnovali vědám, ale i krásné literatuře, výtvarnému umění a 

především hudbě, která tvořila nedílnou součást konventního života. Tato klášterní kultura 

pak po sobě zanechala obrovský odkaz v nashromážděných sbírkách i samotných dílech 

řeholníků. 

17 Roku 1810 dokonce hrozilo, že na císařův příkaz bude osecké panství rozprodáno a získané prostředky budou 

použity v rámci státního rozpočtu. 
48 viz pozn.č.42: str. 7 1 - 7 2 
44 Těžba hnědého uhlí začala již za opata Kajetána Březiny po polovině osmnáctého století. Doly se nacházely ve 

Střimicích u Mostu, v Oldřichově u Duchcova, koncem století i kolem Hrobu a ve Škrlích (1791). Soustavné 

odborné vyhledávání nových lokalit, ve velké části případů úspěšné, probíhalo zejm. mezi lety 1830 a 1842. 

Koncem devatenáctého století osečtí opati doly rozprodávají a významně na nich profitují. 
50 Od roku 1811 prefektem gymnázia v Chomutově. 
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11.2 Klášterní liturgie 

I1.2.a Obecný kontext klášterní liturgie 

Výhodou zkoumání klášterní liturgie v rozebíraném období je její relativní stálost a 

neměnnost. Zásadní změnu liturgie učinil koncil v Tridentu a na něj navazující reformy 

v průběhu 16. a na počátku 17. století. Liturgie tak nabyla podoby, jež se stala závaznou 

minimálně pro následující tři staletí. Specifika řádové liturgie cisterciáků se promítla do 

vydávání vlastních cisterciáckých liturgických knih, včetně misálu. Obecně cisterciáckou 

tradici i lokální klášterní bohoslužebná specifika a zvyky můžeme v této době taktéž 

považovat za víceméně stálé. Díky tomu lze při utváření obrazu klášterní liturgie směšovat 

informace z různých pramenů, a to i s datací poměrně vzdálenou; v této oblasti nelze 

předpokládat zásadní vývoj vedoucí к jejich neslučitelnosti. 

Výraznějším zásahem do vnější formy liturgie i do některých dílčích liturgických 

úkonů znamenaly reformy provedené v rakouské monarchii v druhé polovině 18. století za 

vlády Marie Terezie a Josefa 11. Již za vlády císařovny Marie Terezie došlo к rušení mnoha 

svátků, poutí i к jinému omezování náboženského života. Změny se dotkly i postavení a 

života duchovenstva. Již výrazné restrikce almužen, spory o exempci řádů z pravomoci 

biskupů, emancipační boj mezi řádovým a světským klérem a nakonec zákonné úpravy 

z konce 60. let, které v podstatě znemožnily zakládání nových klášterních komunit, byly 

neklamným projevem snah odbourat určitý tradiční styl náboženského života společnosti. 

Zejména staré kláštery byly nositeli tradic barokního způsobu zbožnosti, který se výrazně lišil 

od osvícenských představ vládnoucí garnitury a který měl být právě proto radikálně 

redukován. Jedním z vrcholů těchto snah bylo několik vln rušení klášterů v průběhu 

osmdesátých let. Pod argumentem, že se řády zrušených klášterů nezabývají tzv. užitečnou 

činností, se rušily i ty nej starobylejší komunity (Pražský hrad, Velehrad, Doksany, Staré Brno, 

Zlatá Koruna...). Vletech 1783 a 1784 dochází také к úpravě samotných bohoslužeb. 

Duchovní komise rakouské vlády nařizovala délku bohoslužby, druh liturgické hudby, počet 

svící, zrušila noční bohoslužby, zakázala konat pobožnosti před obrazy a sochami mimo 

kostel, zřizovat Boží hrob a slavit vzkříšení, svátostiny typu žehnání chleba, vody, svíček, 

vykuřovat domy ve vánoční době, konat slavnostní procesí s hudbou a korouhvemi ad. Do 

liturgie byly z příkazu světských úřadů vkládány různé modlitby a písně, bylo upraveno též 

používání latiny a němčiny (příp. češtiny). 

Tohoto původu je kupříkladu i Trautzlova poznámka к chodu kůru, která se nám 

zachovala v jednom z oseckých inventářů kůrových hudebnin a která je ukázkou ryze 

praktického, zřejmě však zcela neškodného zásahu do klášterního bohoslužebného řádu. 
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Podle vůle nej důstojnějšího pana opata Mauritia o slavnosti a oktávu Theophorice ať 

se před Sit nomen Domini benedictum [opátskym požehnáním] zpívá německy Svatý, svatý, 

atd. třikrát, jak to bylo roku 1782 nařízeno. 

Nástupce císaře Josefa Leopold II., přestože sdílel mnohé názory v oblasti církevní 

politiky se svým bratrem, nebyl již v postupu proti církvi nijak důsledný či aktivní a poměry 

v této oblasti se začaly významně uvolňovat. Jedním z nej podstatnějších vstřícných kroků 

bylo zmírnění bohoslužebného řádu, které odstranilo velkou část josefínských zásahů do 

liturgie. V některých ohledech se podařilo na předchozí tradice a bohoslužebné zvyklosti 

navázat, a to zejména díky faktu, že josefínské státní příkazy a zákazy byly různě obcházeny 

či někdy dokonce přímo nerespektovány. Nicméně značná část staré kulturní tradice, ale též 

hmotných statků byla nenávratně ztracena. V souvislosti se zrušením literátských sborů a 

postupu proti figurální hudbě byly mnohé kůry uvedeny do kritických existenciálních situací, 

trvajících dlouho do 19. století. Změny ve školství značně podtrhly negativní vyhlídky 

к výchově dalších kompetentních kantorských generací. Odezvou bylo mimo jiné zakládání 

různých spolků pro obnovu chrámové hudby, jichž se účastnili i osečtí cisterciáci (kupř. 

Anton Dittrich). 

Přes zásadní změny, které v některých případech dočasně v jiných s trvalými důsledky 

proběhly v oblasti liturgie na území rakouské monarchie, můžeme sledovat kontinuální držení 

starých liturgických způsobů po celou dobu námi sledovaného období. Klášterní liturgii 

v Oseku popíšeme na základě dvou pramenů, které se nám podařilo zpracovat. Jedná se o 

přehled obsazení liturgických funkcích při některých slavnostech v roce 1759 a o poznámky 

к vedení liturgie asi z roku 1840. 

II.2.b Obsazení liturgických funkcí roku 1759 

Tento pramen se nachází v Okresním archivu Teplice ve fondu Archivu města Oseká 

v kartonu č. 11, pod inventárním číslem 108 (Spisová varia 18. - 19. stol.). Dokument 

umožňuje nahlédnout do liturgické praxe z hlediska obsazení liturgických funkcí během mší i 

hodinek, které v klášteře probíhaly, i z hlediska některých konkrétních liturgických úkonů. 

Dataci řeší evidentně původní označení roku v pravém horním rohu titulní stránky, kde se 

nachází číslice 1759. 

Dokument přináší popis nej důležitějších slavností a svátků určitého výseku 

liturgického roku, jedná se o liturgické slavnosti na konci jara, tj. v okruhu Letnic - Slavnosti 
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seslání Ducha svatého. Řazení není chronologické, alespoň ne ve smyslu současného 

direktáře. Nejprve je popsána Slavnost Božího těla (In festo SSmi Corporis Christi), po té 

Svátek sv. Víta (In festo Seti Viti Martyris), neděle v oktávu Božího Těla (Dominica infra 

octavam Corporis Christi), Slavnost seslání Ducha svatého, pondělí po Letnicích (Feria 2da 

Pentecostes), úterý po Letnicích (Feria 3tia Pentecostes), Svátek nejsvětější Trojice (In festo 

Sanctissimœ Trinitatis), nakonec liturgie o slavném výročí (In Solemni Anniversarii). 

Dokument popisuje především mešní liturgii, o největších slavnostech popisuje i 

obsazení liturgických funkcí při ofíciu. Ve shrnutí tak dokument hovoří o následujících 

liturgických funkcích, úkonech a formách: 

o zpěvu inviatoria (inviatorium cantabunt) - ke zpěvu inviatoria byly určovány vždy 

tři osoby, vždy alespoň jeden kněz, zbylí dva buď kněží anebo novicové; 

• o čtení prvních a druhých nokturn (lectiones lmi et 2di nocturni) - nokturna četli vždy 

dva novicové, „začíná třetí z noviců, pokračuje ten, který následuje podle pořádku"; 

• o přednesu kázání (homilias canent) - v případech, kdy je zmíněno kázání, jsou u 

tohoto liturgického úkonu uvedeni vždy čtyři kněží, tedy i kázání byla čtyři; 

• o pontifíkální mši svaté (in missa pontificali) - slavnostní mše se konaly s asistencí, 

liturgické funkce jáhna (diaconus) a podjáhna (subdiaconus) již nevykonávali 

duchovní se zvláštním svěcením, ale pouze kněží v těchto liturgických úlohách (vždy 

je u jména uveden titul „reverendus pater"); další důležité liturgické úlohy zastávali 

taktéž kněží: jedná se o oba insignáře (pro insula, pro pedo), libristu (pro libro), 

světlonoše (pro lumine fidei), turiferáře (pro thuribulo), funkci označenou „pro 

premiali"; ministrovali (accolythi) novicové (fratres novitii); 

• případně o asistenční mši svaté bez opata - při ní jsou knězi obsazeny úlohy jáhna, 

podjáhna a turiferáře, ministrují novicové; 

• o zpovědnících (confessarii) - o slavnostech, s nej větší pravděpodobností během mše, 

zpovídal jeden až tři zpovědníci, mezi nimi vždy jeden z administrátorů; 

Pontifíkální mše je výslovně uvedena pouze u Slavnosti nejsvětějšího Těla Páně -

Slavnosti Božího Těla - a odpovídá tomu i obsazení liturgických funkcí, které je pouze zde 

tak široké, jak pontifíkální mše vyžaduje. U této slavnosti je též zvlášť vyčleněna funkce 

turiferáře pro průvod (in processione pro thuribulo) a každé ze čtyř evangelií zpívaných mimo 

kostel má též určeno svého přednašeče. Čtvero kázání je uvedeno u Slavnosti nejsvětějšího 

Těla Páně, Slavnosti seslání Ducha svatého a Slavnosti nejsvětější Trojice. Známe zvlášť 

kázání pro čeleď, služebnictvo, panstvo atd, tento počet je však nezvyklý a je otázkou, není-li 
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jeho příčinou i potřeba jazykové plurality. Pro konvent je pravděpodobné kázání v latině, pro 

lid v němčině a je možné, že příležitostně v této době zaznívalo i v češtině, konečně v roce 

1759 byl opatem Čech. 

Dokument obsahuje též poznámky ke způsobu slavení některých liturgických úkonů. 

Kupříkladu ke Slavnosti seslání Ducha svatého je popsán krásný, symbolický zvyk. Při zpěvu 

Ve ni, creator Spiritus se celou první sloku klečí směrem proti oltáři, při zbylých slokách se 

ovšem všichni postaví mimo štaly, navzájem si sejmou kápě a spustí ruce z rukávů. Takto se 

to činí celý svatodušní oktáv. 

II.2.C Poznámky к vedení liturgie 1840 

Podstatně podrobněji nás o průběhu liturgických slavností informuje druhý ze 

zmiňovaných pramenů, tedy Poznámky к vedení liturgie 1840. Tento pramen se nachází ve 

Státním oblastním archivu v Litoměřicích v Historickém archivu fondu Cisterciáci Osek 

v kartonu č. 101, pod inventárním číslem 375 a signaturou CXIII 3. Jedná se o prakticky 

zaměřený popis liturgie během celého roku o významnějších svátcích (slavnostech). Je 

rozdělen do dvou částí označených jako v liturgických knihách, tj. Proprium de Tempore a 

Proprium Sanctorum. Liturgické události jsou řazeny chronologicky, ovšem od počátku 

občanského, nikoliv církevního roku. 

Dokument není datován, pouze zmínky různých dobových reálií umožňují přibližný 

odhad doby jeho vzniku. Jsou zmiňovány následující data a osoby, podle nichž se 

orientujeme: 

к 3. srpnu: Anniversarium obitus Rvdss. ac Amplss. D.D. Abbatis Joan. Chrysostomi 

• к 14. lednu: Anniversarium electionis Rvdss. ac Ampless. D.D. Abbatis 

• к 19. dubnu: Natalis Suas Cass: Majest: Ferdinandi I. 

• k „feria VI. in Parascene": Postea orantur Vesperce, hora IV sunt Vigiliœ et dein 

Collatio, post quam inde ab anno Omni 1838 habetur Concio. 

• к „feria II. post Dominicam I. Adventus":... etiamsi incident ea die festum M.M. (uti 

anno 1835 festum S. Ap. Andrea)... 

Třetího srpna se slavilo výročí smrti opata Chrysostoma Astmanna, který vládl 

v letech 1823 - 1834. 14. ledna 1835 byl zvolen 37. opatem oseckým Salesius Ignác Krügner 

(vládl mezi lety 1835 a 1842). 2. března téhož roku nastoupil na rakouský trůn Ferdinand I. 

Dobrotivý (vládl 1835 - 1848), který mj. za působení Salesia Krügnera navštívil osecký 
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klášter. 19. dubna se zvláštními obřady v klášteře slavily jeho narozeniny. Základním faktem 

určujícím dobu vzniku Poznámek je tedy to, že byly sepsány za působení Salesia Krůgnera. 

Další upřesňuje poznámka o kollaciu, po němž se od roku 1838 koná shromáždění kapituly. 

Lze tak s jistotou vznik Poznámek datovat mezi roky 1838 a 1842. Vzhledem к formulaci 

výše zmíněné poznámky můžeme usuzovat spíše na dobu pozdější, tedy počátek 40. let 19. 

století. 

Poznámky nám umožňují nahlédnout do obvyklého svátečního denního řádu, díky nim 

získáváme konkrétnější představu o rozčlenění dne v klášteře. Podle starého benediktinského 

denního řádu (viz Řeholi sv. Benedikta) byly celý den i noc prodchnuty modlitbami a 

svátostnou liturgií. Časově největší množství zn í zaujímalo ofícium v chóru, tj. kanonické 

hodinky {horce, officium...), rozvržené do celého dne. Na základě Poznámek ovšem lze 

pochybovat, že v první polovině 19. století tento středověký rytmus byl v klášteře stále 

aplikován. Lze se domnívat, že na základě vnějších i vnitřních okolností byly tyto jednotlivé 

modlitby rozdrobující celý den spojovány a konvent se scházel v menší frekvenci, než bylo 

zvykem dříve. Jednou zmožných příčin mohlo být přetrvávání „osvícenských přístupů 

к věci". Josef II. považoval modlitbu v chóru za naprosto neužitečnou činnost, a proto se ji 

pokoušel všemožně omezovat a redukovat. Bylo zakázáno slavit ofícium nejen s figurální, ale 

posléze též s chorální hudbou. Chorál se uplatňoval především v této oblasti velice významně, 

a tak zaznamenal mimořádný úpadek, a nejen on, nýbrž celá liturgie oficia. Posledním 

krokem, který bezprostředně následoval, bylo zakázání modlitby v chóru vůbec. Zákaz byl od 

počátku obcházen, a po Josefově smrti zrušen, nicméně tradici chórových modliteb to 

bezesporu poznamenalo. Jedním z možných důsledků je i tato časová reorganizace. Ta do jisté 

míry mohla vyhovovat i pestrým aktivitám mnichů, kteří jim dozajista věnovali obrovské 

množství času a pro něž by starý systém časového rozvržení znamenal značná omezení 

ostatních činností a práce. 

První částí oficia, o níž se Poznámky v rámci obecného schématu popisu slavností a 

svátků příležitostně zmiňují, je vigílie. Začíná obvykle v půl páté, případně ve čtyři hodiny 

(Seslání Ducha svatého, Nejsvětější Trojice ad.) předešlého dne. Vigilie je v Poznámkách 

zmiňována někdy samostatně, v případech menší důležitosti přímo na počátku popisu daného 

dne, a to bez poznámky o slavení den předem. Další částí oficia, již ve dni samotném, je 

matutinum, po němž následuje meditace, většinou již před šestou hodinou. Hóry začínají 

obvykle v devět hodin, případně (vyžadují-li následující obřady větší časovou dotaci) v půl 

deváté (Květná neděle, Nanebevstoupení Páně ad.). Pod tento termín {horce) jsou zřejmě 

sloučeny prima (někdy je zmiňována zvlášť v časnějších hodinách), tercie, která především 
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odpovídá časově, sexta, poslední část disponující „dopoledním" charakterem, a též sní 

související nóna. Vzhledem ke způsobu formulace (plurál horce) je pravděpodobné sloučení 

minimálně dvou hodinek, nicméně na druhou stranu není možno vyloučit pouhé opomenutí 

zmínění dalších (sexta, nóna) při zachování nějakého neměnného řádu, který by popis jejich 

časového umístění činil redundantním. Lze předpokládat i existenci výrazněji odlišného 

všedního denního řádu, v němž jsou alespoň rámcově zachována původnější časová umístění 

kanonických hodinek, nicméně v případech svátků a slavností, jako kupř. o Slavnosti sv. 

Bernarda (viz níže), je spojení hodinek (zde konkrétně tercie - sexta - nóna) sděleno 

výslovně. Zároveň občasné zmínění nešpor v dopoledních hodinách takovéto sloučení nutně 

vyžaduje. Dále je řídce zmiňováno shromáždění o půl desáté, nazývající se chorus. Po 

kanonických hodinkách následovalo shromáždění konventu (resp. klášterní kapituly), zřejmě 

v kapitulní síní, (concio) a po něm mše svatá v klášterním kostele. Při popisovaných 

významných dnech Poznámky rozlišují následující druhy mše, rozdílné způsobem slavení 

anebo určením, případně pouze rozlišené vůči jiným ve dni, nebo na základě souvisejících 

okolností apod.: missa cantata, missa maior cantata, missa conventualis cantata, missa 

conventualis, missa solemnis, missa solemnis pontificalis, missa plerumque pontißcalis, missa 

figuralis, missa matutinalis, missa de requiem, missa solemnis de requiem, missa votiva, 

missa privata. К obřadu mše se vážou příležitostné speciální obřady jako procesí (průvody; 

často kupř. v době postní) s kropením kapitulní síně či ambitů (Květná neděle, Památka všech 

věrných zemřelých...), výstav Nejsvětější svátosti (Boží Tělo, jeho oktáv...) ad. Bezprostředně 

po mši sv. jsou často o významných svátcích slouženy nešpory. Příležitostně jsou umístěny 

v odpoledních hodinách, konkrétně v 15.00. Vyžadovala-li situace nešpory figurální (jako 

kupř. o císařském posvícení, viz níže), slavily se nešpory dvoje, bezprostředně po sobě. 

Nejprve zpíval chorálně svoje nešpory konvent, pak se konaly slavné nešpory s asistencí a 

figurální hudbou i pro lid. Denní cyklus modliteb zakončoval kompletář, většinou konaný 

kolem 16. hodiny či v půl čtvrté. V některých případech se přesouval až do večerních hodin a 

navazoval na jiné obřady, zejména adorace apod. 

Transkripce Poznámek к vedení liturgie 1840 je zvlášť přiložena к textu práce. 

Bezprostředně níže však předkládáme výběrový český překlad z latinského originálu. Jsou 

zde uvedeny poznámky к vybraným dnům liturgického roku, při nichž zastává hudba 

významnější úlohu anebo které jsou zajímavé z čistě liturgického hlediska a ilustrují tak 

pestrost klášterních bohoslužeb. 

47 



Z Propria de Tempore jsme vybrali jednak okruh, který se váže к Velikonocům, tj. 

výňatky z doby postní a pak ze samotného svatého týdne, jednak okruh svatodušní, na nějž 

navazuje mimořádně důležitý okruh Slavnosti Božího Těla. 

V průběhu doby postní každé pondělí, středu a pátek: Ve tři hodiny [ráno] se dá 

znamení konvent ním zvonem к duchovním čtením... Ve čtyři hodiny [odpoledne] je tribularer, 

které intonuje hebdomadarius, říkají je zároveň oba chóry, dále se intonuje Žalm 50: 

Miserere, který spolu s následujícím se modlí dva chóry střídavě, říká se „Pater noster", 

hebdomadarius „Et ne nos..." a intonuje traktus „Domine" - který dokončí chór, konečně 

hebdomadarius verš „ Ostende nobis etc. " s následujícími modlitbami. Pak následují figurální 

litanie, během nichž hebdomadarius odejde, vrátí se oděn do ... [superpel. lices et] štóly 

s dvěma ministranty к oltáři a vystaví ciborium; když jsou litanie dokončeny, modlí se verš ze 

dne: „Angelus suis Deus mandavit de Te" - nebo z příslušné slavnosti, s níž den koliduje - a 

oraci s konkluzí „Per Christum Dominum nostrum" a verš „Dignare me laudare etc. " - a 

kolektu „Concede misericors Deus fragilitati etc." a na konec verš „Non cum prolepia 

benedicat Virgo Maria ". - Po té se zpívá „ Heilig, h. h. etc. ". 

Zelený čtvrtek: К Ave se zvoní v půl páté, v pět se budí duchovní, ve čtvrt na šest zvoní 

konventní zvon, v půl šesté je duchovní čtení a meditace až do tři čtvrtě, po té se v kostele 

adoruje Nejsvětější svátost... 

V osm hodin (během celého tridua) začíná chorus, po té otec opat slouží slavnou mši 

za chorálního zpěvu, během níž se posvětí tři hostie, jedna je upotřebena hned, ostatní se 

uchovají v kalichu а к upotřebení se tak připraví. Když se mše, jíž jsou přítomni všichni 

duchovní a hodnostáři, skončí, nese se Nejsvětější svátost v průvodu za zpěvu hymnu „ Vexilla 

regis etc. " do sakristie a zde je umístěna do připraveného svatostánku. Jáhen doprovázen 

akolyty se svícemi přenese do téhož svatostánku také ciborium z oltářního svatostánku a zbylé 

posvěcené hostie zabalené v korporálu. Nyní následuje mandatum pauperum čili mytí nohou 

chudých v ambitech blízko kapitulní síně, ke kterému je určeno pět kněží... Když se mytí 

dokončí, jsou nešpory. Po nich otec prior či subprior nebo jiný kněz vyjde od pana opata a 

obejde celý konvent... Mezi tím se připraví stůl pro chudé v síni и brány a bratři jim vydávají 

jídlo, připravené v konventní kuchyni. De mandato regulari. Ve tři hodiny po poledni se 

sejdeme v refektáři k mytí nohou řeholníků. Když se toto mytí dokončí a přečtou se dvě 

kapitoly svatých písem, jdeme do kostela, kde se koná kompletář. Ve čtyři hodiny začíná 

vigilie. 
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Velký pátek: Hodinky jsou v osm hodin. Když jsou vykonány, kněz (obyčejně prior) 

oděný do alby a rouch černé barvy vyjde ze sakristie к oltáři s dvěma asistujícími a 

ministranty a tam и oltářních stupňů s asistencí a ministranty nějakou dobu leží na zemi, pak 

vstane a vystoupí po stupních, aby ztlumeným hlasem četl z Proroctví, totéž nahlas v ten samý 

okamžik začne číst superior nebo senior chóru. Když se to skončí, čtou se z epištolní strany 

pašije, nejprve se na evangelní stranu uloží kasule a zhasnou se svíce, zároveň se po celou 

dobu zpívají pašije v evangelním tonu. Následují modlitby a po nich se zpívá „ Popule meus " 

a celebrant s ministranty mezitím kráčí do chóru... a tam setrvají až do uctívání kříže. Po něm 

se celebrant s ministranty odebere do sakristie, kde se obleče do kasule, která tam byla 

mezitím přinesena zpět; a když dokončí uctívání kříže celý konvent (o tom viz poznámku níže) 

přijde к oltáři. Jáhen rozprostře korporál, sestoupí s oltáře a vrátí se s konventem do 

sakristie, první jde jáhen s křížem mezi ceroferáři atd. jak je uvedeno v Misálu. [Po návratu 

do kostela:] Jedna z posvěcených hostií v kalichu se položí na paténu a pak na korporál, 

druhá se zatím ponechá v kalichu. Po odejmutí Nejsvětější svátosti a před ablucí se druhá 

hostie umístí do monstrance, pak se provede abluce obou kalichů, jeden do druhého a prstů 

atd. Neříká se „Corpus tuum Domine", anipostcommunio, ani „Placeat tibi", ani se nedává 

požehnání: pouze se vzdá úcta [Nejsvětější svátosti], sestoupí se z oltáře, vloží se kadidlo, 

okouří se sanctissima a ať [celebrant] s bílým velem vystoupí na oltář, vezme kalich, zakryje 

ho a otočí se к lidu. Tehdy zároveň kantor zaintonuje hymnus „ P ange lingua ", který dále 

zpívá chór. Celebrant přenese v procesí [kalich s Nejsvětější svátostí] ke svatému hrobu, tam 

jej položí na oltář a počká na poslední sloku hymnu, znovu okouří sanctissimu, kterou pak 

jáhen ihned umístí do svatostánku к adoraci. Nakonec [všichni] přijdou zpět před hlavní 

oltář, vzdají mu úctu a vrátí se do sakristie. Po té se modlí nešpory, ve čtyři hodiny je vigílie a 

pak collatio, po němž se od roku 1838 schází kapitula [concio]. 

Poznámka. Výše zmíněný obřad uctívání svatého kříže se koná následujícím 

způsobem: Jakmile dva kněží postaví nezakrytý kříž, jdou к počátku chóru, do blízkosti štal 

opata a priora, poprvé pokleknou a kají se [žádají slitování], potom popojdou ke schodu 

presbytáře, kde se kají podruhé, potřetí pokleknou u paty kříže; když poprosí o smilování a 

střídavě políbí nohy ukřižovaného, povstanou a odejdou do sakristie. Následují je celebranti, 

asistence, senioři a ostatní, vždy v pořádku dva a dva [bini et binij. Až sem během uctívání 

říkají [všichni] jednotlivě ztlumeným hlasem: „Adoramus te Christe, et benedicimus tibi, quia 

per Crucem Tuam redemisti mundum. " 
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Bílá sobota: Po kanonických hodinkách, které začínají v osm hodin, proběhnou 

ceremonie tak, jak jsou popsány v Misálu. Čtení z Proroků jsou zpívána popořadě, uvede je 

otec prior. Při „ Gloria in excelsis " zvoní všechny zvony. Mše a nešpory se zpívají chorálně. 

Kompletář se „Salve Regina" a slavnostním Alleluia se zpívá v půl čtvrté. Slavnostní vigílie 

vzkříšení Páně: ... Když skončí třetí nokturno se čteními, sejdou se pan opat, asistence a 

akolyti v sakristii, aby se oblékli к slavnostnímu procesí Vzkříšení. V chóru jsou rozdány 

svíčky a celebrant [pontificans (seu Officians)] s asistencí kráčí od oltáře к chóru, všichni 

jdou v průvodu к Božímu hrobu. Znovu se vyndá Nejsvětější svátost, okouří se a celebrant 

otočen к lidu intonuje: „ Te Deum laudamus ", po té se vrátíme do chóru a pokračuje hymnus 

„ Te Deum - ". Udělí se požehnání, uloží se sanctissima a celebrant s asistencí do středu 

chóru, aby četl evangelium - po té je or ace a po ní ihned intonuje „Deus in adiutorium etc. ", 

čímž začínají laudy. 

Slavnost Letnic: Vigilie začíná ve čtyři hodiny, následují zpívané laudy. Hodinky jsou 

v půl deváté, při tercii se zpívá hymnus „ Veni, Creator Spiritus ". Při prvním verši 

poklekneme proti oltáři, při zbylých spolu stojíme mimo štaly, a takto po celý oktáv. [Dále 

následuje] shromáždění konventu, slavná pontifíkální mše. 

Slavnost Těla Kristova: Vše se koná tak, jak je předepsáno v agendě. Hodinky jsou 

v půl deváté, slavnou mši svatou slouží nej důstojnější pan opat v pontifikáliích. Nejsvětější 

svátost se vystaví po evangeliu sv. Jana (dokud mezitím kněží, odění do bílých rouch, 

nevyjdou ze sakristie do presbytáře), celebrant sanctissimu okouří kadidlem a zaintonuje 

hymnus „Homo quidam fecit coenam magnam" a pak se vyjde v průvodu z kostela ke čtyřem 

oltářům. Když se vykonají všechna čtyři zastavení, vrátíme se do kostela к hlavnímu oltáři a 

kněží pak odtud vestoje zpívají „ Te Deum laudamus etc. ", následuje slavnostní požehnání a 

nakonec německá píseň. Když se dozpívá, sanctissima se uloží zpět do svatostánku a všichni 

se v průvodu vrátí do sakristie. Za deštivého počasí se procesí koná v kostele. 

Neděle během oktávu Božího Těla: Hodinky jsou v osm. za deštivého počasí později 

v půl deváté. Jestliže je počasí příznivé, koná se slavnostní procesí z farního kostela do 

klášterního. Po něm je shromáždění konventu a pak pan farář slouží slavnostní mši svatou. 

Nešpory se konají stejně jako ve dni slavnosti samé. Během hodinek slouží hebdomadarius 

konventní mši sv. Nejsvětější svátost adorují otcové i bratři v den slavnosti i v neděli, jak 

předepisuje řád, od půl třetí až do nešpor a po nich bez přestání až do coeny v šest hodin a po 
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ní od půl tři čtvrtě na sedm dále do sedmi, až do kompletáře. V ostatních dnech vyjma neděli 

(otec sakristán nebo někdo na jeho místě slouží jitřní mši, nejprve však vystaví Nejsvětější 

svátost, okouří ji a v tichosti dá požehnání, pak udržuje Svátost vystavenou, než je dosloužena 

konventní mše... ) ve čtvrt na sedm se slaví první mše (Missa prima), po níž slouží 

nej důstojnější pan opat a jiní otcové až do mše konventní. Po ní se dá požehnání během 

posledního verše hymnu zpívaného chórem a lid zazpívá „ Heilig, Heilig, Heilig etc. ", pak se 

opět vystaví Nejsvětější svátost. 

Každý den během oktávu i v den slavnosti samotné se ve tři čtvrtě na sedm vystaví 

Nejsvětější svátost к adoraci, pak ji pouze vrátí do svatostánku bez okouření a požehnání. Ve 

čtvrt na osm máme kompletář, zpívá se Salve Regina a poté se zvoní Ave. Pak otec prior či 

subprior s ministranty (v den slavnosti, v neděli a v oktávu také s asistencí) přijde к oltáři, 

okouří jej, během toho se zpívá árie na figurálním kůru a nakonec se dá za zpěvu hymnu 

P ange lingua požehnám, pak se ještě zazpívá píseň „ Freuet euch, ihr lieben Seelen usw. ", při 

jejímž konci se Svátost okouří a uloží. 

Oktáv Božího Těla: Slouží se figurální mše, zpívá ji hebdomadarius, pročež jsou 

hodinky v devět. Po kompletáři přijde otec prior či subprior s asistencí к oltáři, okouří a 

intonuje „Те Deum laudamus", pokračuje figurální kůr, po dostatečné době se vyndá 

Nejsvětější svátost za svatostánku a umístí se na oltář, okouří se a třikrát se zpívá „Salvu fac 

populum tuum etc. ", pak se dá požehnání s příslušnými verši, říká se modlitba díkuvzdání s 

verši a naposled se zpívá píseň „ Freuet euch, ihr lieben Seelen usw. ", při jejímž konci se 

Svátost okouří a uloží. 

Z Propria Sanctorum následující: 

Narozeniny Jeho císařské Milosti Ferdinanda 1. (19. dubna): Slavná mše s asistencí, 

ke které zvoní šest zvonů. Po mši svaté se modlí předepsaná německá modlitba s žalmem a 

verši a třikrát „Pater noster a Ave Maria". Když je to skončeno, intonuje se „Те Deum 

laudamus ", které dokončí figurální kůr. Jestliže tento den připadá na neděli, davá se 

slavnostní požehnání Nejsvětější svátostí, jestliže připadne na vpravdě všední den, nedává se. 

Pak když se skončí hymnus, ať by den připadl na jakýkoliv svátek, říká se modlitba z agendy 

„ Deus, cuius misericordiœ non est numerus " s následujícími verši. Ve mši se uzavírá 

modlitba za císaře pod jedinou konkluzi. 
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Slavnost sv. Bernarda (20. srpna): Vigílie začíná ve tři hodiny. Ve tři čtvrtě na šest se 

sejdeme v chóru к meditaci, v šest hodin se koná kanonická prima a ve čtvrt na sedm se slouží 

první slavná mše s asistencí a s chorálním zpěvem, jestliže se však slaví primice, koná se 

hudba na figurálním kůru. Když se skončí prima, dá se znamení pro mši úderem zvonů a 

během toho se modlí „Pretiosa". Tercie se zpívá v osm hodin a po ní rovněž sexta a nóna, po 

nichž následuje procesí. V devět hodin se koná shromáždění konventu, které je následováno 

slavnou mší. Pro zpovídání je určen poloviční počet kněží, služby ve zpovědnici se přidělují 

počínaje otcem kantorem od hodiny páté až do sedmé, nikdy nesmí být zpovědnice prázdná. 

Zpovídající ať se shromažďují к čekání a potom otcové z prvé poloviny ať vykonají mešní 

svátost. 

Slavnost posvěcení chrámu (3. neděle v říjnu): Hodinky jsou v devět hodin. Slavná 

mše s asistencí. Výroční slavnosti a shromáždění konventu se konají ve farním kostele. Ve tři 

hodiny se modlí nešpory, po nichž jsou slaveny nešpory slavné - s figurální hudbou. 

Celebruje je otec prior či podprior s asistencí. Když přijde к oltáři, nahlas zpívá „ Deus in 

adiutorium meum intende ", chór verš dokončí. Pak celebrant s asistencí kráčí k faldistoriu. 

Po čtvrtém žalmu se zpívá kapitulum, při magnificat se okuřuje kadidlem oltář, pak se říká 

modlitba příslušné slavnosti a nakonec je dáno slavnostní požehnání. Během oktávu se 

neslouží mše za zemřelé, vyjma zemřelé řádu. 

Památka všech věrných zemřelých (2. listopadu): Vigilie začíná v půl páté. Po 

druhém nokturnu se říká první nokturno a laudy zemřelých bez žalmu „De profundis", ale 

naopak se říká „ Pater noster", responsoria, modlitba „ Fidelium " s celou konkluzí. Hodinky 

jsou v devět hodin; když skončí, říká se „Pretiosa" a následuje slavná pontifíkální mše za 

zemřelé s figurální hudbou, mši slouží otec opat. Po mši se koná procesí v následujícím 

pořádku: Superior oděný v pluviálu jde s podjáhnem, nesoucím svěcenou vodu a aspergil, a s 

akolyty, které předchází jáhen s křížem mezi dvěma ceroferáři. Před hlavním oltářem učiní 

úklonu, postaví se и stupně presbytáře a pak kráčí к hlavnímu oltáři. Nasype se do 

kadidelnice kadidlo a kantor intonuje „ Libera me " - a průvod se odebere z kostela ke 

klášteru: jako první jáhen, následuje konvent, předcházený juniorátem, a nakonec superior 

s podjáhnem a dalšími. Průvod postupuje tak daleko, až celebrant dojde к portálu kapitulní 

síně, tehdy se všichni postaví otočeni naproti sobě. Superior s podjáhnem a akolyty vstoupí do 

kapitulní síně, tu pak vykropí a okouří kadidlem, odtud předejde podjáhen jáhna a kropí celý 

ambit až ke vchodu do kostela, kde počká a připojí se к celebrantovi. Vejde se do kostela 
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středem chóru, mimo mřížoví se sestoupí na straně oltáře sv. Josefa do nižší části kostela a 

ambitem ze strany oltáře sv. Petra se přijde až ke kapli mrtvých. Zde leží na oltáři dvě svíce a 

jedna větší na kameni krypty na epištolní straně, zasazená do svícnu stojícího na černém 

korporálu. Svíce se zapálily již k vigílii, udržují se, než skončí oficium. Říká se nahlas „Pater 

nos 1er" a nasype se do kadidelnice kadidlo. Sloužící vykropí a okouří náhrobky a říká „ Et ne 

nos - A porta inferi - Requiescant in расе - Domine exaudi orationem - Dominus vobiscum -

Oremus. Deus, cujus miserationem animce fidelium - Per Dominum nostrum - Requiem 

ceternam - Requiescant - Amen. " Kantor nepřímým způsobem [indirectim modo] začne kající 

žalmy a nato se vyjde ven z kaple, konvent к chóru, kde střídavě pokleká, a superior 

s asistencí к hlavnímu oltáři, kde ležící nebo klečící se modlí s konventem kající žalmy. Když 

jsou žalmy dokončeny, říká nahlas celebrant s asistencí „ Requiem œternam - A porte inferi -

Domine exaudi - Dominus vobiscum - Oremus: Fidelium Deus - qui vivis etc. - Requiem 

ceternam - Requiescant. Amen. " 

Důležitým pramenem к poznávání hudby na klášterním kůru v této době je dodatek 

к Poznámkám к vedení liturgie 1840, který je k nim připojen do jediného svazku. Obsahuje 

soupis všech mší během roku, při nichž zaznívá namísto figurální hudby či lidového zpěvu 

gregoriánský chorál (Consignatio Missarum sub cantu choráli in posterům celebrandarum). 

II.3 Hudební život v klášteře 

Jak jsme již naznačili, hudební život v klášteře byl velice pestrý. Neomezoval se na 

hudbu liturgickou, ale zasahoval do mnoha jiných oblastí života konventu, prolínal se 

s dalšími uměleckými aktivitami řeholníků a doprovázel rozličné události. Hudba byla pro 

mnohé osecké řeholníky taktéž prostředkem osobní zábavy a seberealizace. Proto můžeme 

vyčlenit několik žánrových skupin hudby, která se v klášteře provozovala, a případně sledovat 

též jejich společenský kontext. Osečtí cisterciáci, jak dokazují klášterní inventáře hudebnin, 

ale též fond dochovaného notového materiálu, pořizovali pro své hudební produkce 

mimořádné množství skladeb. Skladby byly zapůjčovány a opisovány v klášteře, byly však i 

nechávány opsat u majitele a nakupovány. Z různých zdrojů tak byl získáván materiál, 

umožňující všestrannou bohatost hudebního života v klášteře. Přesto z mnoha důvodů byla 

žádoucí kompoziční aktivita místních hudebníků. Různé příležitostné skladby, jejichž 

specifičnost a význam tkvějí právě v přímé vazbě na život konventu, musely přirozeně 
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vznikat na místě ad hoc. Často se setkáváme s přetextováváním rozličných zpěvních útvarů -

v klasicistním skladebném kontextu ne tak hudba jako text tvoří podstatu vazby ke konkrétní 

události - avšak vznik vlastní skladby v klášteře se jeví jako praktičtější. Je zřejmé, že právě 

skladby vznikající přímo v klášteře nejdůkladněji a bezprostředně odrážejí místní provozovací 

praxi i specifika konkrétních, v životě konventu aktuálních žánrových produktů v ohledu 

к vnitřní vazbě ustrojení skladby a jejího společenského použití. Proto volíme jako materiál 

ke studiu hudebního života v klášteře právě skladby místních řeholníků, zejména Jakoba 

Trautzla, jehož dílo se nejenže dochovalo zřejmě ve své většině, ale též zasahuje do všech 

podstatných oblastí, které můžeme podle výše naznačených intencí vymezit. 

II.3.a Liturgická hudba 

Nepochybně hudba liturgická tvořila nej významnější bod hudebního života v klášteře. 

Její postupný rozvoj v mimořádně příznivém zázemí postupně umožnil produkci při liturgii 

během všech nedělí a svátků v roce. S velkou péčí byly pořizovány nové skladby a byly často 

uváděny do již bohatého repertoáru kůrového ansámblu. Nej podstatnější položku v chrámové 

hudbě tvořila rozličná zhudebnění mešního ordinária. Tyto cykly jsou svým rozsahem 

nejvydatnější a zároveň i obsahově nejzávažnější. Dobové zásahy státní správy do liturgie 

evidentně nebyly významněji reflektovány a četné zákazy a nařízení se systematicky 

porušovaly. Proto i jednotlivé věty mešních cyklů, přestože již postrádají významnější dělení 

podle veršů typické pro barokní zpracování, jsou často relativně rozsáhlé a o krácení textu, 

paralelním znění více veršů či podobných vymoženostech umělého zkracování liturgické 

hudby nemůže být řeč. Mnohé praktické důvody i podobné zásahy zvenčí však měly podíl na 

zformování různých typů zhudebnění mešního ordinária, které nalézáme v Trautzlově 

skladatelském odkazu. 

Trautzlova první známá mše, Missa solemnis in C,51 pochází z roku 1797. Spolu 

s Offertoriem in C52 byla určena к liturgii během slavnosti sv. Bernarda, jednoho z největších 

cisterciáckých svátků. К této příležitosti se pořádala velkolepá hudba každoročně, nejen na 

kůru opatského kostela, ale i v klášterních sálech a zahradách k neliturgické části programu 

oslav. Máme zprávy o pořádání koncertů (jeden takový koncert uspořádal též Joachim Cron 

se svou snoubenkou53) i o bohaté hudbě liturgické. Rok 1797 je navíc rokem oslav výročí 
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událostí souvisejících se založením kláštera. O významu slavnosti pořádané roku 1797 

vypovídá mimo jiné i ustrojení Trautzlovy mše. Výraz missa solemnis se v tomto případě váže 

spíše na výraz skladby a její obsazení než na formu a členění jejího textu. Rozsah mše je 

značný, přesto se nejeví jako nejnosnější kritérium. Ze mše poutá pozornost především 

závěrečná část Gloria, kterou tvoří fuga na téma odvozené z mešního chorálního responsoria 

amen s typickým akcentem na druhé slabice. Jednolitý hudební proud jednotlivých částí 

ordinária je členěn střídáním sborových a sólistických pasáží, a to často v rámci rozsáhlejších 

proporcí, avšak tempové změny či výraznější dělení těchto částí na jednotlivá čísla je 

výjimečné. Obdobný typ zhudebnění je uplatněn v další mši s tímž označením - v Misse 

solemnis in C,54 tentokrát z roku 1812. V titulu se dochovala dedikace francouzské zpěvačce 

„výborné pověsti" Sperlingové. Překvapivě není zde nějak výjimečně výrazně sólově uplatněn 

jeden z ženských hlasů, je tak pravděpodobné, že mše pouze měla u známé umělkyně dobrý 

ohlas, a proto pro ni nechal Trautzl vytvořit opis a věnoval jí ji. 

Poněkud odlišný typ tvoří následující dvě mše, které spolu souvisejí nejen formou 

některých svých částí, ale též použitým materiálem ke své stavbě. Missa brevis in B (Messa 

piccolaý5 zahrnuje pouze prvé dvě části ordinária: Kyrie a Gloria. Je pravděpodobné, že 

v praxi klášterní liturgie byly zbylé části ordinária zpívány chorálně. Příbuznost s Missou in 

B56 z roku 1818 se projevuje v jejich stavbě: stručné formě, bohatě členěné střídáním 

sólistických a sborových period, jejichž motivická korespondence utváří vyšší celky. 

Příbuznost lze však nalézt mezi všemi mešními kompozicemi, kupř. velice výrazné spojující 

prvky se nacházejí na počátku části Agnus Dei či v průběhu části Dona nobis pacem. 

Specifickým prvkem, společným všem Trautzlovým zhudebněním mešního ordinária, je 

vynechání kněžské intonace v části Gloria a Credo. Intonace je přenechána sboru, je 

zhudebněna figurálně, a tvoří tak nedílnou součást vlastní skladby. Výraznost fenoménu 

provozování figurálně zhudebněných mešních ordinárií tkví v rozsahu tohoto repertoáru. Co 

do velikosti forem a časového rozsahu hudby - lze říci, že nácvik mší tvořil nej významnější 

část aktivit kůrových, resp. klášterních hudebníků. Co do obsazení - byl angažován sbor, 

sólisté a instrumentalisté. Doprovodný aparát pro mešní ordinárium tvoří obligátně smyčce, 

dále pak (vyjma krátké mše) hoboje a buď lesní rohy, nebo klariny. Je zvláštní, že mše 
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nevyužívají bohatšího obsazení ani v případě, kdy je na kůru přítomen větší instrumentální 

aparát. 

К ilustraci takového případu nám může sloužit již zmiňovaný rok 1797, kdy při 

slavnosti sv. Bernarda zaznělo ordinárium s výše popsaným obsazením a Offertorium in С ve 

svém doprovodu použilo dělených smyčců (troje housle, dvoje violy, dva kontrabasy), dva 

hoboje, dva lesní rohy a tři klariny s tympány. Nasvědčuje to faktu, že obětování se při 

opatské liturgii dělo s mimořádným leskem. Právě ofertoria, zpívaná к obětování, jsou 

srovnatelná s jednotlivými čísly mešních cyklů. Svým rozsahem se v málo případech blížila 

jednoduché sborové větě, naopak velmi často se rozvíjela v složitěji strukturovanou a 

rozsáhlejší skladbu. Z částí mešního propria tak ofertoria zaujímají nej významnější místo. 

Svým významem je následují graduále, která naopak velice často odpovídají sólistické větě 

s doprovodem typu árie či kantilény. Dlouhodobou tradici těchto zpěvů na místě graduále 

dokládá dochovaná sbírka přetextovaných operních árií pořízených zejména za chorregentů 

Floriana Buriana a Nivarda Sommera. Árie opatřené neliturgickými texty s duchovní 

tematikou byly určené к provozu v chrámu, pravděpodobně především к různým 

pobožnostem, ale také podle dobové praxe к použití ve funkci vložek na místo mešního 

propria. Bohatost a pestrost tohoto repertoáru ilustruje význam sólistických produkcí na 

klášterním kůru, který můžeme na příkladech různých zpěváků sledovat po celou dobu 

zdejšího rozvoje figurální hudby. 

Ostatní místa v liturgii nejsou po hudební stránce ošetřována s péčí těchto rozměrů. Je 

pravděpodobné, že na místě introitů, communií ad. se realizovaly rozličné formy, včetně 

hudby ryze instrumentální. Trautzlovy liturgické skladby se dotýkají ještě dvou dalších 

příležitostí. Pro advent roku 1797 vzniklo Rorate coeli,51 původně se smyčcovým 

doprovodem, později doplněné o part dvou fléten a dvou fagotů. Neznámo kdy vzniklo Ecce, 

quomodo moritur iustus58 pro velkopáteční obřady uctívání kříže. Sazba čtyřhlasého sboru 

bez instrumentálního doprovodu, který liturgie Velkého pátku zakazuje, vykazuje množství 

polyfonních znaků a v některých ohledech odkazuje k dvoj sborové tradici osecké liturgické 

hudby. 

Pořádání figurálních nešpor - stejně jako modlitba v chóru vůbec - zřejmě značně 

utrpělo josefínskými nařízeními na konci 18. století. Přesto se zdá, že při těch 

nej významnějších příležitostech tradice v jejich konání přetrvala. Ve starších katalozích 

hudebnin máme doklady ke kompletnímu nešpornímu repertoáru, později, zdá se, bylo 
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prováděno zejména magnificat a velké množství modliteb bylo přednášeno choraliter. 

Z rozebíraných liturgických rubrik se dovídáme ve čtyřicátých letech o jediné příležitosti 

figurálního provádění nešpor, a to při císařském posvícení. Tyto veřejné nešpory jsou 

vzhledem k tomu, že se před nimi sloužily ještě jedny - chorální - pro konvent, pojímány 

spíše koncertně. Ale i přesto byly i v průběhu 19. století pořizovány nové skladby, 

odpovídající vkusu doby a oživující nešporní repertoár. 

Н.З.Ь Smuteční kantáty 

Žánrem, který byl provozován mimo jiné v chrámě, nikoliv za účelem liturgickým, 

ovšem s bezprostřední vazbou к liturgii jako takové, jsou smuteční - pohřební - kantáty. Tyto 

kantáty byly komponovány a prováděny u příležitosti pohřbů některých členů konventu či 

laického klášterního personálu. Smrt byla v klášteře samozřejmě vnímána v kontextu 

křesťanského učení o věčném životě a ráji, nicméně i přesto byl dáván prostor i osobnímu 

zármutku a dojetí nad tragikou smrti z pozemské perspektivy. Dokladem této polarity jsou 

smuteční kantáty se svými texty, které se dochovaly ze skladatelského odkazu Jakoba 

Trautzla. Setkáváme se v nich jak se střízlivě osvícenským popisem věčného klidu a jednoty, 

v níž se smrtí skoro až „nekřesťansky" rozplyneme, tak s teatrálním pádem opony nad 

prožitým životem a výzvou к pozůstalým, aby oplakávali zesnulého. Hudba je však vždy nad 

věcí, žádný patos ani bezvýchodná tragika ji neovládá. 

Po formové stránce se většinou jedná o sborové strofické písně. К doprovodu téměř 

obligátně slouží sestava nástrojů vhodných pro provoz v plenéru (dva klarinety, dva lesní 

rohy, fagot). Ta většinou uvozuje sborovou větu krátkou, často netematickou předehrou, 

vyplňuje figurativním pohybem mezery ve zpěvním proudu, prokládá či uzavírá jednotlivé 

sloky. Skladby se provozovaly přímo u hrobu, v některých případech předcházelo několik 

slok v kostele během rozloučení, některé byly celé určeny pro provoz v chrámu. Setkáváme se 

tak s kantátou ve formě kantilény s doprovodem klávesového nástroje anebo s acapellovým 

čtyřhlasým sborem věnovaným místnímu zpěvákovi. 

Nejrozsáhlejším útvarem, který byl zřejmě součástí šířeji pojatých smutečních 

slavností, je kantáta Dies war mein letzter Ritt.59 Byla zkomponována kolem 27. února 1797 

к připomínce opata Mauricia Elbla a „zazpívána oseckým sborem za doprovodu pěti 

dechových nástrojů". Úvod tvořila smuteční intráda, která není součástí kantáty. V poznámce 

к dílu Trautzl zmiňuje, že „nebude nevhodné jmenovat postavy, které tuto ódu či smuteční 
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píseň zpívají, neboť je tato kantáta složena jako opera. Hlavní postavou je sám nebožtík, 

kterého představuje onen zpěvák, který zpívá po celou dobu sám sólo. Ostatní zpěváci 

představují stíny, které obklopují máry. Na scéně jsou nebožtíkovy máry." Divadelní pojetí 

takovéto skladby ilustruje velkorysost, s níž se přistupovalo к příležitostem kulturního vyžití 

konventu, a zároveň také rozvinutost, všestrannost a vděčnost hudebně-dramatického žánru 

v rámci klášterní umělecké produkce. 

II.3.C Oratorium a hudební divadlo 

Jedním z přechodových žánrů na pomezí chrámu a koncertního sálu je oratorium. To 

stojí - svým použitím, způsobem provedení i formou - na hranici hudby liturgické, 

dramatické a koncertní. Tato přechodovost je podtržena provozovací nevyhraněností, která 

v klášteře panovala: je pravděpodobné, že některá oratoria (zejména disponovala-li dostatečně 

rozvinutou dějovou složkou anebo také byla-li uváděna opětovně) se provozovala scénicky. 

V takových případech jen stěží rozeznáváme rozdíl mezi stavebně podobnými oratoriem a 

operou. Provedením v chrámu a bez herecké akce si můžeme být jisti při uvádění oratorií na 

Velký pátek. Divadelní forma se neslučuje ani s atmosférou velikonočního tridua, ani 

s formálními nařízeními, jak má klášter tuto dobu prožívat. 

Velký pátek byl ovšem dnem, kdy byla oratoria v klášteře provozována zcela tradičně. 

Významným je Trautzlův Saul oder die Gewalt der Musik či Miserere. Několikrát se hrálo 

Haydnových Die sieben Worte Christi am Kreuz, Rolleho Das Leiden und der Tod des 

Erlösers, dále pak Graunovo Das Leiden und Sterben unsers Herrn Jesu Christi, Loheliovo 

„oratorium pro sacro die parasceves" Jesus Christus Gloriose in Cruce de hostibus 

triumphans ad. 

Trautzlova Saula(Á) můžeme směle považovat za vrcholné dílo, které v Oseku v mezích 

tohoto žánru vzniklo. Jeho význam lze spatřovat také v tom, že byl narozdíl od jiných skladeb 

prováděn opakovaně: poprvé v roce 1795, podruhé o rok později, poslední zaznamenané 

provedení je k roku 1800. Dílo je typicky dvoudílné a obsahuje dvě předehry v sonátové 

formě s pomalými adagiovými úvody (Ouverture I, Ouverture II). Zvláštní je ovšem 

poznámka za druhou z nich, o tom, že následuje první část oratoria. Druhá část je tak bez 

předehry a začíná recitativem. Je tedy možné, že kázání, které se obvykle vkládalo mezi 

jednotlivé části oratoria, bylo v tomto případě uvedeno na samotném počátku díla: bylo 

uvedeno jednou z předeher, a pak následovala druhá, vlastní předehra ke skladbě. Avšak 
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vazba obou symfonických vět к oratoriu je přímá a evidentní. Po předehrách následuje 

dvaatřicet hudebních čísel, z čehož čtrnáct je součástí prvého, méně rozměrného dílu, osmnáct 

pak obsáhlejšího dílu druhého. Celkem devět rozsáhlých sborových čísel je rovnoměrně 

rozprostřeno po celé délce oratoria, zbytek tvoří recitativy či jejich soubory, většinou 

neprokomponované s doprovodem pouhého continua, brilantní, často interpretačně náročné 

árie a ansámblové útvary různého složení. Významná úloha orchestru se často projevuje 

efektními instrumentálními kusy kladoucími vysoké požadavky na hráče. Podtitul oratoria die 

Gewalt der Musik {síla hudby) je tak ztvárněn nejen originálním pojetím starozákonní 

tematiky, ale především bohatou a působivou hudební stránkou díla. 

Obdobně jako Saul, co do obsazení zpěváků i orchestru totožně, vypadalo oratorium 

Smrt Ábelova {Der Tod Abel).61 Vzniklo roku 1810, ke kterému končí Trautzlův soupis 

scénických představení v Oseku; proto zřejmě nemáme žádný záznam o jeho provedení. 

Bohužel se také nedochoval žádný hudební materiál, a tak se o skladbě dovídáme pouze 

zTrautzlova seznamu vlastních skladeb. Zde nacházíme pod číslem 58, navazujícím na 

zmínku o Saulovi, poznámku: Item de anno 1810 Oratorium in F duro, - Der Tod Abel -

iisdem fere Vocibus et instrumentis: grand: Orchester. 

Další důležitou skladbou tohoto typu, nikoliv tak rozsáhlou, ale bezesporu stejně 

zavažnou, je Miserere. Zhudebnění textu je - jak naznačuje i popis v Trautzlově soupisu 

vlastních skladeb - míněno neliturgicky a skladba je koncipována „permodum oratorii". 

Čtvrtý kající žalm je zhudebněn po jednotlivých verších či jejich skupinách v celkem dvanácti 

číslech, kterým předchází ne příliš dlouhá, promyšleně, monotematicky vystavěná předehra. 

Sborová čísla, tvořící polovinu celého oratoria, obsahují homofonní partie (chorálně pojaté 

číslo bez doprovodu Asperges me hysopo) i fugované části (v úvodním čísle verš Dele 

iniquitatem meam), některá jsou výrazově velice sugestivní (kupř. dramaticky úsečné 

Quoniam iniquitatem meam). Z dobových pramenů se dovídáme o dvou provedeních skladby: 

poprvé v roce 1798 a podruhé roku 1810. 

Fenomén oratoria tradice váže především к době postní, zejména к jejímu vyvrcholení 

ve Svatému týdnu na Velký pátek. Všeobecně bylo ještě v devatenáctém století zvykem, že 

v době postní divadelní společnosti prováděly namísto oper oratoria. Křesťanská společnost to 

nejen vyžadoval jako projev konformity své konfesi, ale též jako specifický prvek prožívání 

tohoto nábožensky excitovanějšího období. I do tohoto světla lze klást diadický vztah oratoria 
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a opery v oseckém klášteře. Pak tedy celý zbytek roku byl ponechán к reflexi mnohých 

příležitostí útvary spíše divadelními. 

Hudební divadlo tvořilo jednu ze stěžejních částí kulturního vyžití oseckých mnichů. 

Již jsme se zmínili o scénickém provádění oratorií - dramatická akce při hudební produkci 

byla jakousi nadstavbou a dodatečným zhodnocením hudebního díla. Můžeme říci, že právě 

tento žánr je v mnoha perspektivách zcela obecně považován za vrchol uměleckého snažení. 

Spolupráce a spojení několika uměleckých oborů v organický celek přináší dodatečný účinek 

a dodatečné hodnoty. Osečtí cisterciáci byly s to zajistit veškeré složky hudebně-

dramatických představení, a nikoliv pouze ty reprodukční. Mniši si psali vlastní libreta, sami 

je zhudebňovali, nastudovali a prováděli. Mnohofunkčnost a interdisciplinarita zapojovala do 

dění kolem uvedení díla celý konvent, přirozeně se tak podobné počiny stávaly středem 

kulturního života v klášteře. 

Představení se zřejmě většinou konala v tzv. sommersaale nad refektářem. К dispozici 

zde bylo pódium a dostatek prostoru pro velký hudební aparát i množství posluchačů. 

Dlouhou dobu zde stávaly varhany, není ovšem známo, kdy byly odstraněny, součástí výbavy 

bylo též cembalo. V současné době se zde nacházejí pouze dva historické klavíry. Další 

prostor к možnému provádění takovýchto děl je samotný refektář, případně salla terena pod 

freskovým sálem. Jiné nesakrální prostory, které by pojaly množství zainteresovaných lidí, se 

v klášteře nenacházejí. Příležitostí к provedení hudebně-dramatického představení se 

přirozeně našlo vždy dost. Často se uspořádávala jako součást oslav jmenin či narozenin 

významných prelátů, ať místních (opata či litoměřického biskupa), nebo cizích. Podobnými 

podniky se vítaly významné návštěvy v klášteře, sloužily jako slavnostní program při 

jmenování nových opatů či naopak byly prováděny skladby in memoriam. 

Různorodé byly nejen příležitosti к scénickým provedením oper a oratorií, ale též 

právě s nimi související různorodá paleta tematiky těchto děl i jejich forem. Náměty 

zahrnovaly především témata biblická (již zmiňované Trautzlovy kompozice Tod der Abel, 

Saul oder die Gewalt der Musik, Dittersdorfův Die Befreyung Israel, Mentschelův Isaac, ein 

Opfer des Gehorsams ad.), mytologická (Myslivečkův Parnass, Zimmermannovi Andromeda 

et Perseus ad.), pastorální (Eschlerova Opera pastoritia, anonymní Hirten Opera Die Wegen 

Neugebohren Heyland), komická (Cronova Operetta iocosa nebo Die überraschten 

Schäfer kinder, Rekrutentransport od neznámého komponisty, Dontův Wurst wieder wurst), 

jejich rozličnost souvisí s mnohostranností klášterního života. 

Setkáváme se také s aktuálními tematikami jako kupř. v Trautzlově malé opeře 

к novému roku 1783. Jedná se o nerozsáhlý, formálně jednoduchý hudebně-dramatický útvar 
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o předehře, dvou áriích, jedné ariettě, dvou recitativech a dvou sborech. Sólistické výstupy 

jsou poměrně široce koncipované, naopak kratší a o něco jednodušší jsou dvojhlasé sborové 

partie. К doprovodu postačují smyčce, dva hoboje, dvě horny, střídané klarinami. Operetta 
63 • o 

pro novo anno 1783 souvisí s nástupem nové generace hudebníků a pedagogů v oseckém 

klášteře. Po uvedení tohoto díla byla Trautzlovi svěřena funkce chorregenta, Joachim Cron 

začal působit jako katecheta a ředitel na osecké normální škole, kde v týchž funkcích rok před 

ním působil Benedikt Venuši. Pravděpodobně byla činnost školy ohrožena státními reformami 

a koncem roku 1782 se rozhodlo o jejím zachování. Podle textu libreta Operetty pro novo 

anno 1783 se tak stalo přičiněním otce opata a skladba je především holdem jeho štědrosti a 

díkuvzdáním. Po krátké, jednoduché předehře zpívá sólový alt árii, v níž vybízí děti к radosti 

nad tím, že „osecká zemská škola učí, a proto srdce uprostřed zimy zahřívá naděje". Děti mají 

svou píseň věnovat otci opatovi, který sám tuto radost umožnil. Dětský sbor, který následuje 

zřejmě zpívali sami žáci osecké školy. Je to zdravice oseckému opatovi, jenž je nazýván 

převznešeným dárcem a otcem mládeže, ta mu přeje do nového roku mnoho štěstí. Arietta 

pouze krátce rozvíjí již řečené. Další, sopránová árie se svým recitativem opěvuje tři grácie -

Víru, Naději a Lásku, v druhém, závěrečném sboru děti vítají tuto překrásnou trojici, která 

přinese štěstí a blaho církvi, státu i škole. Je až neuvěřitelné, kolik bylo tehdy v lidech oproti 

dnešku pospolitosti a zájmu o veřejný pokrok. 

V kapitole o Joachimu Cronovi podáváme podrobný rozbor jeho Operetty jocosy. 

Tento kus představuje jak po hudební, tak po tematické stránce zcela odlišný typ. Písňově 

koncipovaná čísla se věnují poněkud rozmarnému tématu - lovu datlů. Setkáváme se 

s vojenským prostředím, které bylo Cronovi blízké, a spíše humornou náladou. To odpovídá 

mnohem jednodušší sazbě: zpěvní jednohlas (i v případě dueta a sboru) je doprovázen 

smyčcovým kvartetem. Přesto v této skladbě realizovaná hudební invence ji činí esteticky 

účinnou a hodnou pozornosti. 

Tyto dvě skladby souvisejí především díky své komorní koncepci, podstatně 

obsáhlejší je Trautzlova Feyer der Genesung64 z roku 1814. Bohužel se dochovala pouze 

klavírní verze opery, je však otázka, vznikla-li kdy nějaká jiná - i Trautzlův soupis vlastních 

skladeb hovoří pouze o verzi „v klavírním výtahu". Skladba obsahuje množství samostatných 

čísel, sborových i sólistických, jsou uplatněny všechny čtyři obligátní hlasy a všechny pro 

operu obvyklé formy (recitativy, árie, ansámbly). Bohužel se nepodařilo skladbu blíže 

63 TKD VIII.l 
64 TKD V1II.3 
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prozkoumal/0 Bohužel prozkoumat nelze ztracenou Operu comicu in G.66 Víme pouze, že 

měla tři dějství а к doprovodu sboru a sólistů sloužil „grand' orchestrer" s bohatým 

obsazením dechových nástrojů včetně tří klarin. Lze tak usuzovat, že šlo o jednu 

z nej rozsáhlejších Trautzlových prací a je velká škoda, že nevíme, jestli ještě existuje, 

případný kde se nachází. 

Uvedené typy skladeb ilustrují pestrost a bohatost rozebíraného žánru. Přesto by bylo 

možno bližším zkoumáním dalších, přejatých skladeb, které nevznikly v Oseku, ale byly zde 

hojně uváděny, získat mnohem konkrétnější vhled nejen do zaměření tematického, ale též 

provozního. Bohužel povšechně obecné zaměření této práce neumožňuje zabývat se těmito 

rozsáhlými žánry nijak podrobně. 

2.3.d Další zpěvní útvary: kantáty, árie a písně 

Různé klášterní oslavy spojené s významnými příležitostmi liturgickými i čistě 

světskými (narozeniny opata, jmeniny bratří, kněžská jubilea, významné návštěvy v klášteře 

apod.) byly zpravidla doprovázeny zpěvem a instrumentální lirou. V případě zpěvu byla 

tematika skladeb velice pestrá, přirozeně závislá na charakteru příležitosti, к nimž byly zpěvní 

kusy prováděny: nejenže byly pořizovány hudebniny rozličného charakteru, ale zároveň se 

přímo v klášteře zhudebňovaly texty všeho druhu - verše hluboce duchovní povahy, často 

dokonce mystické, gratulační veršovánky, ovšem také i nejprostší dětské básničky charakteru 

říkadel. Tomu přirozeně odpovídá i různorodost forem, které na základě takovýchto textů 

vznikaly. Jakob Trautzl, který se tomuto žánru věnoval do té míry, že jím vytvořil jeden 

z nej významnějších pilířů své tvorby, napsal mnoho rozličných písní, ariett, koncertních árií a 

komorních kantát na latinské, německé i italské texty. Nalézáme v nich asi nejsvobodněji 

formulované výtvory nenucené melodické invence, nejsvěžejší Trautzlův sloh, pozbylý všech 

snah nevyplývajících přímo ze spontánní touhy vyjádřit se. 

Svým rozsah nej významnějšími kusy jsou kantáty. Slovo kantáta Trautzl užívá ve 

značně široké podobě, pojem zahrnuje krátké sborové věty, jednoduché písně s cembalovým 

doprovodem (kupř. smuteční kantáty), ale také rozsáhlé několikavěté kompozice pro sbor a 

sóla, doprovázené velkým instrumentálním aparátem. Významný podíl Trautzlových skladeb 

tvoří kantáty pro sólový hlas s doprovodem cembala nebo klavíru, mezi ně můžeme zařadit 

množství ztracených kompozic, o nichž se dovídáme pouze z autorského soupisu vlastních 

65 V současné době není v ČMH к dispozici. 
66 TKD VIII.2 
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skladeb (Denique nos homines, Was heut den Menschen lobenswerth, Der Tag hat sich 

geendet, Ein Freundschafts Lied, Wenn auch der dumme Pöbel meinte...67). Formový typ a 

podobu těchto kantát můžeme pouze odhadovat z dvou dochovaných skladeb o stejném 

obsazení a názvu stejné struktury, odkazujících příbuznosti. Pro alt sólo s doprovodem 

klávesového nástroje je Sólová kantáta in a - Ex digestisb& i Sólová kantáta in d - Die 

Nachdrucker.69 Obě jsou postaveny z několika samostatných vět (prvá ze tří, druhá ze čtyř). 

Každá z vět bývá dostatečně rozměrná, aby se v ní mohly rozvíjet složitější tektonické 

struktury na základě bohatého, navzájem kontrastního melodického materiálu nejen ve 

zpěvním hlase. Velice houževnatý a důsledně propracovaný je part klávesového nástroje. Ten 

je podle přípisu na hudebninách svěřen clavicembalu, míněn je jím však kladívkový klavír 

s výrazně bohatšími dynamickými možnostmi, které jeho part vyžaduje. Obdobné, snad ještě 

výraznější prvky propracovanosti doprovodu jeví Sólová kantáta in G - An die Tugend70 

z roku 1805, v níž jsou koncertantně, téměř rovnocemiě se zpěvním hlasem užity к doprovodu 

cembalo, flétna a fagot. Sopránový part, jehož text hovoří o andělské čistotě a přednostech 

ctnostného života, je exponován v širokém rozsahu, obsahuje rychlé, mnohdy koloratúrni 

pasáže, čímž nabývá značné obtížnosti při interpretaci a virtuózního charakteru. 

Obdobně působí i pět dochovaných Trautzlových koncertních árií. Zpěv je zde daleko 

za hranicí prostého písňového uplatnění, přesto neztrácí odlehčený charakter a klasickou 

přehlednost. Od kantát se árie liší především svou jednovětostí (nikoliv bez výjimky) a 

bohatším, orchestrálním doprovodem, jehož základem je smyčcové kvarteto, ke kterému se 

v některých případech připojují různé dechové nástroje (flétny, hoboje, klarinety, lesní rohy). 

Setkáváme se s texty italskými, latinským i německým. Tematika je rozličná, převládá však 

duchovní charakter, někdy přímo náboženský, jak napovídají prvé verše libret, většinou 

označující celou árii: Sciano sogetto oh Dio, Per pieta Signore oh Dio, Oramus te flentibus, 

Pro tutti giorni - Che Susurrol, Rondo in Es - Kehre wieder 

Sólové zpěvní útvary jsou velice často reprezentovány různě označovanými písňovými 

formami. Trautzl i tyto malé formy označuje áriemi, případně ariettami, zároveň užívá i slova 

Lied a někdy písně označuje podle formy (obsahové charakteristiky) textu jako kupř. 

Romance, Lobgedicht nebo přímo úvodním veršem. Tato terminologická u označení árie 

67 TKD XI.1 - XI.5 
68 TKDXI.6 
69 TKD XI.7 
70 TKD XI.8 
71 TKD X. 1 - X . 5 
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souvisí s příležitostným užitím písní v rámci dramatických útvarů (kupř. Cronova Operetta 

jocosa de Picarum captura). Ostatní termíny se v mnohých případech jeví jako nosnější a 

sdělnější oproti nadbytečnému označení formy evidentní z produkce. Kolem roku 1803 napsal 
r 72 r r * 

Trautzl devět písní, které nám ilustrují nejen pestrou paletu těchto označení, ale též námětů a 

invenčních způsobů jejich zpracování. Zajímavá je Romance, označovaná též jako 

branderburger Spiel, o životě nedoceněného malíře Pamphilia, autorem jejího textu je 

Joachim Cron. Svou hravostí uchvacuje Chvalozpěv na myš, která „chytře kouká ze své díry 

ven a je tam dole spokojená, protože nevidí to nej zlomyslnější zvíře - člověka". Kontrastem 

může být kupř. Lied in trüben Stunden zu singen (Píseň ke zpěvu v trudomyslné době), která 

vyjadřuje životní skepsi, únavu a touhu po smrti. 

O smutečních (pohřebních) kantátách již byla řeč - příjemnější příležitostí к 

hudebnímu představení či koncertnímu vystoupení bratří, jejich žáků i laického klášterního 

personálu byly v oseckém konventu oslavy příchodu nového roku. Bohužel se nám 

nedochovala žádná zpráva, která by průběh těchto oslav zachytila, nicméně kvalita skladeb, 

které byly к tomuto účelu komponovány či jinak pořizovány, výmluvně ilustruje vytříbenost 

příležitostné klášterní zábavy. Skladby též přinášejí aktuální odkazy к životu v oseckém 

klášteře (kupř. výše zmiňovaná Operetta pro novo anno 1783). 

Takovou reflexí doby a prostředí je i nejrozsáhlejší z Trautzlových novoročních 

kantát, Rondeau in В - Kantáta к Novému roku 1794.73 Jak napovídá její titul, jedná se o 

skladbu ve formě ronda. Pravidelně se v průběhu skladby vrací úvodní sborová perioda 

(někdy i s instrumentální předehrou), která mj. nese ústřední myšlenku celého libreta: unser 

Wunsch ist Friede. Kantáta je oslavou míru a křesťanství, které jediné může být zdrojem 

usmíření a klidu ve světě, a odkazuje tak к dobovým událostem, kdy se rozhořela první 

koaliční válka Rakouska a Pruska proti Francii. Sborový refrén je prostřídáván z většiny 

sólovými kuplety, přinášejícími nový hudební materiál, a tudíž i většinu hudebního dění. 

Forma je završena tzv. Codou, rozsáhlejší závěrečnou sborovou větou, po níž následuje krátká 

instrumentální dohra. 

Některé kantáty mají prostý, gratulační charakter: oslavují opata a přejí mu do nového 

roku jen to nej lepší. I po hudební stránce se jedná o jednoduché sborové věty s drobnými 

sólistickými epizodami, krátkými instrumentálními předehrami, mezihrami a dohrami 

72 TKD IX. 1 
73 TKD XII.5 
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(iCantata pro novo anno 1819, Cantata pro novo anno 1820, Cantata pro novo anno 182574). 

Ke společným charakteristikám všech novoročních kantát patří jejich zpěvní obsazení, které 

se omezuje na vyšší hlasy (soprán, alt). Jako vysvětlení je možné, že tyto skladby prováděli -

stejně jako v případě Operetty pro novo anno 1783 - žáci osecké školy. Doprovod tvoří 

zpravidla smyčcové trio (dvoje housle, violone) a dva dechové nástroje (klarinety nebo flétny, 

příp. hoboje), někdy se přidávají dva lesní rohy a fagot. 

Oddechový, zábavní charakter má Fuga in C75 pro čtyřhlasý smíšený sbor a smyčce. 

Klasicistně koncipovaná, nekomplikovaná fuga zhudebňuje na poměrně rozsáhlé ploše jediný 

verš „wenn ihr auch ihr ' Drege wärt, das Spiel eilt doch zum End'. Smyčce postupují 

důsledně collo voce, pouze na několika místech oživují dodatečným pohybem fakturu 

skladby. Kodový charakter závěrečné části fugy v souvislosti s její textovou předlohou 

navozuje dojem, že skladba mohla uzavírat některý z četných hudebních zábavních programů, 

které si osečtí cisterciáci pro sebe pořádali. 

И.З.е Instrumentální hudba 

Instrumentální hudba zaujímala důležité místo zejména v soukromé zábavě mnichů, 

přesto máme zprávy o „veřejném" provádění skladeb před konventem. Byly pořizovány 

skladby různorodého charakteru a obsazení, zejména podle obliby jednotlivých hudebních 

nástrojů mezi bratry. I Trautzlova tvorba v této oblasti je velice pestrá. Dochoval se sice jen 

zlomek z původního množství jeho skladeb - nejčastěji to jsou kompozice pro dechové a 

klávesové nástroje - ale setkáváme se i se skladbami využívajícími nástroje méně obvyklé a 

dnes již téměř „exotické". 

Vzhledem k Trautzlovým instrumentalistickým dovednostem je pravděpodobné, že 

značnou část svých skladeb nejen zkomponoval, ale též interpretoval. Tomu nasvědčuje i 

struktura jeho instrumentální tvorby, která je z velké části věnována nástrojům, které Trautzl 
• 76 

ovládal. Pro smyčcové nástroje složil jednu sonátu pro sólové housle, jednu pro dvoje 

housle, jednu pro violu d'amour a violoncello, duet pro dvoje housle, variace pro violu 

d'amour s doprovodem altové violy; pro dechové nástroje77 pochod a sonátu pro tři lesní rohy, 

allegro pro dva klarinety a dva fagoty, zajímavou partitu pro tři fagoty a kontrabas a partitu 

pro obvyklé obsazení dvou klarinetů, dvou lesních rohů a fagotu. Významnými jsou dvě 
74 TKDXII .1 -XI I .4 
75 TKD XII.6 
76 TKD, skupina 1 
77 TKD, skupina II 
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sonáty s doprovodem klávesového nástroje78 (jak Trautzl poznamenává: cembala nebo 

klavíru) - pro lesní roh z roku 1810 se zpěvní epizodou v třetí větě na text Vater vom Himmel 

a druhá pro klarinet a fagot - , kde právě klávesový nástroj hraje ústřední roli. S tímto typem 

se setkáváme též v tvorbě Benedikta Venusiho. Některé jeho sonáty pro klavír a smyčcové 

nástroje jsou dobře hratelné i jako sólové klavírní skladby. Značná část hudebního dění se 

odehrává právě v partu klávesového nástroje, a to i v případech, kdy se jeví přítomnost 

ostatních nástrojů jako nezbytná. 

Už na příkladě těchto sonát se ukazuje důležitost klávesových nástrojů a tvorby pro ně 

v hudebním životě oseckého konventu. Právě Jakob Trautzl, o jehož virtuozitě se dochovalo 

několik zmínek, je autorem drobných i rozsáhlých, závažných kompozic pro klavír. Napsal 

sedm variací a dvě ronda,79 která odrážejí především smysl pro lehkost a vtip, naopak 

závažnou tematikou disponuje soubor sedmi charakteristických sonát Die Menschenalter" 

z roku 1799. Celý název díla zní: Musikalische Darstellung der Menschenalter durch 

Bildneray der Tonkunst, ein Musikalisches Sittengemälde der Sieben Alterstuffen in VII 

charakteristischen Sonaten für das Pianoforte gezeichnet und mit einer Notenhierogliphe des 

Todes bechlossen. Již námět sám o sobě je na svou dobu originální, svým zaměřením do 

určité míry dokonce romantický. A také použité hudební prostředky jsou svým syntetizujícím 

přístupem relativně progresivní. Jednotlivé věty jsou psány v různých formách: především 

v sonátové, rondové, písňové, vyskytují se zde i fugy či věty naopak zcela fantazijní. Cyklus 

postupně sleduje lidský život a po krátkém zpěvním úvodu se zastavuje v sedmi lidských 

věcích: v dětství, chlapectví, jinošství, dospělosti, ve stáří, pak u osmdesátiletého strace a 

starce před smrtí. Před poslední sonátou si Trautzl opět neodpustí slovní komentář. Závěr 

celého cyklu tvoří hieroglyfická šifra smrti na notové osnově, symbolicky vypracovaná 

z různých druhů pomlk, čísel taktů, „nesmyslných" předznamenání, kruhů atd. Tím vším se 

tato kompozice ve své komplexnosti a propracovanosti posouvá daleko za hranice běžné 

„užitkové" hudby, a stává se tak jedním z nej vyspělejších a nej významnějších Trautzlových 

děl. 

Orchestrální hudba v klášteře zaznívala především v doprovodech - к liturgické 

hudbě, ke scénickým představením, к oratoriím apod. Koncerty orchestrální hudby beze vší 

přítomnosti zpívaného slova byly asi spíše výjimkou. Přesto zaznamenáváme jisté množství 

78 TKD, skupina IV 
79 TKD V.l - V.9 
80 TKD V. 10 
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pořizovaných hudebnin tohoto žánru, zejména symfonií. V této oblasti, stejně jako v koncertu 

či drobnějších orchestrálních formách, se však zřejmě čerpalo z bohatého hudebního archivu, 

který se rozrůstal především v druhé polovině 18. století. V Trautzlově tvorbě je tento žánr 

zastoupen v poměrně malém množství. Orchestrální hudba tvoří především úvody 

k Trautzlovým rozsáhlejším skladbám vokálně-instrumentálním, samostatné orchestrální kusy 

se v podstatě nevyskytují. Stejná je situace i u ostatních komponujících řeholníků a nabízí se 

otázka, z jakého důvodu se nikdo z nich o komponování symfonií nepokusil, když se tento 

žánr evidentně v klášteře provozoval, anebo z jakého důvodu o těchto skladbách nemáme 

žádné zprávy. 

Mniši si byli dobře vědomi odpovědnosti za aktivní, smysluplné vyplnění času, který 

jim byl zde na zemi vyměřen. Proto i jejich zábava nese rysy práce a ušlechtilého snažení. 

Nikoliv pro veřejné provádění, ale právě pro takovýto druh zábavy, který je sám v sobě 

plodný, byla komponována i provozována většina skladeb oseckých řeholníků. Jejich 

provádění před konventem i v soukromí individuálního výkonu ,jen tak pro radost" pak bylo 

krásným dialogem, ať s Bohem, v němž má veškerá krása svůj původ, nebo s kolegou 

v uměleckém snažení. V případě hudby provozované pro konvent to pak byl jeden 

z nej lepších možných druhů zábavy, kultivující všestrannost klášterního společenství a 

rozvíjející jeho kulturní zázemí. 
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III. část: 

Skladatelské osobnosti v oseckém klášteře 

na přelomu 18. a 19. století 

III.l Jakob Trautzl 

IH.l.a Život a hudebnické působení 

Pouze pro forma níže uvádíme stručný životopis Jakoba Trautzla a přehled jeho díla. 

Jeho osobě - životu, práci a zájmům, včetně hudebních aktivit - se podrobně věnuje v úvodu 
r 81 r v 

zmíněná bakalářská práce, z níž tento text převážně čerpá. Proto odkazujeme zájemce o 

větší množství informací, případně o odkazy к jednotlivým pramenům na ni. Stejně tak 

množství poznámek к Trautzlově hudebnímu dílu se nachází v kapitole o hudbě v klášteře.82 

Jakob Jan Jakob Trautzl se narodil 22. února 1749 v dnes již neexistujících Židovicích, 

které ležely v bezprostřední blízkosti Mostu. Vyrostl v chudých poměrech domkáře Jakuba 

Trauzela a Anny Marie Trauzelové, rozené Wagnerové. Zřejmě od raného dětství se 

projevoval jeho hudební talent: ještě před tím, než vstoupil do oseckého kláštera, hrál na 

flétnu, housle, hoboj, fagot, cello, kontrabas a klávesové nástroje včetně varhan. Základy 

svého hudebního vzdělání zřejmě získal již v rodných Židovicích, možná u někoho z učitelské 

rodiny Koehlerových. Trautzlův hudební i intelektuální rozvoj pokračoval během studia na 

normální škole. 

Do oseckého kláštera vstoupil roku 1770 a začal se připravovat na kněžské povolání. 

První rok v klášteře strávil v noviciátu, v roce 1771 se stal profesem, čímž započalo jeho 

studium filozofie v rámci domácího studia. Od roku 1776 studoval teologii na pražském 

cisterciácko-premonstrátském Studiu generale, pobýval v Bernardské koleji a přišel do styku 

s bohatým kulturním životem velkoměsta. Své institucionální vzdělávání ukončil roku 1778 

příslušnými zkouškami a disputací z obecné historie, v témže roce byl vysvěcen na kněze, 

odsloužil primici a vrátil se do Oseká. 

Od samého počátku svého působení v klášteře Trautzl zastával hudebnické funkce. 

Prvních pět let (1778 - 1783) plnil v chóru funkci sukcentora a věnoval se chorální hudbě. Již 

v této době komponoval a těsně před tím, než byl jmenován chorregentem, složil novoroční 

operettu к oslavě obnovení provozu osecké školy. Je možné, že její zřejmě úspěšné provedení 

81 viz pozn.č.l 
82 11.3 
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na Nový rok 1783 mělo souvislost s Trautzlovým uvedením do funkce ředitele klášterní 

hudby. V této pozici setrval následující půli století.83 Uvedl s kůrem obrovské množství 

skladeb rozličných autorů, často žhavých novinek, zároveň po celou dobu působení ve své 

funkci sám komponoval a vytvořil řadu děl významných nejen pro hudební život kláštera. 

Přesah jeho působení mimo rámec klášterní hudby tkví také v jeho interpretačních 

schopnostech, ovládal hru na mnoho hudebních nástrojů, klávesové ovládal virtuózně. O 

kvalitách jeho hudebních aktivit informuje Dlabačův slovník84 i Album Ossecense. Trautzla 

můžeme směle označit za nej důležitějšího a nejčinorodějšího hudebníka v celé historii 

oseckého kláštera. 

Je s podivem, že přes své povinnosti v konventu vyplývající z pozice řeholníka a přes 

všestranné hudební aktivity měl Trautzl čas věnovat se svým dalším zájmům. Ty zasahují 

jednak do oblastí různých vědních oborů, jednak se realizují na poli historiografie a 

literárního umění. Významná jsou Trautzlova diária z let 1807 - 1821 o patnácti stech 

stranách a přehled dějin oseckého kláštera, napsal několik rozsáhlejších básnických skladeb a 

množství drobnějších textů a libret ke svým kantátám či písním. Věnoval se fyzikálním 

pokusům, matematice, rébusům a šifrám, geografii, botanice a přírodě. Mnohostrannost 

frautzlových zájmů však v podnětném prostředí oseckého kláštera nepřekvapuje, stejně jako 

mnoho jiných řeholníků naplnil svůj relativně dlouhý život pestrou paletou činností a 

zanechal po sobě hodnotný odkaz v několika oblastech. Zemřel 27. června 1834 jako senior 

kláštera a jubilejní kněz. 

IH.l.b Hudební dílo 

V současné době je nám známo šedesát sedm skladeb Jakoba Trautzla. Tato suma 

zahrnuje jednak drobné, příležitostné skladbičky, jednak rozsáhlé kompozice typu oratoria či 

cyklu klavírních sonát. Celkové množství hudby, kterou Trautzl napsal, udivuje především 

v ohledu к jeho četným povinnostem v klášteře а к jeho dalším zájmům, jejichž pestrou paletu 

jsme již nastínili. Stejně pestrý je i Trautzlův záběr do různých žánrů a formových skupin 

hudby, svou kompoziční aktivitou zasahuje do všech oblastí klášterního hudebního života a 

do značné míry je právě svým působením utváří, jak bohatě ilustruje předchozí kapitola. Snad 

právě proto repertoár, který Trautzl vytvořil, není možno považovat za typický produkt 

83 Jedinou výjimkou je rok 1808, kdy Trautzl opustil klášter a působil na chomutovském gymnáziu jako profesor 

matematiky a přírodních věd. 

DLABACŽ, G.J. Allgemeines historisches Künstler Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und 

Schlesien, Dritter Band S-Z, Prag : Gottlieb Haase, 1815, [heslo] Trautzl, Jakob. 
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klasicistního skladatele. S některými tehdy všeobecně obvyklými hudebními druhy se vůbec 

nesetkáváme (kupř. s koncerty, symfoniemi, skladbami suitového charakteru atd.), a naopak 

jádro Trautzlovy tvorby tkví v poněkud „podružných" žánrech (různé sólové i jednověté 

sborové kantáty, komorní skladby netypického obsazení apod.). Do značné míry je tedy 

struktura Trautzlova díla utvářena provozovací praxí v klášteře, což jí ovšem neubírá na 

autenticitě a zajímavosti, právě naopak. 

Neméně zajímavým je též Trautzlův skladebný sloh. Nevymyká se příliš klasicistnímu 

kompozičnímu paradigmatu, přesto však nacházíme případy, kdy je Trautzlovo individuální 

řešení některých situací přinejmenším originální. Svérázné nakládání s tektonikou nejnižších 

formotvorných celků související s originální melodikou, značná uvolněnost faktury v rámci 

malých ploch (kupř. redukce počtu hlasů v klasické čtyřhlasé sborové sazbě, unisona atd.), 

paralelismy a zvláštní melodicko-harmonické střety, to všechno definuje specifičnost 

Trautzlovy tvorby. Originalita může mít svůj původ v samostatnosti a samorostlosti 

Trautzlovy skladatelské zkušenosti. Především měl možnost pouhé dva roky - během svého 

studia v pražském Bernardinu - podrobněji sledovat nějakou pestřejší hudební scénu, zároveň 

nemáme žádné zprávy o nějaké výrazné učitelské osobnosti, která by Trautzla systematicky a 

důsledně vzdělávala v kompozičním oboru. Jistá uzavřenost oseckého kláštera vůči 

eventuálnímu uměleckému posuzování zvnějšku má bezesporu značný vliv na nezávislou 

individuálnost rozvoje jeho hudební kultury. Nelze hovořit o tom, že by osecký klášter neměl 

kontakt s hudebním světem, ten byl naopak velice živý a aktuální, což ilustrují inventáře 

hudebnin a data jejich pořizování. Ovšem i přesto hudebnost i hudební život konventu, skrz 

naskrz definované vlastním provozem, praktickými potřebami a okolnostmi, jeví mnohé 

známky netypičnosti. 

Jakýmsi protipólem těchto tendencí к originálnímu, nezávislému hudebnímu životu je 

zejména pro liturgickou hudbu typická konzervace klasicistních slohových prvků i celých 

jejich soustav hluboko do 19. století. Klášterní hudební kultura jednoduše zůstávala i v první 

polovině 19. století nadále klasicistní, jak dokazuje kupříkladu oblíbenost klasicistních mší 

provozovaných na kůru opatského kostela, i přes mnohé (a již dávné) počiny ustanovující 

nový sloh i světový názor. Je jedině logické, že i Trautzl - a to nejen na poli hudby chrámové 

- zůstává věrný starým způsobům, které klášteru zprostředkovaly v oblasti hudby nejvíce 

užitku. Ve všech těchto kontextech však z Trautzlovy tvorby vysvítá především jeho výrazný 

talent, tvořící působivou a hodnotnou hudbu, zcela na výši soudobé nejlepší produkce. 

V tomto ohledu Trautzl zcela překračuje provinční rámec klášterního hudebního světa a je 

bezesporu hoden pozornosti obecných dějin hudby období pozdního klasicismu. 
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I1I.2 Joachim Cron 

II1.2.a Život Joachima Crona85 

Joachim Antonín Cron se narodil 29. září 1751 v Podbořanech sezdaným rodičům 

Janu Václavu a Anně Alžbětě, rozené Schraunherové. Den po té byl pokřtěn ve farním kostele 

místním kaplanem Bartolomějem Grusem.86 Bylo mu dáno jméno Antonín Christian Michael. 

Kmotrem byl Antonín Glaser, jako svědci byli přítomni Jan Jiří Vögl a Anna Maria 

Killianová. 

Poměry rodiny Cronů byly velmi skromné. Rodiče sice nepatřili do poddanského stavu 

a byli svobodní, nicméně je utiskovala chudoba. Po brzké smrti otce zřejmě zůstala rodina 

zcela nezaopatřena a mladý Antonín musel z domova odejít. Ujal se ho jeho strýc, který byl 

učitelem v Mariánských Radčicích. Ty jsou starobylým poutním místem oseckých cisterciáků, 

největší rozkvět zažily v průběhu 18. století, kdy byl vybudován nový kostel s ambity. 

Zároveň byla velkoryse postavena fara, zamýšlená jako proboštství, kde měl působit menší 

konvent, podřízený Oseku. К povýšení na proboštství sice nedošlo, nicméně velkolepou 

budovu obývalo v té době kolem pěti kněží a celá obec žila čilým náboženským ruchem 

(kupř. v roce 1716 bylo slouženo 2156 mší, bylo 50 tis. přijímajících). Příchod Antonína 

Crona do tohoto prostředí měl zásadní vliv na celý jeho život. Měl možnost se důkladně 

seznámit a sžít s cisterciáckým prostředím a navázat osobní kontakty s konventem oseckého 

kláštera, kam žáci z Radčic o slavnostech přicházeli podpořit liturgickou i zábavní hudbu. 

Jeho strýc ho vzdělával jako učitel ve všech potřebných oborech, nicméně prvořadý důraz 

kladl na výchovu v hudbě. Antonín dělal v této oblasti od samotného počátku neobyčejné 

85 Prameny к osobě Joachima Crona jsou především níže uvedené dokumenty, v dílčích případech posloužil též 

materiál volně rozptýlený v Historickém archivu Cisterciáci Osek v SOA Litoměřice. 

1. Album Ossecense. К výročí založení oseckého kláštera v roce 1896 tiskem vydaný přehled oseckých 

řeholníků s poznámkami к jejich působení. 

2. Anton Christian Michael Joachim Cron. Poznámky к životu a působení Joachima Crona. Vzhledem 

к tomu, že chybí podstatné údaje z poslední fáze Cronova života, lze usuzovat, že poznámky vznikly 

ještě za jeho života a byly zřejmě autorizovány. Můžeme tak počítat s jejich věrohodností. 

SOA Litoměřice, Cisterciáci Osek, historický archiv, kart.č. 335, inv.č. 2030, sign. 16.10 

3. Cronova varia (opis křestního listu, některé literární práce atd.) 

SOA Litoměřice, Cisterciáci Osek, historický archiv, kart.č. 335 
Sb Vysvědčení o křtu (testimonium baptizmate), z nějž čerpáme informace, vydal 22. května 1822 podbořanský 

farář Václav Sacher. 
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pokroky. Během svých gymnaziálních studií velmi úspěšně působil jako vokalista a zpět byla 

zaslána „ta nej chval itebnější doporučení". 

Po absolvování gymnázia se dva roky vzdělával na pražské filozofické fakultě, pak 

studia opustil a vstoupil do armády. Svou vojenskou kariéru začal u jízdy c.k. lobkovické 

infanterie pluku knížete Kinského. 1 během své vojenské služby zůstával v Praze. U 

příležitosti přítomnosti císařského dvora se přihlásil к artilerii. Působil především jako 

úředník, ale uplatnil i své hudebnické zkušenosti v posádkových hudbách, zřejmě jako 

klarinetista. 

Poněkud kuriózně působí historie vstupu Antonína Crona do oseckého kláštera. 

V srpnu 1776 přijel do Oseká se svou snoubenkou a na svátek svatého Bernarda uspořádal 

klarinetový koncert. Sklidil velký úspěch. Uměnímilovné klášterní prostředí, v němž kvetla 

hudba, známé tváře, mimořádně vlídné přijetí a také vzpomínka na strýčka v Cronovi 

vyvolaly dřívější myšlenky na opuštění světského způsobu života a vstup do kláštera. 

Návštěva kláštera byla tak silným zážitkem, že se Cron bez prodlení rozhodl к něčemu, o čem 

již dlouho uvažoval. Aniž by se svou snoubenkou promluvil jediné slovo, odcestovali do 

Prahy. Zde si Cron zařídil vše potřebné, odevzdal svou snoubenku zpátky její matce a 18. 

října byl již opět v Oseku. Za necelý měsíc, 13. listopadu, se konala obláčka, při níž dostal 

řádový šat a jméno Joachim. 

Poměrně nezvyklý byl i Cronův postup v klášterní hierarchii. Do kláštera vstoupil 

v roce 1776, ovšem už o dva roky později, tedy 8. prosince 1778 mu bylo umožněno, aby 

složil věčné sliby a stal se profesem. Následující dva roky strávil v klášteře v domácím studiu 

a od roku 1780 studoval v pražské bernardské koleji teologii. Po dvou letech byl vysvěcen na 

kněze a 21. září 1782 sloužil primici. Bezprostředně po skončení studia se vrátil do kláštera a 

začal realizovat svou zálibu v učitelské službě, dále se vzdělával a nastoupil též významnou 

kariéru akademickou i církevně politickou. 

Roku 1783 byl Cron jmenován ředitelem osecké normální školy. Ta byla znovu 

zřízena а к tomuto roku opět začala probíhat výuka. Ve škole působil také jako katecheta, a to 

ještě celý následující rok. V roce 1785 se stal profesorem gramatiky v Litoměřicích, 

následujícího roku přešel ve stejné hodnosti na staroměstské gymnázium v Praze. Roku 1789 

se stal profesorem rétoriky na gymnáziu v Chomutově, kde strávil čtyři roky. 

Roku 1793 se vrátil do kláštera. Následující dva roky se připravoval na složení 

příslušných univerzitních zkoušek к získání doktorátu. V listopadu 1794 obstál u rigorózní 

zkoušky z řeckého jazyka, hermeneutiky a úvodu do Nového zákona. Na jaře pak složil 

zkoušky z církevních dějin, dogmatiky, polemiky a pastorálky. 28. října 1795 tak získal 
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akademickou hodnost doktora teologie. Následujících deset let Cron trávil především 

v klášteře, věnoval se církevním dějinám, které přednášel na domácím studiu, ale též dalším 

teologickým oborům, které se staly v jeho životě důležitějšími později. V této době můžeme 

též zaznamenat hojnou publikační činnost. 

O Cronově mimořádné sečtělosti, obrovském přehledu a značné důvěryhodnosti ze 

strany státních úřadů svědčí fakt, že byl roku 1803 jmenován c.k. knižním censorem. Další 

společenský vzestup výrazně ovlivnila jeho dráha univerzitního profesora. Od roku 1805 do 

roku 1822 vedl na pražské teologické fakultě katedru dogmatiky a vletech 1807 a 1815 

působil dokonce ve funkci jejího děkana. S tím souviselo i Cronovo jmenování do funkce 

arcibiskupského notáře. 

Zřejmě roku 1822 se uchýlil zpátky do Oseká, kde zemřel 20. ledna 1826. 

III.2.b Vědecká a literární činnost 

O Cronově vědeckých a literárních schopnostech a aktivitách svědčí jeho publikační 

činnost i obsah jeho písemné pozůstalosti, nacházející se v archivu v Litoměřicích.87 

Nejvýznamnější práce, podle četných odkazů v pramenech pouze zlomek z veškerého objemu 

Cronových textů, se podařilo vydat tiskem u místních či pražských vydavatelů.88 Tato díla 

měla přirozeně větší dosah než ostatní texty a mohla posloužit i rozvoji vědeckých oblastí, 

z nichž předmět jejich zájmu vycházel. Obor církevních dějin, Cronův celoživotní odborný 

zájem, souvisí jednak s jeho akademickou kariérou, jednak s jeho působením v oseckém 

klášteře. Církevním dějinám se Cron souvisle věnoval po celou dobu svých studií a zejména 

po dobu přípravy к získání doktorské hodnosti v roce 1795. V témže roce vydal v Praze text 

věnující se metodice tohoto vědního oboru, Beitrag zur Methodik der Kirchengeschichte. Dílo 

bylo vytvořeno jako pomůcka „k usnadnění studia církevních dějin а к pevnému uchopení 

tohoto vědního oboru". Nutným produktem veškerého bádání v oboru a snahy vystihnout 

nejlepší didaktickou podobu sumy informací, jež obor poskytoval, se stal přehled církevních 

dějin Kirchengeschichte in Tabellen, které Cron vydal taktéž v Praze následujícího roku 

(1796). Veškeré výsledky usilovného studia tohoto oboru měl možnost zužitkovat během 

následujících deseti let, kdy jej přednášel v rámci domácího studia v oseckém klášteře. Zde 

nabyté zkušenosti později uplatnil při pedagogickém působení na pražské teologické fakultě. 

87 
SOA Litoměřice, Cisterciáci Osek, historický archiv, kart.č. 335 a kart.č. 94 (inv.č. 249 - 250) 
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Mezi vydavateli nalézáme kupř. Václava Fuhra z Mostu, Kašpara Widtmana, Jana a Josefu Diesbachovi či 

France Augusta z Prahy ad. 
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Dalším důležitým odvětvím teologie byla v Cronově životě dogmatika. Můžeme 

sledovat obdobné životní schéma jako v případě církevních dějin. Dlouholetá příprava a 

hluboké studium oboru vyústí roku 1805 ve jmenování vedoucím katedry dogmatiky na 

teologické fakultě. Při této příležitosti Cron vydává odborný text v literárně stylizované formě 

(oratio) De theologica dogmaticœ docendce prudentia. Oborem se přirozeně zabývá během 

celého svého působení v Praze, a to až do roku 1822. 

Ještě před tím, než Joachim Cron vstoupil do kláštera, - již během studia filozofie 

v Praze - se projevila jeho záliba v pedagogické činnosti. Tu rozvíjel a realizoval po celý svůj 

život na různých místech a na školách všech stupňů. Jeho činorodý přístup к věci ilustrují 

další didakticky zaměřené práce. Specifické problematice výuky cizím řečem, které již nemají 

oporu v živém způsobu použití jakožto mateřský jazyk, se věnuje v publikaci Leichteste 

Methode, todte Sprachen zu erlernen. Na obecnější problematiku školní výuky jako takové je 

zaměřen Cassiodorus, oder die Schulen, který vyšel v Praze roku 1800. V těchto textech, ale i 

Cronově pestrém pedagogickém působení se odráží jednak jeho osobní zájem, jednak též 

celkové sebepojetí řádu v rámci doby. Na řešení problémů ve školství souvisejících se 

zrušením jezuitského řádu se podílel ve svém okolí i osecký klášter (kupř. převzal vedení 

chomutovského gymnázia), v tomto ohledu bylo nutno vyvíjet i soustavnou teoreticko 

pedagogickou činnost. Cronův zájem tak rozhodně nebyl v klášteře výjimkou, naopak vyšel 

z velmi podnětného a produktivního prostředí. 

Mimořádná odborná průprava a mnohostranné vzdělání činily zJoachima Crona 

výtečného řečníka a kazatele. Za účelem přednesení slavnostní řeči (nejen v rámci liturgie) 

byl zván к mnohým významným příležitostem a četná Cronova kázání byla souborně vydána 

(Primizpredigten, Wahrheiten an der ersten Stuffe des Altars angehende Priestern...). Často 

byly jednotlivá kázání či slavnostní řeči tištěny jednotlivě (Rede bei der Siegesfeier am 17. 

April 1814 in der Stiftskirche der Cisterzienserabtei Ossek, Lobrede der Arbeitsamkeit und 

ihrer Beförderer, Der Aehrenkranz für die ersten Erndteferien der böhmischen Musensöhne, 

Hymen epigrammate, Academico corona pace patrice adserta ad.). 
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Od této oblasti je jen krůček ke Cronově tvorbě poetické. Z Alba ossecense máme 

zprávy o tom, že mnoho Cronových latinských a německých ód vycházelo v různých 

časopisech, Cron však psal poezii i prózu v dalších jazycích, kupř. též v hebrejštině. 

К těm nej významnějším příležitostem se ódy a podobné útvary také tiskly na samostatné listy. 

Ve výše zmíněné Cronově pozůstalosti se dochovalo několik takových textů: Eine 

Begeisterung in der Eremitenzelle auf M. Theresiens Tod gefühlt, Ode an seine Durchlaucht 

den Fürsten Franz Joseph von Lobkowitz, Herzog zu Raudnitz etc.etc.etc., Ode Als die Eger 

auf Josephs Wink Theresiens Wälle beströmte gesungen von P. J. Cron. 

S hudebními aktivitami v klášteře souvisí tvorba libret. Textové podklady 

к zhudebnění si osečtí cisterciáci připravovali navzájem i sami pro sebe. Joachim Cron patřil 

v básnické tvorbě bezesporu к aktivnějším členům řeholní komunity. V roce 1785 napsal ještě 

jako katecheta a představený osecké školy ódu Dem dulter Joseph, kterou zhudebnil 

předchůdce Jakoba Trautzla v úřadu chorregenta Leonard Dohnt. К příležitosti oslav 

padesátého výročí věčných slibů oseckého opata a vizitátora Mauricia Elbela 5. listopadu 

1797 vznikla tzv. Volblied als der hochwürdigste und gnädigste Herr Herr Mauritius Elbel. 

Dalším textem, zpívaným na známou melodii, byl Laudon dem Festenbezwinger im Ton des 

Pindars gesungen. К návštěvě císařovny v oseckém klášteře v červenci roku 1810 složil Cron 

ódu Empfindungen bei der Ankunft Ihrer k.k. Majestät unserer Aller gnädigsten Landesmutter. 

V Cronově pozůstalosti se dochovalo mnoho dalších rukopisných textů, jejichž 

význam zřejmě nepřesáhuje důležitost literárních děl uvedených výše. Přesto bude nutné ke 

komplexnímu poznání a zhodnocení Cronova přínosu odborným oblastem, v nichž se 

angažoval, i pro společenský život v klášteře tato díla podrobně prostudovat a vzít v potaz. 

III.2.C Hudební aktivity Joachima Crona 

Bohužel o Cronově životě z doby, kdy ještě pobýval v Podbořanech, nevíme zhola nic. 

Po smrti otce se zřejmě výrazně změnila rodinná situace a Joachim Cron musel odejít ke 

strýci do Mariánských Radčic. Tato změna prostředí však na Crona měla evidentně zásadní 

pozitivní vliv. Rodina kantora, rušné cisterciácké poutní místo plné vzdělaných kněží a 

bezprostřední kontakt s oseckým klášterem holdujícím umění jsou nesporně podnětnějším 

prostředím než rodina na pokraji chudoby a příležitostné navštěvování podbořanské 

jednotřídky. К hudbě Crona přivedl a jeho nadání soustavně rozvíjel strýc. Cron působil 

v Radčicích a v Oseku, kam byly hudebníci často půjčováni pro větší akce, jako vokalista. Je 

však více než pravděpodobné, že byl cvičen i ve hře na několik hudebních nástrojů, jak bylo 

tehdy ještě zvykem, zejména na klarinet. Výše uvedená zmínka o jeho působení na místě 
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vokalisty během gymnaziálních studií jenom dokládá Cronovo nadání a píli, s níž se hudbě 

oddával. 

O Cronově uměleckém působení nás informuje mj. též Dlabaěův lexikon.84 Hovoří o 

něm jako o skvělém klarinetistovi a hráči na skleněnou harmoniku. Pro klarinet a pro klavír, 

na který rovněž velice dobře hrál, napsal několik koncertů. Dlabač píše, že doposud leží pouze 

v rukopisech a nebyly vydány. Bohužel k tomu zřejmě nedošlo ani později a díky ztrátě těchto 

autografů dnes Cronovy skladby neznáme. Pouze na základě toho, že Dlabač považoval za 

vhodné zmínit se o nich, a v souvislosti s Cronovou nespornou virtuozitou, o níž máme 

zprávy z vícera zdrojů, můžeme usuzovat, že jeho koncerty dosahovaly více než průměrných 

kvalit a že byly pravděpodobně rozšířeny i mimo osecký klášter. Dlabač nám dále dokládá 

šíření nejen Cronových skladeb, ale též jeho vlastní sólistické působení. Z dnešního hlediska 

poněkud kuriózně působí situace, kterou Dlabač ve svém hesle o Cronovi popisuje, která však 

ve své době nemusela být nijak výjimečnou a unikátní: 

„Jak daleko dovedl [Cron] své umění ve hře na harmoniku, o tom se mohla Praha 

přesvědčit, když v roce 1786 uspořádal koncert v Národním [Nosticově] divadle na podporu 

chudiny a obdržel všeobecný potlesk a pochvalu. " 90 

V té době byl již Cron osm let profesem, čtyři roky knězem a působil jako katecheta a 

ředitel osecké školy. Tato poznámka je dokladem tehdejší otevřenosti a velkorysosti řádu, 

nebo spíše kláštera, ke společenské angažovanosti a veřejnému působení svých členů. V tom 

se odráží jednak osvícenský postoj ke světu, jednak určitá míra zesvětštění života řeholníků, 

ale také velký zájem o aktuální život společnosti a v neposlední řadě o rozvoj umění. 

III.2.d Operetta jocosa de Picorum captura91 

Jak bylo výše naznačeno, částečně Joachim Cron zasvětil své hudební aktivity 

kompozici. Bohužel o klavírních a klarinetových koncertech, které zmiňuje Dlabač, žádné 

jiné zprávy než jedinou větu ve slovníku umělců nemáme. Je pravděpodobné, že 

podrobnějším studiem varií v archivu v Litoměřicích budou o této jeho produkci nalezeny 

89 r~v v 

DLABACZ, G.J. Allgemeines historisches Künstler ^Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und 

Schlesien. Prag : Gottlieb Haase, 1815, [heslo] Cron, Joachim, s. 297 - 298. 90 v 

DLABACZ, G.J. Allgemeines historisches Künstler=Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und 

Schlesien. Prag : Gottlieb Haase, 1815, [heslo] Cron, Joachim, s. 298. 
91 ČMH Praha, XXXIV A 292, přibližná datace: cca 1782, viz Notovou přílohu č. 2 
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další zmínky, naopak objevení kompozic samotných předpokládat nelze. A tak jedinou 

Cronovou skladbou, kterou máme dnes к dispozici, je Operetta jocosa de Picorum captura 

(Komická opereta o líčení na datly). 

Jak již napovídá název díla, libreto, které si pravděpodobně napsal Cron sám, 

disponuje odlehčenou, žertovnou tematikou. Ta zasahuje jednak do prostředí vojenského 

ležení, které bylo Cronovi velice blízké a které dobře znal z let své vojenské služby, jednak do 

fantazijního, skoro až pohádkového světa lesní zvěře rozmlouvající mezi sebou i s lidmi. 

Zápletku bohužel není v materiálu možno identifikovat a sledování děje by bylo otázkou 

hlubšího studia zatím nekomplexního libreta, které se v celistvosti možná časem objeví 

v bohatém fondu libret z oseckého kláštera, uloženém v ČMH v Praze. V mnohých ohledech 

dílo připomíná Mozartovu Kouzelnou flétnu s jejím Papagenem, kterou osečtí cisterciáci 

nepochybně znali a v jejímž duchu se skladba do značné míry odvíjí. 

Cron je v této skladbě, rozčleněné do dvou dílů, autorem jejích pěti hlavních částí, tj. 

čtyř „árií" a jednoho „duetu". Recitativy k nim dopsal Jakob Trautzl. Spojitost recitativů a 

kantilénových částí je poměrně těsná, recitativ vždy předchází melodičtější části, к níž 

zůstává na svém konci otevřen. Někdy se v rámci recitativů odvíjejí dialogy, zároveň je však 

pravděpodobné, že část děje se odehrává mluveným slovem - v opačném případně by musel 

být posluchač s dějem podrobně seznámen jiným způsobem. Recitativy jsou prosté, typu 

secco, vypracované ve formě zpěvního partu a partu bassa continua k jeho doprovodu. 

Vytříbenost a melodičnost recitativů však ukazuje na Trautzlovy bohaté zkušenosti v této 

oblasti, neboť recitativy tak zvaně aranžoval к mnoha jevištním skladbám. Zcela organicky je 

tak dotvářena hudební celistvost Cronovy kompozice. 

Hlavní, kantilénové části, které zhudebnil Joachim Cron, jsou tvořeny poměrně 

malými formami. Jak bylo výše naznačeno, pojmy árie či duet je nutno chápat v dobových 

žánrových kontextech a nikoliv z dnešních obecných hledisek. V podstatě jde o drobné 

písňové formy o několika málo desítkách taktů, na jejichž ploše lze uplatnit poměrně málo 

motivického materiálu, kontrast se omezuje na ty nejmenší proporce a též ostatní kompoziční 

prostředky musejí být úměrně užívány ve svých základních, nebo spíše redukovaných 

variantách. Několikeré strofické opakování zajišťuje náladovou jednolitost, ovšem právě tím 

poskytuje kontrastní podklad pro nutný výrazově pestrý a mnohotvárný přednes. Účinek je 

tedy naprosto bezprostřední a celkové vyznění je mimořádně srozumitelné a prosté, přesto 

však nikoliv naivní. V některých ohledech se v rámci své úspornosti užitý materiál jeví jako 

naopak důkladně promyšlený. 
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Obsazení zpěváků se omezuje na kvarteto soprán - alt - tenor - bas, к doprovodu 

zpěvu slouží v recitativeeh eemabalo a zřejmě též violoncello, v kantilénových částech 

smyčcové trio (dvoje housle a bas - violoncello / violone), možná ve sborovém obsazení. 

Doprovod je řešen zcela v závislosti na zpěvních partech, pouze výjimečně přináší 

významnější hudební materiál nad rámec penza daného zpěvem. První housle zpravidla 

doslovně kopírují part zpěvu, příležitostně s ním postupují v oktávách; tam, kde zpěv mlčí, se 

většinou nacházejí pouhé fígurace, připravující jeho opětovný nástup. Druhé housle často 

konstituují figurativní charakter skladby vytvářením dodatečného pohybu a napětí, někdy 

naopak pouze zdůrazňují rytmicko-melodickou stránku hlavního hlasu s ním souběžným 

postupem, většinou v terciiích či sextách. Setkáme se též s pouhým doplňováním trojhlasu 

v harmonicky plný celek. Part basového nástroje je relativně zpěvný a pestrý, mimo důležité 

harmonické funkce plní též výraznou úlohu metrickou. 

Svérázným způsobem je utvářena melodická výbava jednotlivých kantilénových vět. 

Pro příklad rozebereme první, tenorovou „árii" Wie kömmt man auf die Spur der Natur?. 

a b с с a 

h h i 
21 ' ' ~ ' ' " ' ' ' 

Jí ľ 11 li Ti i i M 11 irTrr i ir ľ 1 

V příkladu naznačené písmenné členění postihuje motivickou strukturu zpěvního 

partu: označuje jednotlivé melodické články, jejichž vazby je zajímavé sledovat. Úvodní 

melodický článek (a) je ve spojení s následujícím (b) jakousi devizou celého kusu. Tento 

charakter podtrhuje fakt, že se metrický proud v zápětí po začátku melodického rozvoje 

zastaví na fermatě a že se úvodní motiv s drobným odstupem opakuje. Článek b zároveň tvoří 

zkratku rozrušující latentní stavebnou pravidelnost skladby. Následuje uniformním rytmem 

tvořený článek c, ihned opakovaný, po něm přichází již zmiňovaný návrat úvodního motivu, 

78 



který teprve zde nabývá kontextuálního začlenění a s ním i sebejistého „expozičního" 

charakteru. Melodický článek d není bez souvislosti s článkem c, nejen koruna v devátém 

taktu, ale též svým vlastním způsobem zformovaná periodicita předešlého melodického úseku 

umožňuje vyšší členění skladby. Její druhý díl sledujeme mezi takty 10 a 17. Článek e 

částečně obkresluje postup úvodních tří taktů (článek a + b), aniž by citoval devizový motiv; 

opět se opakuje. Tímž způsobem repetovaný melodický článek f přináší totožný druh 

kontrastu, jaký se uplatnil výše. Takto se opakují i jednotlivé melodické články ve třetím 

malém dílu. První z nich (g) se navrací к úvodnímu motivu (а) а zdůrazňuje úderným 

opakováním základní tón, druhý (h) navazuje (zejména svou prvou polovinou) na melodický 

článek e, třetí pouze opakuje základní - finální - tón na způsob užitý v melodickém článku g. 

Důkladná motivická provázanost asociující variační způsob evoluce hudebního 

materiálu zajišťuje soudržnost a celistvost skladby. Naopak bezprostřední opakování téměř 

každého z motivů vytváří svérázný druh mikroperiodicity, která zdůrazňuje jednotlivé 

kontrasty a přispívá spíše к rozpadu celku na drobné fráze. Melodie tak disponuje 

specifickým druhem napětí, jeho rozvoje a přemáhání při udržování konzistence celku. 

Vezmeme-li ještě v úvahu asimetrizující hru na píšťalu a vstup sboru a také způsob postupně 

se nivelizujícího melodického vývoje, melodická stránka této „árie" z ní činí mimořádně 

promyšlený kus. 

V druhé, altové „árii" - Ihr Vögel habt mit mir den Krieg - je zajímavé sledovat о 

něco vyšší tektonickou strukturu. Její nápěv je poskládán ze tří period, z nichž prvá (takt 1 -

8) je ukončena celým závěrem (melodicky, harmonicky i rytmicky dokonalým), a projevuje 

se tak značnou mírou samostatnosti. Motivicky je, zdá se, nej výraznější, a proto se 

v několikerém opakování vrací jako ústřední, skoro až refrénová myšlenka. Následující dvě 

periody však к ní nepostrádají vnitřní vazbu, tudíž by bylo možno uvažovat o vyšším celku. 

Nicméně spíš než к jakési „trojperiodě" se výklad formového uspořádání vzhledem к 

výrazně těsnější příbuznosti druhého (takt 9 - 16) a třetího (takt 17 - 24) dílu kloní ke spojení 

periody a dvoj periody. 

Třetí, basová „árie" - Die Thiere sind wie wir beseelt - se skládá z jakési trojdílné 

formy o volných proporcích. Úvodní perioda vzniká pro celé dílo obvyklým způsobem, tedy 

pouhým opakováním prvé polověty. Střední díl malé formy se vyznačuje dvěma 

stupnicovými sestupy - v prvém případě v rychlých šestnáctinách v rozsahu větším než 

oktáva, v druhém případě dvakrát pomaleji a pouze v rámci kvinty vymezené základním a 

pátým stupněm. Končí motivkem typickým pro díl následující, který je tedy organicky 

předznamenán a uveden. Třetí díl znamená jednak stručný návrat úvodního motivu, jednak též 
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nástup pro „árii" asi nej charakterističtějšího momentu, totiž uvedení a pětinásobné opakování 

již zmiňovaného motivku, při němž se vždy ve všech slokách zpívá jediné slovo - jméno 

antického učence. V celém basovém zpěvu tak na poměrně malé ploše zazní osmnáctkrát 

Pythagoras, a to na popud poznámky fortissime ve zpěvním partu zřejmě velice výrazně. 

Nelze uvažovat jinak, že alespoň v rámci jedné sloky opakování tohoto jména při interpretaci 

vykazovalo nějakou specifickou progresi, nejspíše nejen dynamickou, ale i výrazovou. 

Závěrečným číslem první části operetty je duet sopránu s tenorem Guten morgen, 

lieher Herr. Pravidelná periodicita její melodie je utvářena důslednou korespondencí 

jednotlivých, střídajících se vstupů sopránu, který zpěv začíná, a tenoru, který mu odpovídá. 

Bezesporu zajímavé musí být tektonicko obsahové uspořádání textu, plynoucí hudbou 

schematizovaného rozhovoru procházejícího jednotlivými slokami. Duet se na dialog omezuje 

zcela: v žádném místě nezaznamenáme souběžný zpěv obou hlasů. Cron se tím vzdává 

možnosti zpestření celkově použitého hudebního materiálu i poměrně efektního zavrcholení 

tohoto čísla zpěvním dvoj hlasem. 

Opakováním kratičkého motivu tímž způsobem, jaký jsme zaznamenali v třetí „árii" (o 

Pythagorovi), se vyznačuje též čtvrtá „árie" - „sbor", kterou jediná poznámka v titulu hlasů 

doprovodných nástrojů řadí, a to jako jedinou, do „druhé části operetty", zároveň ji nazývá 

ariettou. Její zpěvní part je zapsán natolik nečitelně a nejasně, že ani text, ani melodii nelze 

rekonstruovat s jistotou. První text, který se pod notovou osnovou objevuje a kterým pracovně 

označujeme celý kus, je Singt Runda Runda Rund. Je možné, že melodie před ním byla 

zpívána pouze na nějakou slabiku typu la-la-la. Při výčtu vojenských hodností označujících 

osoby, na jejichž zdraví je připíjeno, se opakuje, jak již bylo naznačeno, jediný motiv, 

odvozený z rozkladu tonického kvintakordu; při tom se střídají sólista a sbor. Party obou jsou 

zapsány v jediné osnově, v níž se uplatňuje několik klíčů, zejména sopránový. Je tedy 

otázkou, kdo „tahal špunt z flašky" a kdo připíjel na zdraví - podle doslovně chápaného 

notového zápisu bychom mohli uvažovat nad prapodivným obrazem vojáků zpívajících 

v sopránové poloze. Možná však byla absolutní poloha zápisu nezávazná. 

Operetta jocosa de Picorum captura je rozkošným příkladem osecké klášterní hudby 

pro volné chvíle a zábavu konventu. Naprosto bezprostřední a víceméně prostá kompozice se 

však vyznačuje mnohými kvalitami. Podařilo se nám zprostředkovat nej důležitější hudební 

materiál a jeho základní rozbor. Úkolem další práce je nalézt kompletní libreto, osadit hudbu 

textem a především pak uspořádat a transkribovat Trautzlovy recitativy. Teprve posledně 

jmenovaný počin, který je však pro již naznačené obtíže mimořádně komplikován, nám 
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přinese hlubší náhled do celistvosti díla, do jeho provozovací podoby a do jeho celkové 

hodnoty. 

III.3 Benedikt Venuši 

III.3.a Život Benedikta Venusiho 

Benedikt Venuši se narodil v městečku Hrobě na klášterním panství nedaleko Oseká 2. 

února roku 1751. Pocházel ze staré mlynářské rodiny, která byla již dlouho usazena při 

horském potoku v Mikulovském průsmyku v bezprostřední blízkosti Hrobu. Do styku 

s cisterciáckým řádem přišel zřejmě již během svého dětství právě v místě svého narození, 

které osečtí mniši spravovali po duchovní stránce, ale také jako majitelé. 

Je pravděpodobné, že již od dětství se Venuši intenzivně věnoval hudbě. Ve svých 

dvaceti letech, kdy vstoupil do oseckého kláštera, měl již za sebou úspěšné hudebnické 

působení na několika místech. Dochovaly se zprávy, že působil jako varhaník ve 

Svatováclavském semináři v Praze a také na známém poutním místě v severozápadních 

Cechách v Bohosudově. Věnoval se též hře na housle, které ovládal mistrovsky. Pro oba 
r • Q9 

nástroje složil mnoho skladeb, většina jich však vznikla právě v době jeho studií, a zřejmě 

proto se nám nedochovaly v rámci fondu oseckého hudebního archivu a o jejich dnešním 

uložení či samotné existenci nevíme. Je pravděpodobné, že z doby kolem vstupu do kláštera 

pocházejí i čtyři skladby pro klavír nebo cembalo s doprovodem různých nástrojů, které dnes 

máme к dispozici, a které nám tak jako jediné Venusiho prezentují jako skladatele. Četné 

povinnosti, které mu postupně přinášelo působení v oseckém klášteře, mu zřejmě neumožnily 

se později hudbě, natož kompozici aktivně věnovat. 

Do oseckého kláštera vstoupil 20. listopadu 1771, absolvoval studium filozofie zřejmě 

tradičně v rámci domácího studia a roku 1779 si dokončil vzdělání teologie v pražském 

Bernardinu. 12. dubna 1779 sloužil svou první mši svatou a po té se vrátil do Oseká. V letech 

1782 až 1783 působil jako ředitel a katecheta osecké normální školy, pak jej na rok vystřídal 

Joachim Cron a Venuši mezi tím vykonával v klášteře funkci koncionátora. V roce 1785 se ke 

svému školskému působení vrátil a v těch samých funkcích zde setrval až do roku 1792. 

V roce 1793 opustil Osek a působil nejprve tři roky ve Vysočanech jako kooperátor a po té 

další dva roky v Hrušovanech. Zlomovým datem se pro Venusiho stal 24. říjen 1798, kdy byl 

DLABACŽ, G.J. Allgemeines historisches Künstler=Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren 

und Schlesien, Dritter Band S-Z, Prag : Gottlieb Haase, 1815, s. 294 
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zvolen za nástupce Mořice Elbla v opatském úřadě. O čtyři roky později přišlo ještě 

jmenování řádovým vizitátorem a generálním vikářem. 

Období vlády opata Benedikta Venusiho znamenalo další rozkvět věd a umění 

v klášteře. Nejenže se mniši angažovali na poli hudby, krásné literatury a poezie či výtvarném 

umění, systematicky se též věnovali přírodním vědám, historii, lingvistice a dalším. Za 

působení Venusiho byl rozmnožen kabinet naturálií, bylo pořízeno značné množství maleb 

pro obrazovou galerii a značně byla obohacena knihovna o nejnovější vědecká díla. Sám se 

věnoval především teologii a mrtvým jazykům. Ve stáří se zabýval Pentateuchem a vydal dvě 

díla, která ve svém oboru přinesla značný užitek: Pentateuch čili pět knih Mojžíšových 

přeloženo i se slovníkem (kl.Fol.2. Prag 1820), Svaté příběhy (4°.l. Prag 1821). Klášter po 

této stránce bohatě vzkvétal, a to navzdory problémům, které s sebou přinášela doba. 

Napoleonské války, finanční patent, nucené odevzdávání církevního stříbra, ale též nešetrné 

hospodaření úředníků na klášterních statcích způsobily dlouhodobý ekonomický úpadek 

panství. Přesto i v takových poměrech se Venusimu podařilo zřídit kupř. lokálii v Lang-Ugest 

(r. 1808) či převzít strádající chomutovské gymnázium (r.l 811). Zemřel 13. ledna roku 1823. 

III.3.b Dílo 

Z Venusiho skladatelského díla se nám do dnešní doby dochovaly pouhé čtyři známé 

kompozice. Zejména v souvislosti s jeho virtuózni hrou na klávesové nástroje je příznačné, že 

se jedná právě o skladby s hlavní úlohou klavíru, případně cembala. Z pramenů se dovídáme, 

že psal i pro jiné nástroje (varhany, housle), a je též velice pravděpodobné, že značná část 

skladeb z klavírního okruhu se taktéž nedochovala. Přesto však můžeme i na základě 

dochovaných skladeb, byť neprocházejí napříč všemi oblastmi Venusiho kompozičních 

aktivit, usuzovat o jeho skladatelských dovednostech a vytvořit si relativně přesnou představu 

o jeho hudbě jako celku. Právem se lze totiž domnívat, že dochované kompozice ilustrují 

kompoziční typ, který stál ve středu Venusiho zájmu. 

Venusiho vyspělý sloh se pohybuje výhradně v oblastech vymezených vrcholným 

klasicismem. I proto lze usuzovat, že dochované skladby vznikly v sedmdesátých či 

osmdesátých letech 18. století. V souvislosti s tím v jeho skladbách nacházíme některé 

progresivní prvky, kupř. vypsané kadence v rámci klavírního koncertu apod. Především 

vyjadřovací prostředky z oblasti melodiky a harmonie, jak se můžeme přesvědčit už na 

příkladě níže uvedených incipitů, naprosto jednoznačně určují slohovou příslušnost skladeb. 

Svěží a tektonicky ostře profilovaná melodika ilustruje Venusiho bohatou invenci a 

velkorysost jeho skladatelského potenciálu. Harmonie sleduje zcela nekomplikované intence, 
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využívá pouze základních prostředků, a má tak značný podíl na lehkosti skladeb. Po stavebné 

snesou Venusiho skladby srovnání s vrcholnou produkcí své doby. Cykly sledují obvyklé 

uspořádání vět, jejich propracované formy tvůrčím způsobem rozvíjejí dobové typy. 

Zajímavým aspektem Venusiho tvorby je obsazení jeho skladeb, od něj odvislý způsob 

jejich provedení a s obojím související instrumentace s rozvržením hudebního materiálu mezi 

jednotlivé nástroje. Jedním z důležitých ohledů je obsazení hlavního, sólového nástroje. Na 

titulech sám Venuši uvádí clavicembalo o piano-forte. V případě Sonáty in A (No.3) a Sonáty 

in B (No.4) je však samotný part, zejména svou pestrou dynamikou (crescenda, různé 

dynamické úrovně, akcenty atd.), která se jeví jako původní, ve své úplnosti a přesnosti 

realizovatelný pouze na klavír. Přesto se stránka těchto nuancí nejeví jako sémanticky natolik 

nosná, že by skladba výrazněji trpěla jejím opomenutím. Naopak Sonáta in G (No.2), která se 

zachovala pouze v opisu Antona Dittricha, tedy v pozdější verzi ovlivněné přirozenou reflexí 

pozdější praxe, nese sice ve svém titulu pouze per il forte-piano, nicméně její part je stejně 

dobře hratelný na cembalo, neboť různé výše zmíněné dynamické a artikulační vymoženosti -

stejně jako Koncert in С - neobsahuje. 

Na příkladu Sonáty in A, která se nám dochovala ve dvou exemplářích (autografu a 

Dittrichově opisu), si lze ilustrovat další z důležitých momentů v uspořádání Venusiho sonát. 

Гу jsou všechny komponovány způsobem, který jednoznačně vyzdvihuje význam úlohy 

klávesového nástroje do pozice nástroje ústředního. Právě v jeho partu se odehrává většina 

hudebního dění, ostatní nástroje se stávají pouze zpestřující doplňkem, který sice není možno 

vynechat bez zásahů do partitury, nicméně který se ani zdaleka nepřibližuje exponovanosti 

klavíru, případně cembala. Právě zmiňovaný Anton Dittrich tento potenciál realizoval ve 

svých opisech Venusiho skladeb tak, že z nich byly hratelné sólově - bez průvodu houslí a 

violoncella. V Dittrichově verzi Sonáty in A nacházíme červeným (hnědým) inkoustem 

vepsané zanášky partů smyčcových nástrojů. To, že tak není činěno pro orientaci při komorní 

realizaci skladby bez partitury, je vidět na mnoha místech klavírního partu, kde vepsané hlasy 

nemohou v tomto ohledu plnit žádnou neredundantní úlohu. V mnohých případech se jedná o 

připojení terciových či sextových paralelismů, případně zahuštění sazby či změnu basového 

tónu, odvislého od violoncella. Veškeré hudební dění se tak po drobných úpravách a beze 

všech obtíží soustřeďuje do partu klávesového nástroje, čímž se sonáta stává sólovou. Tento 

lakt je důležitý především z toho důvodu, že se na mnoha místech řešení sólové sonáty jeví 

účelnější, organičtější, a proto možná též původnější. 

Venusiho skladby v rámci svého žánru ani v nejmenším nezaostávají za skladbami 

I rautzlovými. Vznikaly pravděpodobně dříve než Trautzlovy sonáty, a zřejmě proto jsou 
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výrazně „klasičtější". Svou všestrannou vyspělostí se směle řadí do nejvyšší kategorie dobové 

produkce a s Trautzlovými kompozicemi k tomu nejlepšímu, co se v klášteře hrálo. V žádném 

případě se nejedná o příležitostné, zábavní skladby, naopak jejich celkové ustrojení je výrazně 

promyšlené a závažné. Ovšem výsledný efekt a charakter skladeb je typický svou lehkostí a 

průzračnou stavebností. 

III.3.C Tematický katalog hudebního díla Benedikta Venusiho 

No. 1 

Koncert pro cembalo a komorní orchestr in С 

Obsazení: 

cembalo (sólo), 1. housle, 2. housle, viola, violone (basso), 

1. hoboj, 2. hoboj, 1. lesní roh, 2. lesní roh 

věta: Allegro 

Allegro 

Violino I 

2. věta: Adagio 

3. věta: Rondo, Allegretto 

Allegretto 

Cembalo • 
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Autograf: CZ Pnm XXXIII D 183 

jednotlivé hlasy (9): Cemb, Vno 1, Vno 2, Via, Vine, Ob 1, Ob 2, Cor 1, Cor 2 

Concerto in С. I per il | Clavi Cembalo | con | 2 Violini | 2. Oboi | 2. Corni | 

Viola I e j Basso. | Di Benedetto Venusi. 

No. 2 

Sonáta pro klavír, housle a violoncello in G 

Obsazení: 

klavír / cembalo, housle, violoncello 

1. věta: Allegro vivace 

Allegro vivacc 

fig p г ľ . i P ŕ 
i O i J J f ] 1 - p f -

IP f ^ г r f t , .l—J i o 

Ь ° ' 'ľ r ~ 

2. věta: Adagio 

Adagio 

- é ' ^ ' n j ' Ш j i ' j j j - j j j j i j j j . j i i j _ j j _ j j j j i j Щ 

3. věta: Presto 

Opis: CZ Pnm XXXII С 3 

jednotlivé hlasy (3): Pfte / Cemb, Vno, Vlc 
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Sonata in G | per il | Forte - Piano | Violino | e | Violoncello. | Benedetto 

Venuši. I Dittrich Prof. 

No. 3 

Sonáta pro klavír, housle a violoncel lo in A 

Obsazení: 

klavír / cembalo, housle, violoncello 

1. věta: Allegro vivace 

Allegro vivace 

t m m m 
Piano 

m w 

2. věta: Menuetto 

Menuet to 

m m i l 
Piano • 

m 7 
3. věta: Adagio 

Adagio 

Piano 

ľ Г г г 
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4. věta: Allegro vivace 

Piano 

Allegro vivace 

n л 

Autograf: CZ Pnm XXXII C 5 

obsahuje pouze klavírní part 

Sonate I per il Clavicembalo о Forte - Piano | con un Violino e Violoncello | 

di I Benedetto Venusi 

Opis: CZ Pnm XXXII С 4 

jednotlivé hlasy (2): Pfte / Cemb, Vlc (part Vno ztracen) 

Sonata in A | per il | Piano - Forte | Violino | e | Violoncello. | Benedetto 

Venusi. I Dittrich Prof. 

Pozn. neobsahuje 2. větu (Menuetto) 

No. 4 

Sonata pro klavír, housle a violoncello in В 

Obsazení: 

klavír / cembalo, housle, violoncello 

1. věta: Allegro moderato 
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2. věta: 

»UH ÎU UIH UV» » * I I 

Piano 

3. věta: Rondo, Allegro 

Allegro 

Piano 1 

i = i 
m 

Autograf: CZ Pnm XXXII B 169 

jednotlivé hlasy (3): Pfte / Cemb, Vno, Vlc 

Sonate I per il Clavicembalo o Forte - Piano | con un Violino e Violoncello 

d i I Benedetto Venuši 
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Závěr 

Na základě předložených faktů a vyvozených zjištění se posouváme o malý kus dál na 

cestě poznávání hudby oseckých mnichů v intencích výše naznačených cílů. Pestrá 

problematika však iniciuje mnoho otázek, které zatím zůstávají nezodpovězeny, a to i v rámci 

dílčích tematických okruhů, kterým se tato práce přímo věnuje. Pramenná základna je 

podstatně bohatší, než se jevilo na počátku badatelské práce, a její kompletní zpracování je 

nad síly jedince. Během dalšího bádání lze očekávat mnoho nových podstatných zjištění, 

zejména v případě analýzy klášterních diárií a komplexního průzkumu oseckého notového 

archivu. Bohužel tyto významné body v uchopování historie osecké hudby musely zůstat 

z důvodů omezenosti rozsahu práce, jejího vlastního zaměření i mimořádné časové a odborné 

náročnosti mimo náš bezprostřední zájem. Přesto se podařilo formulovat několik významných 

tezí, které samy o sobě zprostředkovávají více než úvod do problematiky a které značně 

usnadní další postup v bádání. 

V prvé řadě se podařilo ukázat, že fenomén bohatých a rozmanitých hudebních aktivit 

konventu se v druhé polovině osmnáctého století nezrodil ani naráz, ani nahodile, ale měl 

pevný fundament v cílené kumulaci hudebníků a v souvislém, dlouhodobém rozvoji figurální 

hudby na klášterním kůru již od poloviny století předešlého. Vrcholné období, zastoupené 

generací Jakoba Trautzla, tak vyplynulo z vývoje, který ani v průběhu dalších desetiletí 

nepokračuje krizí či úpadkem. Změny v životě kláštera v průběhu devatenáctého století 

přirozeně zasáhly i jeho hudební stránku: hudební aktivity konventu se přimkly zpět ke kůru a 

navrátily se ke svému původnímu, tedy především liturgickému zaměření. V období mezi 

polovinou sedmnáctého a polovinou dvacátého století tak sledujeme souvislou třísetletou 

tradici „hudebnosti kláštera", jejíž plody mohou nejen zprostředkovat obecné poznávání 

hudby v českém klášterním prostředí, ale také obohacovat současný hudební - zejména 

koncertní - život. 

V tomto ohledu se jeví jako důležité upozornění na skladatelské osobnosti mezi 

oseckými řeholníky. Jakob Trautzl, který se v této oblasti angažoval nejaktivněji, není zdaleka 

jediným výtečným komponistou, který v klášteře působil. Důkladně propracované a vytříbené 

skladby Benedikta Venusiho jsou svými hudebními kvalitami s Trautzlovými přinejmenším 

srovnatelné. Stejně tak Joachim Cron svou jedinou dochovanou skladbou vzbuzuje dojem 

suverénního skladatele. Oživování jejich hudby se jeví - a to i podle praktických zkušeností 

s jejím veřejným prováděním - jako počin všeobecně obohacující. 
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Cisterciácký řád si již svým založením předsevzal zvelebovat a kultivovat pustou 

krajinu a její „pusté" obyvatelstvo. Právě tak si počínali i osečtí cisterciáci po celou dobu 

existence kláštera. Činili tak nejen po stránce materiální, ale i na poli kultury a umění. Jednak 

samo bohatství hudebního provozu v klášteře, jednak i školské působení oseckých mnichů a 

jejich čilá spolupráce s širokým okolím v oblasti hudby taktéž nesou znaky snahy 

zušlechťovat a činit lepším. Kultura, kterou během staletí vybudovali a jejíž výdobytky máme 

dnes částečně к dispozici, může obohacovat současnou společnost a její umělecký život. 

К využití tohoto potenciálu by chtěla napomoci i tato práce. 
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Německé resumé - Das deutsche Resumé 

Die Diplomarbeit „Die Musik der Zistenzienser von Ossegg im Bruch des 18. und 19. 

Jahrhunderts" befasst sich mit einer reichen Problematik der Musik im Kloster von Ossegg, 

besonders mit der Epoche vom Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, die man als 

Höhepunkt der musikalischen Aktivitäten des Osegg-konvents bezeichnen kann. 

Der erste Teil der Arbeit folgt chronologisch die allmähliche Entwicklung der Musik 

seit dem ältesten Zeitraum bis zu der Gegenwart. Sollte man von der mittelälterischen Musik 

überlegen, muss man die allgemeine Geschichte der Kirchenmusik beachten. Seit dem 17. 

Jahrhundert ist zwar die Entwicklung schon nach den selbstständigen schriftlichen Quellen zu 

folgen. Der immer reichere Betrieb der Figuralmusik des Chores, buntere musikalische 

Aktivitäten der Mönche und das Anwese von Virtuosen und hervorragenden Komponisten im 

Konvent erreichte sein Höhepunkt in der genannten Epoche, der sich der zweite Teil der 

Arbeit ausführlich widmet. Das musikalische Leben des Klosters wird bis zum 20. 

Jahrhundert beschrieben, wo die Forschungsarbeit von allem durch mehrere Gespräche mit 

den Zeitgenossen bereichert wird. 

Der zweite Teil der Arbeit bringt mehrere Einzelheiten von der Klosterumgebung am 

Bruch des 18. und 19. Jahrhunderts. Das erste Kapitel beschreibt das Klosterleben im 

allgemeinsten Sinne. Das zweite analysiert ausführlich die Klosterliturgie, die im Kloster 

einen der wichtigsten Musikkontexten bildete. Das dritte Kapitel entwickelt die eigene 

musikalische Problematik durch Beschreibungen von einzelnen musikalischen Anlässen mit 

Beispielen der konkreten musikalischen Werke, vor allem von Jakob Trautzl - dem 

fruchtbarsten von der Reihe der Ossegger Zistenzienser. 

Der dritte Teil dieser Arbeit widmet sich den drei wichtigsten Persönlichkeiten der 

Musik von Ossegg in der genannten Periode. Zuerst Jakob Trautzl, der fünfzig Jahre lang auf 

dem Chor der Abteikirche wirkte und der ein breites und vielseitiges Werk schuf. Weiter dem 

hervorragendem Klarinetisten Joachim Cron (der Autor der näher analysierten Operette 

jocosa de Picorum captura) und drittens dem Abt Benedikt Venusi, der in seinem Jugend 

Sonaten und Konzerte für Tasteninstrumente komponierte. 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, den ersten Überblick der musikalischen 

Geschichte von Kloster Ossegg zu stellen, im breiteren Kontext die schon bekannten 

Informationen zu interpretieren, aber vor allem eine Menge der neuen Ergebnissen vorzulegen 

(Klosterliturgie, J. Cron, B. Venusi usw.) In dieser Hinsicht bemüht sich die Arbeit die 

allgemeine Geschichte der Musik in böhmischen Klostern reicher zu machen mit Hilfe einer 

näheren Analyse der lokalen Problematik. 
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