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 Rozsáhlé klášterní sbírky českých a moravských klášterů patří mezi nejcennější a přesto 

stále velmi nedokonale zpracované repertoárové oblasti české hudby. Lze proto jen uvítat práci 

z prostředí hudebních tradic benediktinů, které patří u nás mezi ty nejdůležitější. Viktorie 

Dědečková se zaměřila na dosud málo známého autora první poloviny 18. století, Antonína 

Celestýna Mentzela a jeho skladby dochované ve sbírce benediktinského kláštera v Broumově, dnes 

uložené v NM ČMH (troje Tenebrae, Miserere, Vexilla regis, Litanie de Sanctis Patroni Regni 

Bohemiae a Rorate coeli).   

 Práce je rozvržena do čtyř výkladových kapitol. Po úvodu je nastíněna historie benediktinů, 

broumovského kláštera a broumovského školství v 18. století s akcentem na hudební souvislosti. Ve 

druhé kapitole následuje charakteristika dvou hudebních fondů vážících se k Broumovu – hudební 

sbírky klášterní a sbírky z farního kostela sv. Petra a Pavla. Ve třetí kapitole se autorka věnuje 

hlavnímu tématu své práce, nejdříve osobnosti A. C. Mentzela a následně jeho tvorbě, a to nejdříve 

popisem pramenů a následně v hudebních rozborech. Speciální čtvrtou kapitolu tvoří stručné 

pojednání o viole d’amore a jejím uplatnění v skladatelově díle. Po tomto hlavním korpusu textů 

následuje ještě stručná revizní zpráva k spartacím analyzovaných skladeb a závěr, dále abstrakty, 

seznamy literatury, spartace a přílohy obsahující soupis části broumovské klášterní sbírky a jednu 

fotografii. 

 Úvodní historická kapitola je vypracována primárně na základě dosavadní literatury, 

zejména studií Rudolfa Klinkhammera, který se problematice (nejen českých) benediktinů věnuje 

již několik desetiletí. Určitý nástin problematiky zprostředkoval ve svých studentských pracích také 

Kamil Remeš. I z těchto důvodů by bylo vhodné věnovat kritice dosavadní literatury větší 

pozornost, než jen pouze stručné shrnutí v úvodu. Jakkoliv autorka na své zdroje pravidelně 

odkazuje, upozorňuje na nedoložená tvrzení a na mnoha místech nabízí podrobnější výklad, jsou 

rovněž místa, kde by pečlivější čtení mohlo výklad zpřesnit a obohatit (např. parafrázovaná nařízení 

opata Zinkeho, s. 12, nebyla určena jen břevnovským kapelníkům a mj. byla každoročně předčítána 

také v broumovském refektáři).
1
 V případě obecnější historické faktografie by bylo také žádoucí 

využít více odborných prací než internetových stránek (byť relevantních), celkově je ale kapitola 

velmi přehledná a poskytuje dobré shrnutí problematiky včetně některých kritických postřehů.  

 Kapitola o hudebních sbírkách je sice stručná, ale původní a jako první představuje zejména 

klášterní fond jako celek. Byla zpracována primárně dle údajů SHK a karet v ČMH, což by bylo 

vhodné uvést. Autorka se dále zaměřuje na některé liturgické formy ve sbírce bohatě zastoupené, 

zejména tenebrae, a srovnávací analýzou, jež je sice výběrová ale přesvědčivá, dokazuje jejich 

výjimečné zastoupení a tím jednu ze specifik tohoto fondu. Nabízená charakteristika kompozičních 

přístupů v případě této formy mohla být ještě obohacena o postřehy R. Klinkhammera vyslovenými 

nad kompozicemi J. Pitera (op. cit., s. 212-217). Následuje stručný nástin života A. C. Mentzela a 

přehled dochovaného díla. Zde lze lehce rozporovat autorčino tvrzení, že po roce 1707 o jeho životě 

„nemáme žádné zprávy“. Když nic jiného, čtení pramenů, jejichž kvalitní popis následuje hned 

vzápětí, dokazuje, že Mentzel byl učitelem ještě i v roce 1717 a komponoval i v dalších letech, jak 

nasvědčují hudebniny. Pečlivá práce s prameny se autorce přesto vyplatila, podařilo se jí mj. 

poukázat na některé starší katalogizační omyly a identifikovat nové Mentzelovy autografy, a to 

dokonce i v broumovských chorálních knihách – usuálech, což nepochybně vrhá nové světlo na 

rozsah a význam Mentzelova působení v Broumově. 
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 Největší část práce je věnována analýze skladeb. Každou z nich předchází více či méně 

podrobné pojednání o textech a liturgickém kontextu. Tento krok se velmi záhy ukázal být více než 

jen rutinním výkonem, neboť tři z Mentzelem zhudebňovaných textů vykazují větší či menší 

odchylky od běžných tvarů. Autorka se pokusila o nalezení konkordancí a závazných liturgických 

předloh a vstoupila tak na půdu velmi málo probádané oblasti liturgie 18. století. Je celkem 

pochopitelné, že se úspěch dostavil jen částečně, sama autorka přiznává limity svého bádání a 

nutnost dalšího studia. Vzhledem k okolnostem jsou však i dosažené dílčí závěry velmi cenné – na 

tomto místě bych zdůraznil zejména potvrzení mimořádného postavení tenebrae v Broumově (a 

možná i Břevnově) a jejich provozování v pátky mimo velikonoční týden, ale také málo 

frekventované litanie k českým patronům. Vlastní hudební rozbory Mentzelových skladeb jsou 

spíše popisem, než skutečnými analýzami. Zprostředkovávají základní vnější a formální aspekty, již 

méně však charakter skladeb, kvality melodicko-harmonického vyjadřování a zejména jejich 

stylové zařazení, jež by vzhledem k rozdílné povaze skladeb i přepokládané době vzniku byly velmi 

vhodné. (Formulace typu „všechny hlasy zaznívají v homofonii a v durové tónině, což způsobuje 

slavnostní charakter“ (s. 40) nejsou ideální.) Kapitola o viole d´amore by sice mohla být součástí 

kapitol pod číslem 3, vytknutí mimo analytické stránky je ale jistě v pořádku. Přítomnost tohoto 

nástroje (a související problematika) je v české duchovní tvorbě baroka velmi ojedinělá. 

K zbývajícím stránkám práce již jen stručně: abstrakty měly být zařazeny na začátek práce ještě 

před úvod a obsah; pečlivě vyhotovené spartace skladeb jsou stránkované každá zvlášť a nejsou 

jmenovitě zahrnuty do obsahu, což dohromady poněkud stěžuje orientaci; stručným edičním 

zásadám by velmi slušel krátký úvod. 

 V celkovém hodnocení práce je potřeba zohlednit mnoho aspektů, mimo jiné odlišné 

předchozí školení autorky od většiny studentů hudební vědy, osobní nasazení a zájem kreativně 

přispět k objevování české hudební minulosti a také řešení několika metodologicky i odborně 

odlišných problémů. Další rozměr práce tvoří celková stylistika, návaznost argumentace a 

formulace, které zejména v závěru jeví občas znaky schematičnosti. Prezentované výsledky, třebaže 

nejsou zdaleka vyčerpávající či formálně dokonalé, představují ve svém souhrnu cenné obohacení 

bádání o duchovní hudbě českého baroka. Vedle zprostředkování Mentzlova díla, které se Viktorii 

Dědečkové podařilo již z větší části také koncertně provést, jedná se především o naznačení 

hudebních, hudebně-liturgických, i obecněji duchovních vztahů a významů, jež se nám často 

otevřou pouze v případě volby toho správného lokálního autora.  

 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře  
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