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0. Úvod 
1.  

K tématu této práce mě přivedl můj dlouhodobý zájem o českou hudbu 18. století, zejména 

pak jeho první poloviny, která je dosud velmi málo probádána. Mou představou bylo 

znovuobjevit českého autora období baroka, od něhož by byl k dispozici dostatek skladeb, 

který by mohl pomoci v utváření celkového obrazu hudebního provozu v této době, a které 

bych zároveň mohla nastudovat se svým vokálně instrumentálním souborem. V broumovské 

klášterní sbírce mne zaujalo jméno Antonína Celestýna Mentzela (1684?-1740), z jehož 

hudebního díla máme k dispozici pět různých skladeb, dochovaných částečně v autografech 

z první třetiny 18. století. Tvorba tohoto broumovského varhaníka, učitele a skladatele se 

proto stala hlavním předmětem mé práce.  

O Mentzelově životě nám není známo téměř nic. Jako většina broumovských hudebníků 

vystudoval klášterní gymnázium, a v roce 1707 byl jmenován ludirektorem městské farní 

školy. Zda působil v Broumově celý život, zda měl rodinu, byl-li břevnovský varhaník 

poloviny 18. století Josef Mentzel jeho synem či jinak příbuzným, nebo měl-li příbuzenské 

vazby s páterem Erasmem Mentzelem, se dnes již asi nedozvíme. Z jeho odkazu se však 

dochovalo několik skladeb, které nám podávají další zajímavé svědectví o hudbě v Čechách 

v období baroka. O té máme jinak velmi kusé zprávy, pramenící především z malého 

množství dochovaných děl několika známějších skladatelů první poloviny 18. století, jakými 

byli Václav (Gunther) Jacob, Bohuslav Matěj Černohorský, Antonín Reichenauer, Česlav 

Vaňura nebo Jan Josef Ignác Brentner.  

Hudební historie Broumova je českými muzikology dosud velmi málo probádána. Od 

sedmdesátých let až do současnosti se problematice hudebního provozu v břevnovsko-

broumovském opatství věnuje především německý muzikolog Rudolf Klinkhammer, z jehož 

studií hojně čerpám, a zároveň se snažím na ně navázat. Mapuje v nich hudební vzdělávání, 

provoz i praxi od 17. až do raného 19. století. Zaměřuje se na činnost jednotlivých opatů, na 

působení významných broumovských hudebníků a na hudebniny dochované v broumovských 

hudebních sbírkách. Kromě Klinkhammerových studií mi byly pomocí dva krátké články 

Marka Fraňka. V jedné z nich se autor orientuje na neznámé broumovské skladatele 17. a 18. 

století, druhou věnoval Josefu Mentzelovi, břevnovskému varhaníkovi a domnělému 
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příbuznému Antonína Celestýna Mentzela. Inspirací mi nadále byly obě diplomové práce 

Kamila Remeše vzniklé v posledních letech, zabývající se působením kapelníka Františka 

Xavera Černého a broumovskými školskými hrami.  

V počátku své práce se zabývám hudební historií města Broumova v 18. století a hudebním 

vzděláváním v této době v kontextu působení Antonína Celestýna Mentzela. Dále se snažím 

představit klášterní i kostelní sbírku hudebnin s důrazem na 18. století a zároveň upozornit na 

některé zajímavosti, které vypovídají něco o broumovském hudebním provozu v této době. 

Součástí studie je popis vybraných pramenů dochovaných v Českém muzeu hudby, se kterými 

pracuji. V poslední části představuji jednotlivé Mentzelovy skladby a podrobuji je analýze 

z textového i hudebního hlediska. Upozorňuji také na neobvyklé využití violy d’amore 

v těchto kompozicích, jejichž edice přikládám k práci. 

Cílem této práce je tedy především představit Mentzelovy skladby, které jsem spartovala a 

připravila k provozování, v jejich dobovém kontextu, a zároveň upozornit na některé 

obecnější problémy studia naší chrámové hudby v 18. století. 
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1. Hudba v Broumově v 18. století 

 

1.1. Historie broumovského kláštera 

 

Řád benediktinů představuje nejstarší formu řeholního života západního náboženství. První 

klášter (pozdější světoznámou metropoli benediktinského řádu) založil v roce 529 mnich 

Benedikt Nursijský v Monte Cassinu v Itálii. Původně byl představeným kláštera u Tivoli. 

Nechtěl se však ztotožnit s neukázněností tamních mnichů, proto se rozhodl vybudovat klášter 

s vlastními řeholními pravidly1. Mottem řádu se stalo heslo „Ora et labora“ – „modli se a 

pracuj“. Po jeho smrti se řehole šířila zprvu zejména v Itálii. Brzy se však benediktinské 

řeholní ideály dostaly prostřednictvím misií také do Francie a Anglie, odkud se rozšířily po 

celé Evropě.2 

Do Čech pronikl benediktinský řád v poslední třetině 10. století. V souvislosti se zřizováním 

biskupství v Čechách se Mlada Přemyslovna, nemladší dcera Boleslava I., vydala do Říma, 

kde vstoupila k benediktinkám. Kolem roku 973 se vrátila s několika sestrami zpět do Prahy, 

kde založila klášter sv. Jiří na Pražském Hradě. Byl to první klášter v českých zemích.3 První 

mužský benediktinský klášter založil v roce 993 kníže Boleslav II. spolu s biskupem 

Vojtěchem na Břevnově. v Čechách.4 První mnichy přivedl zřejmě sv. Vojtěch z Říma. Na 

Moravě se benediktinská řehole rozšířila o něco později – roku 1048 kníže Břetislav I. založil 

klášter v Rajhradě u Brna, který byl osazen benediktiny z Břevnova.5 

V odkazu na řeholi sv. Benedikta mají být benediktinské kláštery samostatnými jednotkami 

po stránce právní i ekonomické, které nepodléhají žádnému ústřednímu konventu - chod 

                                                           
1
 O těch je možné se dočíst v soudobích kritických vydání Řehole sv. Benedikta, založených na opisech 

Benediktova textu. 
2 Buben, Milan M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, 
Libri 2007 
3 http://benediktinky.cz/rad-a-dum/Historie.html 
4
 Břevnovský klášter je zároveň nejstarším mužským klášterem v Čechách. M. M. Buben ve své studii o 

mužských benediktinských klášterech (viz pozn. č. 2) však nezohledňuje benediktinky u sv. Jiří a představuje 
břevnovský klášter jako první v českých zemích vůbec. 
5
 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Benedikta 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99evnovsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kl%C3%A1%C5%A1tery_benediktin%C5%AF 
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jednotlivých klášterů organizují a řídí jejich představení. Benediktini žijí v klášterech, které se 

řídí podle řehole Benediktovy, ale nežijí ve struktuře řádu jako například cisterciáci, 

dominikáni či jezuité6. Přesto v různých epochách byly z Břevnova řízeny další kláštery. 

Břevnovské opatství kvetlo a brzy mohlo uskutečnit další založení. Po klášteru v Rajhradě se 

k Břevnovu přidružily ještě konventy v Polici (1213), v Broumově (1322) a v Lehnickém Poli 

v Dolním Slezsku (1703). Zůstaly v podřízeném vztahu vůči břevnovskému opatovi. 7 

Prvopočátky broumovského kláštera spadají do roku 1213, kdy Přemysl Otakar II. daroval 

řádu benediktinů celé území Police nad Metují a Broumova. V roce 1322 vybudoval opat 

Bavor z Netčin v Broumově klášter, jehož představeným se stal probošt podřízený 

břevnovskému klášteru. V té době vznikla při klášteře v Broumově také první latinská škola. 

Odtud se datují trvalé styky mezi opatstvími břevnovským a broumovským, která byla řízená 

jedním opatem. To se samozřejmě odráželo na všech složkách klášterního života včetně 

hudebního provozu.  

Dne 20. května 1420 vypálila husitská vojska klášter na Břevnově. Protože břevnovský 

klášter se v následujících třech stovkách let nepodařilo zrekonstruovat, přesídlila břevnovská 

mnišská komunita i s opatem do Broumova. To mělo veliký význam pro kulturní a 

hospodářský rozvoj celého broumovského kraje. Zatímco okolí Police nad Metují se 

přiklonilo k husitskému hnutí, Broumov zůstal katolický. 

Přestože se Broumov k husitskému hnutí nepřipojil, protestantství se zde začalo šířit již za 

Lutherova života, zejména kvůli styku se sousedními zeměmi. Koncem 16. století 

podporovaly odklon od katolictví také špatné poměry v klášteře, způsobené vládou opata 

Martina II. z Pravdovic, řečeného Korýtko, který řízení kláštera zanedbával8. O změnu se 

pokusil jeho nástupce Wolfgang Salender z Prošovic, jedna z nejvýraznějších osobností 

katolické obnovy v Čechách. Hned po svém nástupu v roce 1602 začal s reformami 

klášterního i městského života. Zejména kvůli násilnému přesvědčování protestantů se 

nesetkal s pochopením ani na jedné straně. Nakonec v roce 1619 uprchl před svými odpůrci 
                                                           
6
 Striktně vzato, sv. Benedikt nezaložil řád, pouze stanovil pravidla řehole. 

7
 http://www.benediktini.cz/kongregace.html 

8 P. Bonaventura popisuje život v broumovském klášteře za jeho vlády takto: „… byli mezi nimi všelijací lidé, 
tuláci a odpadlíci. V kůru byl prý jeden v obleku v černém, druhý obut, jeden bos, druhý v bílém, jeden holý, 
druhý bradatý, jeden křičel, druhý chrápal, jeden na druhého mluvili a brali si tabáku. I kterým poručena byla 
duchovní správa, bývali prý lidé nevědomí a nedbalí, kázání držívali z ledasjaké knihy, třeba prý kacířské, a 
rozšiřovali nevědomky bludy…“ Bonaventura, Josef Piter: Paměti bratrstva polického, 1743, fol. 25, citováno 
podle: Vlčková, Ludmila: Benediktinská klášterní knihovna v Broumově, Hradec Králové, Kruh 1969, s. 14, 15 
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do rajhradského konventu, kde zanedlouho poté zemřel. Kvůli vyhrocenému sporu mezi 

katolíky a protestanty také ostatní řeholníci opustili město a skrývali se (většinou 

v Krkonoších). Měšťané vydrancovali klášter a jeho polnosti si rozdělili mezi sebe.  

Hned po bitvě na Bílé Hoře však císař navrátil řádu všechen majetek a mniši se vrátili do 

kláštera v čele s novým opatem Bennem z Falkenbergu, který začal s násilnou rekatolizací.  

Přes těžké politické i hospodářské poměry způsobené třicetiletou válkou znamená 17. století 

epochu nového rozvoje klášterního života. V roce 1624 inicioval opat Benno z Falkenbergu 

založení klášterního gymnázia a postaral se o obnovu klášterní knihovny. Jeho nástupce 

Alexius Hübner rozšířil počet řeholníků, ustanovil nové vzdělané učitele na gymnáziu, 

postavil dům pro hosty a nadále pečoval o růst knihovny. Od roku 1662 stál v čele konventu 

téměř čtyřicet let Tomáš Sartorius Schneider, který se staral zejména o studenty gymnázia a 

opatřil pro ně množství knih. Dal také přestavět zchátralé budovy konventu podle plánů 

italského stavitele Allia. 9 

Dobu velkého rozkvětu zažíval Broumov v letech 1700-1738 za působení energického opata 

Otmara Zinkeho. Zinke koupil ve Slezsku pět panství a zřídil tam nová převorství. Vybudoval 

nové kláštery v Lehnickém Poli, Břevnově a Broumově. Ve spolupráci s K. I. Diezenhoferem 

vybudoval celou řadu kostelů v broumovském kraji, např. v Šonově, Božanově, Otovicích, 

Vernéřovicích, Ruprechticích, Vížňově, Heřmánkovicích, Bezděkově atd. Také stavbu 

broumovského kláštera navrhl a řídil Kilián Ignác Diezenhofer. Stavět začal na jaře roku 1727 

a do podzimu 1735 byl hotov. Tři roky po dokončení opat Otmar Zinke zemřel.  

Také za obou následovnícků Zinkeho, Benno Löbla (1738-1752) a Fridricha Grundtmana 

(1752-1773), se rozvíjel vnitřní život klášterů nejen po stránce náboženské, ale i kulturní. Za 

opata Grundtmana prožíval Broumov dobu největšího hudebního rozkvětu díky kapelníkovi 

Františku Xaverovi Černému.  Toho času bylo mezi členy konventu také mnoho významných 

učenců. 

Po Grundtmanovi stanula v čele konventu rozporuplná osobnost Františka Štěpána 

Rautenstraucha. Rautenstrauch byl důvěrným přítelem Josefa II. a také jeho dvorním radou. 

Tento ředitel pražské a vídeňské teologické fakulty byl přesvědčeným stoupencem 

josefínských reforem, pročež se opakovaně dostával do sporu s pražským arcibiskupem 
                                                           
9 Z této přestavby se dochovala především velmi bohatá výzdoba klášterního kostela sv. Vojtěcha. 
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Příchovským a s mnoha jinými duchovními. Žil většinu času ve Vídni a své kláštery řídil na 

dálku písemně. Fyzicky se o ně starali spíše jeho podřízení. Měl jistě mimo jiné zásluhu na 

tom, že za jeho vlády byl z klášterů řízených Břevnovem zrušen pouze jediný - nepříliš 

významný konvent v Polici nad Metují. Jmění polického kláštera přešlo do Broumova. Po 

Rautenstrauchově náhlé a nevyjasněné smrti při inspekční cestě do maďarské Erlavy převzal 

funkci jeho přítel Jakub Chmel. Setrval v ní dvacet let, tedy do roku 1806.  

Poslední dobu rozkvětu prožíval broumovský klášter za dlouhého působení opata Jana 

Nepomuka Rottera (1844-1886). Přestavěl budovu školy, dbal na teoretické vzdělání členů 

konventu, a tak vzdělanost a kulturní činnost dosáhla poměrně vysokého stupně.10  

Broumovsko bylo téměř po celé dějiny existence kláštera vystavováno válečným konfliktům. 

Ve středověku to byly husitské války11, v 17. století jej ohrožovaly náboženské spory 

způsobené třicetiletou válkou12. Vliv na život broumovské oblasti v 18. století měly slezské 

války ve čtyřicátých letech a sedmiletá válka v letech 1756 - 1763. Důsledkem tohoto 

konfliktu bylo odpojení Slezska a Kladska od zemí Koruny České a jejich připojení k 

Prusku.13 I přes tyto spory se klášter rozvíjel po kulturní stránce až do konce 19. století. To se 

ovšem netýká hudebního provozu, neboť ten začal upadat již na konci 18. století v důsledku 

josefínských reforem.  

Rozvoj kláštera negativně ovlivnilo století dvacáté, jeho krize a světové války. Mezi lety 1950 

a 1968 sloužily klášterní prostory jako internační tábor, který zde zřídili komunisté po zrušení 

kláštera. Sdružovali zde řeholníky a řeholnice z různých řádů, kteří byli ve velmi špatných 

podmínkách nuceni vykonávat veřejně prospěšné práce. Benediktini získali klášter zpět až po 

roce 1990. 

V současné době není broumovský klášter obýván řeholní komunitou. Opatství je, stejně jako 

v minulých dobách, administrováno z Prahy-Břevnova.14 

                                                           
10 Vlčková (1969): Benediktinská klášterní knihovna v Broumově 
11 Slezsko poskytovalo značnou podporu Zikmundovi v jeho bojích s Čechy, pročež ovšem muselo v pozdějších 
dobách čelit častým vpádům husitských vojsk (1425-34). 
12 Broumovská oblast trpěla častými nájezdy a drancováním nepřátelských vojsk až do konce války v roce 1648.  
13 Otto, J.:Ottův slovník naučný, dvacátý třetí díl, heslo Slezsko, Praha 1890 
14

 http://www.klaster-broumov.cz/historie/benediktini/klater-broumov 
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1.2. Broumovské školy v 18. století a jejich hudební význam 

 

V roce 1602 opat Salender založil novou školu, která se však neuchytila kvůli broumovským 

krajem rozšířenému protestantství a úporné Salenderově snaze o rekatolizaci. 15 Teprve roku 

1624 bylo při broumovském klášteře zřízeno gymnázium o čtyřech třídách, v letech 1669/70 

bylo rozšířeno na šest tříd. Až v roce 1711 však byla pro gymnázium zřízena zásluhou opata 

Zinkeho zvláštní kamenná budova. Učitelé klášterního gymnázia byli výhradně páteři 

z kláštera. 

V 17. století se v Broumově ještě hojně pěstoval chorál, zároveň se však již začínala 

provozovat figurální hudba, i když zřejmě pouze při významných příležitostech. Přímo to 

dokazuje pouze jedna skladba, která se z tohoto období dochovala. Je to Tenebrae factae 

sunt16 pro čtyři hlasy, sólový bas, tři horny, dvoje housle a basso continuo Jonase Coelestina 

Burckhardta (� cca. 1690). Burckhardt zastával úřad ludirektora a varhaníka při broumovské 

farní škole. Kronikář broumovského gymnázia se o něm dále zmiňuje jako o hráči na všechny 

smyčcové nástroje, všestranně vzdělaném hudebníkovi zběhlém jak v gregoriánském chorálu, 

tak ve figurálním zpěvu, a jako autorovi nesčetných skladeb.17 Z nich se však dochovala 

jediná, výše zmíněná. Známe jména ještě dalších hudebníků a učitelů, kteří působili na 

broumovské farní škole v druhé polovině 17. století. Byli to Johann Pfeiffer (� cca. 1690), 

Tobias Keller (� cca. 1700) a Johann Klembt (� cca 1700). Podle záznamu v kronice byl 

Klembt basistou a zkušeným pozounistou.18 Většina učitelů, kteří působili při farní škole, 

vystudovala klášterní gymnázium. Rudolf Klinkammer uvádí,19 že dle benediktinských kronik 

byla již v 17. řada absolventů gymnázia uznávanými a mnohostranně vzdělanými hudebníky, 

z nichž někteří z nich se pak stali kantory na městské škole. Doboví kronikáři přirozeně 

poukazují na úspěchy svých absolventů, mnoho konkrétních důkazů o kvalitě těchto 

                                                           
15

 Vlčková (1969), s. 15 
16 České muzeum hudby, XXXVIII B 154 
17

 Historia Gymnasii Braunensis, Ebd., s. 33: Pereruditus et Ornatissimus Vir D[ominus] Jonas Coelestinus 
Burckhardt, Nraunae civis et ludirector, Organista, et omni fidium differentia versatus, verbo, Musicus 
fundatissime doctus, compositiones post se reliquit innumeras, discipulos in cantu figurali et Gregoriano; 
Klinkhammer, Rudolf: Der Schullehrer im Dienste der Kirchenmusik im 18. und 19.beginnenden Jahrundert - 
Ein Beispiel aus Braunau/Ostböhmen. Köln-Rheinkassel, 2004, s. 104 
18

 Historia Gymnasii Braunensis, hsl., [1783], s. 33: Eruditus Vir D[ominus] Joannes Klembt Civis et ludirector 
Braunae, scriptor et arithmeticus bonus, Bassista, et in tuba ductili quarta versatus; Klinkhammer (2004): Der 
Schullehrer im Dienste der Kirchenmusik, s. 104 
19

 Tamtéž, s. 103 
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hudebníků však nemáme.  Kromě liturgické hudby se zde v 17. století pěstovaly také školské 

hry, ostatně jako v mnohých řádových gymnáziích a kolejích20. Hudbu komponovali 

hudebníci z řádu nebo žáci gymnázia. Některé z těchto děl se dochovaly, jako například hra 

učitele gymnázia Romana Hütera De Guifrapeli comitis filia et de Guarino eremita (O dceři 

knížete Guifrapela a poustevníku Guarinovi, 1647) nebo anonymní hra z roku 1706, věnovaná 

opatovi Zinkemu, Jupiter peregre profectus (Jupiter na cestách).21 

Dramatické produkce nadále pokračovaly v 18. století, kdy se hudební úroveň v Broumově 

celkově velmi zvedla. V té době však zaujala hlavní místo figurální hudba. Figurální sbor 

(chorus figuralis) měl vždy na starosti jeden člen řádu, označovaný regens. Tento chorus 

figuralis sestával stejně jako v dřívějších dobách ze zpěváků a instrumentalistů, kteří studovali 

na broumovském gymnáziu, a obstarával slavnostní vokálně-instrumentální doprovod při 

liturgii. Podrobnější představu si můžeme utvořit na základě přikázání určeným ředitelům 

kůrů patřících k Břevnovu, která sepsal dne 19. 1. 1706 opat Othmar Zinke22. Regenschori se 

měl starat především o hudebniny a hudební nástroje, které nesměl ztratit, a po delší době 

pravidelného užívání se musel postarat o jejich opravu. Ve volných dnech, i o prázdninách, se 

měl věnovat zpěvákům a instrumentalistům alespoň jednu hodinu denně, aby nevypadli ze 

cviku, především pak malým diskantistům a altistům. Sbor musel být dobře hudebně 

připraven na neděle a svátky. Každou zvláštní hudební produkci musel regenschori oznámit 

den předem, nejpozději v den konání. Aby se figurální sbor vyhnul chybám a následné ostudě, 

směl v kostele provozovat pouze to, co se předem řádně naučil. Pro pontifikální obřady bylo 

povinností ředitele kůru vybrat slavnostní, krásné a dlouhé skladby, které měl sbor provozovat 

se zvláštní důstojností23. 

Tato opatření se zjevně týkala výhradně členů řádu, kteří se stali řediteli chrámových sborů. 

Vyšla rok předtím, než začal na městské škole působit A. C. Mentzel. Můžeme se pouze 

                                                           
20 Sehnal, Jiří: Hudba v jezuitském semináři v Uherském Hradišti v roce 1730, Hudební věda 4, 1967,  
s. 139-147; Remeš, Kamil: Školské hry prováděné v broumovském klášteře v období cca 1650-1780, magisterská 
diplomová práce, Brno 2013 
21 Rošková, Romana: Školské hry ze 17. a 18. století v broumovském benediktinském klášteře, Broumovsko, 
Broumov: Městský úřad, 1996, č. 1, s. 6, 7. 
22 Reguale Othmari Abbatis Brzevnoviensis, Centrální archiv Praha, Ordensfond der Benediktiner in Břevnov, A. 
VIII. 10; Klinkhammer, Rudolf: Die Figuralmusik in Břevnov und Braunau zur Zeit des Priors Abtes Friedrich 
Grundmann (1730-1772), EOS verlag, Köln 1993, s. 409-411 
23

 Habeat Regens Musicalium delectum, ut solenniora, concinniora temporique maxime accomodata in Missis 
Pontificalibus (: praesertim Reverendissimi Domini, juxta cujusvic affectum ad certa Musicalia se regulet :) 
competer producat.  
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domnívat, že měla vliv rovněž za zdmi kláštera, a že se týkala také produkce ve farním 

kostele Petra a Pavla.24 

Přesné obsazení a přesný počet členů chrámového sboru broumovského kláštera nejsou 

známé. Podle dobových pramenů týkajících se jiných oblastí nebyl počet vokalistů příliš 

velký. Z rozsáhlé studie Jana Trojana25 vyplývá, že v 18. století bývali na kůrech 

venkovských kostelů Čech a Moravy přibližně dva až tři zpěváci v hlase. Ačkoliv se autor 

nezmiňuje o figurálních sborech náležejících ke klášterům, lze předpokládat, že dobové 

zvyklosti zde byly podobné jako ve farních kostelích. Trojanova práce se sice týká území 

Moravy a Slezska, ale je nejvýše pravděpodobné, že stejná situace byla i v Čechách. Přibližně 

tomu odpovídá i počet žáků gymnázia v 18. století, kteří působili jako klášterní zpěváci a 

hudebníci. Podle Klinkhammera26 jich bylo v letech 1722-1728, kdy gymnázium navštěvoval 

budoucí rajhradský probošt Josef Piter Bonaventura (1708-1764), dohromady přibližně 

dvacet, přičemž celkový počet studentů se pohyboval mezi padesáti a devadesáti. Srovnávat 

můžeme také s figurálními sbory jiných klášterů. Tak například Jiří Sehnal uvádí ve své studii 

o hudbě uherskohradišťských jezuitů,27 že počet jezuitských seminaristů, kteří byli všichni 

vzděláváni v hudbě a podíleli se na hudebním provozu kláštera, kolísal mezi dvaceti a třiceti. 

Dle autora to byl v 18. století dostatečný počet pro provádění figurálních skladeb. Zajímavé 

zprávy máme o hudbě u brněnských augustiniánů v 18. století.28 Tam spočívalo provádění 

figurální hudby na bedrech fundatistů. Klášter jich vydržoval většinou osm až dvanáct. 

V pramenech toho o nich nalezneme velmi málo, přece se však dochoval jeden jejich 

jmenovitý seznam z roku 1777. Z něj plyne, že na kůru kostela sv. Tomáše v Brně působilo 

tou dobou třináct hudebníků. Konkrétně to byl osmičlenný vokální ansámbl složený z chlapců 

a mladých mužů ve věku 10 až 21 let. Zbývajících pět fundatistů hrálo na nástroje. Je 

pravděpodobné, že v podobném počtu byla zastoupena hudební složka u brněnských 

augustiniánů v průběhu celého 18. století. Při zvláště významných slavnostech byl však počet 

vokalistů několikanásobně vyšší. Jmenovitě existují zprávy o osmkrát zesíleném sboru z roku 

                                                           
24

 Farní kostel Petra a Pavla byl rovněž podřízený klášteru. Viz níže. 
25 Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17. - 19. století, Brno 2000 
26 Klinkhammer, Rudolf: Musikalische Enkulturation im 18. Jahrhundert bei den Benediktiner in Böhmen am 
Beispiel von P. Bonaventura Piter OSB, Propst von Raigern/Mähren, Musikalische Volkskunde und 
Musikpädagogik : Annäherungen und Schnittmengen. Festschrift für Günther Noll zum 75. Geburtstag. Essen: 
Blaue Eule. (2002), s. 202 
27

 Sehnal (1967): Hudba v jezuitském semináři v UH, s. 140 
28

 Sehnal, Jiří: Hudba u brněnských augustiniánů v 18. století, Hudební věda 20, 1983, s. 236, 237 
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1736, čtyřikrát z roku 1752 a třikrát z roku 1758. Takovéto zesílení však bylo mimořádné a 

jistě bylo podmíněné výpomocí hudebníků z okolních kostelních kůrů. Podobné konkrétní 

zprávy o provádění figurální hudby v Broumově nám chybí. Klinkhammer uvádí ve svém 

článku o kapelníkovi Františku Černém, který působil při broumovském klášteře v letech 

1734-1777, že zodpovídal za hudební vzdělávání přibližně dvaceti chlapců a každodenní 

provoz chrámové hudby. Souvislosti však nezmiňuje. Zjevně se jedná spíše o úvahu, neboť 

neodkazuje na pramen, který by poskytoval takovou informaci. Počet figurálních hudebníků 

nebyl tedy pevně stanoven ani pro Broumov - závisel na počtu žáků gymnázia. 

Podle R. Klinkammera citujícího Maiwaldovu kroniku29 jsou známa jména asi dvou desítek 

významnějších skladatelů, varhaníků, hudebníků a ředitelů chrámových sborů, kteří v první 

polovině 18. století absolvovali broumovské gymnázium30. Většina z nich byla členy řádu, 

kteří pak šířili hudební tradici nejen v Broumově, ale i v ostatních klášterech - v Polici, 

Lehnickém Poli, Rajhradě i nadřízeném Břevnově. Některá díla těchto osobností se dochovala 

v broumovské klášterní sbírce31. Podle tohoto seznamu navštěvoval gymnázium v letech 

1722-1725 také Johann Judas Mentzel, pozdější P. Erasmus OSB, regenschori v Břevnově, 

Broumově a Lehnickém Poli, možná příbuzný Antonína Celestýna Mentzela. 

Jak jsem již naznačila výše, paralelně s latinským klášterním gymnáziem existovala ještě 

městská (farní) škola. Její počátky sahají až do roku 125832. V roce 1322, kdy se broumovský 

klášter stal proboštstvím, a vzniklo při něm samostatné vzdělávací zařízení, farní škola se od 

kláštera oddělila. Od té doby se dále vyvíjela v úzkém spojení s farním kostelem sv. Petra a 

                                                           
29 Klinkhammer (1993): Die Figuralmusik in Břevnov und Braunau, s. 416; Maiwald, Vinzenz: Geschichte des 

öffentliches Stiftsgymnasium in Braunau, Wien und Leipzig 1912 
30 1704: Benedikt Wenzel Hlava, kantor, zemř. 10. 7. 1716 v Broumově 
1709-1715: Johann Heinrich Spatta (P. Oddo OSB), komponista, regenschori v Broumově a Břevnově 
Martin Schimann (P. Engelbert OP), komponista 
1716: Anton Hein, organista 
 Sebastian Niessel (P. Sebastian OSB), regenschori v Polici 
1719: Johann Hein (P. Bernhard OSB), regenschori v Břevnově 
Benedikt Rotter (P. Isidor OSB), regenschori v Polici a Studené 
Wenzel Thör (P. Gerard OSB), regenschori v Břevnově 
1722-1725: Johann Hlawa, komponista 
Johann Judas Mentzel (P. Erasmus OSB), komponista, regenschori v Břevnově, Broumově a Leh. Poli 
1724: Josef Piter (P. Bonaventura OSB), komponista, probošt v Rajhradě 
1731: Benjamin Mahrle (P. Romanus OSB), regenschori v Břevnově a Broumově 
1732: Joseph Scholtz (P. David OSB), regenschori v Polici 
1737: Ignatius Zeeh (P. Matthaeus), regenschori v Broumově 
1738: Anton Bauch (P. Franz OSB), Instruktor chrámových zpěváků v Broumově 
31

 Viz kapitola Broumovská klášterní a kostelní sbírka hudebnin. 
32

 Klinkhammer (2004): Der Schullehrer im Dienste der Kirchenmusik, s. 103 
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Pavla, ale klášteru byla nadále podřízena. Benediktini obstarávali její chod ve spolupráci 

s kantorem a ludirektorem, kteří působili často zároveň jako varhaníci. Je pravděpodobné, že 

pro členy řádu byl hlavní hudební provoz v klášteře a v klášterním chrámu sv. Vojtěcha, 

zatímco o hudbu ve farní škole a kostele se staral spíše ludirektor. Jak ale fungovalo přesné 

rozdělování práce, a do jaké míry dohlíželi benediktini na chod městské školy a kostela, 

z pramenů nevyplývá33. 

 S termíny „kantor“ i „ludirektor“ se na našem území v 18. století setkáváme velmi často, 

jejich význam však nelze vysvětlit obecně. V každém městě či vesnici mohly tyto pojmy 

znamenat něco trochu jiného. Označení pro učitele a jejich nadřízené se velmi různily, i když 

jejich funkce byly většinou podobné34. Kantor byl učitel, který mohl a nemusel zároveň být 

ředitelem kostelního kůru, varhaníkem nebo hudebním pedagogem. Pokud byla škola větší, 

jeho nadřízeným byl rektor. Předpona ludi- vychází z latinského slova nepřesného významu - 

ludus (hra, zábava, ale také škola). Karel Eichler35 (kněz, spisovatel a hudebník původem 

z Velkého Meziříčí) se domnívá, že právě ona předpona „ludi“ znamená, že rektor kromě 

školy řídil také hudbu, a hudbě i vyučoval. Takové tvrzení je pravděpodobné i 

v broumovském případě.  

O učitelích-hudebnících působících při farní škole v 2. polovině 17. století byla již řeč výše. 

Stejně jako oni, byl i Antonín Celestýn Mentzel, jeden z prvních z učitelské generace 18. 

století, absolventem broumovského klášterního gymnázia. Zmínka o jeho studiích na 

klášterním gymnáziu pochází z roku 1699 36. Není však jasné, kterou třídu v té době 

navštěvoval. 

V roce 1707 odstoupil ludirektor farní školy Riedel. Na jeho místo nastoupil Antonín 

Celestýn Mentzel, který v té době zastával úřad varhaníka.37 Tento záznam se objevuje 

v klášterním diáriu, kde je Mentzel nazýván „nos organista“. Z toho lze usoudit, že působil 

jako varhaník zřejmě také v klášterním chrámu sv. Vojtěcha. Funkce ludirectora farní školy 

byla však úzce spjata s hudebním provozem ve farním kostele sv. Petra a Pavla – je tedy 
                                                           
33

 Touto problematikou se nezabývá v žádném ze svých článků ani Rudolf Klinkhammer. 
34 Trojan (2000): Kantoři na Moravě a ve Slezsku, uvádí tyto názvy: Schulherr, Schulrektor, Schulleiter, 
Schulmeister, školmistr, školní magister, školník, žák, správce školní, rechtor, rektor školní, ludirector, 
ludimagister, učitel atd. 
35 Eichler, Karel, Paměti panství veverského, Brno 1891.  
36 Maiwald, Vinzenz: Geschichte des öffentlichen Stifts-Obergymnasium; Klinkhammer (2004): Der Schullehrer 
im Dienste der Kirchenmusik, s. 104   
37 Záznam v broumovském diariu z 3. dubna 1707. Tamtéž. 
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pravděpodobné, že varhaníkem byl na obou místech. I když neexistují žádné doklady o opaku, 

bohužel nemohu tuto hypotézu potvrdit.38 Styky mezi farním kostelem a klášterem jistě 

existovaly, jak tomu nasvědčuje repertoár obou kůrů - ve  sbírkách se objevují vesměs tatáž 

jména. Přímým dokladem těchto styků jsou Vesperae de Apostolis klášterního kapelníka F. X. 

Černého z roku 1767. Tato skladba se vyskytuje ve sbírce klášterní a kostelní, přičemž u obou 

exemplářů byla rozpoznána autorova ruka.39 Do jaké míry však oba kůry spolupracovaly, není 

známo. Podrobnější zprávy nemáme o hudebním dění u sv. Petra a Pavla, ani o výuce hudby 

v městské škole. Jisté je, že liturgická díla A. C. Mentzela, která se nám dochovala v Českém 

muzeu hudby, byla zkomponována pro jeden z broumovských kůrů, jak nasvědčují některé 

titulní listy skladeb.40 Vzhledem k Mentzelově funkci v městské škole lze předpokládat, že 

tyto kompozice41 byly určeny pro kůr sv. Petra a Pavla, který měl ludirector obstarávat. Zda 

se však provozovaly ve farním kostele, a zda se ředitel jeho kůru řídil instrukcemi sepsanými 

opatem Othmarem Zinke, zůstává pouze hypotézou. 

Zajímavé svědectví o chodu městské školy a hudbě na kůru kostela sv. Petra a Pavla v 2. 

polovině 18. století nám poskytuje kostelní kronika, kterou cituje ve své studii 

Klinkhammer.42  V roce 1769 byli učiteli ustanoveni dva kandidáti bez řádné aprobace, 

Valentin Fechner a Benedikt Pohla, kteří bydleli přímo ve školní budově. Vyučování 

probíhalo pouze v jedné místnosti, ve které byly malé lavičky k sezení. Stůl sloužil pouze pro 

ty žáky, kteří se zrovna cvičili v psaní. U druhého stolu, který se nacházel uprostřed místnosti, 

seděli oba učitelé. Tabule nebyla k dispozici, takže učitelé předepisovali žákům přímo do 

jejich písanek. Zatímco tito opisovali, byli jiní zkoušeni ze čtení a hláskování. Podobně tomu 

bylo i v počtech. V pravopise žáci vzděláváni nebyli. O výuku náboženství se též starali tito 

dva učitelé, a to dvakrát týdně, ve středu a v sobotu.  

                                                           
38 Opět se jedná o souvislosti mezi klášterem a farním kostelem, o kterých jsem nenalezla nikde žádnou zmínku. 
39 Viz kapitola Broumovské hudební sbírky. 
40Titulní strana autografu Miserere mei Deus nadepsána: Descriptum pro Choro Venerab: Monastery/ Braunensis 
atd. Na titulní straně opisu Tenebrae je v pravém dolním rohu napsáno Chori Braunensis 1737 atd. U Černého 
opisu Litanií stojí v pravém dolním rohu Accessere Choro Braunensi/ sub Francisco Czerny atd. 
U skladeb Rorate a Vexilla Regis se podobný přípis nevyskytuje. Více viz kapitola Popis pramenů. 
41

 Viz notová příloha. 
42 Klinkhammer (2004): Der Schullehrer im Dienste der Kirchenmusik, s. 105-107. Liber Memorabilium oder 
Gedenkbuch der Pfarrei Branau nach den hohen Praesidialweisung, 1835. B. 5952. Schulen des 
Pfarrbezirkes Braunau, S. 3 ff. 
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Také výuku hudby měli na starost oba učitelé. Valentin Fechner byl regenschori a Benedikt 

Pohla kantor. Žádný z nich však neovládal varhany, proto klášterní varhaník Josef Grammer 

působil v té době i ve farním kostele. Protože však Fechner obstarával kostelní hudbu 

nedbale, byl vedením sboru pověřen Pohla43. Fechner pak pouze udával takt vokalistům a 

Pohla se staral o vše ostatní. Poté byl však Pohla přesídlen jako učitel do Trutnova. Na jeho 

místo byl opatem Rautenstrauchem jmenován jistý Josef Baum z Německého Brodu, který byl 

dobrý varhaník, houslista a zpěvák, pročež mu byla svěřena do péče chrámová hudba ve 

farním kostele. Fechner ani Baum nebyli řádně přezkoušeni, a tím ani způsobilí k výkonu 

svého úřadu, se zkouškou však stále otáleli. V roce 1785 se proto stal hlavním učitelem 

František Horák. Byl to talentovaný student broumovského gymnázia, kterému jeho profesoři 

poradili, aby se šel nechat přezkoušet do Prahy, vrátil se do Broumova s aprobací a ucházel se 

o místo rektora na městské škole. Horák jejich rady uposlechl, místo obdržel a zastával tento 

úřad čtyřiadvacet let. Ve stejném roce (1785) byl jmenován také chorregentem sv. Petra a 

Pavla. Dle kronikáře se staral o chrámový sbor pilně a svědomitě, za což sklidil úspěch a 

uznání. 

Jak vyplývá z výše uvedených příkladů, i přes značnou snahu některých učitelů bývala 

organizace městské školy někdy problematická. Vyučující nebyli ve většině případů řádně 

kvalifikováni, vybavení bylo velmi skromné a výuka nedosahovala valné úrovně. Na druhou 

stranu, jak se dozvídáme v již zmiňované studii Jana Trojana o moravských a slezských 

kantorech, situace byla v té době na většině míst natolik neutěšená, že broumovskou školu lze 

v daném kontextu považovat jednoznačně za jednu z lépe fungujících. 

Naopak o velkém rozkvětu hudebního provozu v klášteře a klášterním gymnáziu lze poměrně 

prokazatelně hovořit v druhé polovině 18. století. V roce 1755 byl opatem Fridrichem 

Grundmannem jmenován do funkce „Magister Capella figuralis“ František Xaver Černý44. 

Opat Grundmann chtěl zpřístupnit hudební vzdělání všem, kteří měli talent, bez ohledu na 

finanční možnosti. Nechal proto zřídit při gymnáziu také konvikt, ve kterém měli zajištěné 

bezplatné ubytování studenti pověřeni produkcí chrámové hudby.  Jako společníka pro 
                                                           
43 Ačkoliv je Fechner kronikářem označován jako hudebník nevalné úrovně a nedbalý hudební pedagog, je jisté, 
že byl schopen komponovat, a to i větší formy. V klášterní sbírce se dochovaly dvě Fechnerovy Rorate a jedny 
rozsáhlé Lytanie, v kostelní sbírce je k dispozici autograf jeho Asperges me. Je pravděpodobné, že jde jen o 
zlomek jeho kompozic. Z toho lze usoudit, že jeho práce nebyla zcela bez hodnoty. 
44 Magister Capella figuralis a regens chori figuralis byly dvě odlišné funkce. Jisté je, že regens chori figuralis 
musel být členem řádu, avšak nevíme, jak byly organizovány pracovní povinnosti týkající se hudebního provozu 
mezi tyto dvě osoby. 
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budování hudební školy v Broumově si vybral F. X. Černého. Není zcela jasné, z jakého 

důvodu, neboť Černý byl laický hudebník, který nepatřil k řádu. Jeho úlohou bylo starat se o 

figurální sbor, hudební provoz při bohoslužbách, dvakrát týdně vyučovat hudbě klášterem 

podporované žáky a vést je ke cvičení.  Ihned také začal vytvářet rozsáhlou sbírku notových 

materiálů45. Rozšiřoval ji celých dvaadvacet let, kdy zastával úřad klášterního kapelníka. 

Většinu těchto skladeb sám opsal, sbírka obsahuje i Černého vlastní kompozice.  Pozdější 

klášterní kronikář, P. Hieronymus Růžička, popisuje broumovské gymnázium v době F. X. 

Černého jako proslulé vynikající výukou v latině a vysokou úrovní výuky hudby.46  

Hodnotíme-li na základě citovaných pramenů a dochovaných sbírek47 hudbu v Broumově, 

můžeme říci, že po celé 18. století se v Broumově hojně rozvíjela hudební produkce. Město 

disponovalo dvěma figurálními sbory, klášterní gymnázium se zaměřovalo na hudební výuku, 

hudba se pěstovala také při městské škole ve farním kostele, vznikaly hudební sbírky 

obsahující kompozice českých, německých a italských moderních skladatelů, komponovali 

také broumovští skladatelé lokálního významu. Zlatá éra broumovské hudby kulminovala 

působením F. X. Černého, s jehož smrtí v roce 1777 se také uzavřela. Příčinou bylo 

především celkové postavení klášterů v důsledku josefínských reforem, které se dotkly i 

Broumova. 

  

                                                           
45 Viz kapitola Broumovské hudební sbírky 
46 Růžička, 1873 (Band3):232f; Klinkhammer (1993): Die Figuralmusik in Břevnov und Braunau, s. 450 
47 Viz kapitola Broumovské hudební sbírky 
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2. Broumovské hudební sbírky 

 

Bohatou hudební minulost Broumova dnes dokládají především klášterní a kostelní sbírka, 

obsahující četné hudebniny od druhé poloviny sedmnáctého století až do začátku století 

dvacátého. V této kapitole se zaměřím především na rukopisy z 18. století v kontextu tvorby 

Antonína Celestýna Mentzela. Obě sbírky by si zasloužily mnohem podrobnější studium, 

které by však bylo nad rámec této práce, a ani není jejím smyslem.48 Pokusím se tedy o 

shrnutí žánrů a autorů oblíbených v Broumově v 18. století s důrazem na tvorbu A. C. 

Mentzela, jeho broumovských současníků a nástupců. 

 

2.1 Hudebniny z broumovského kláštera 

 

Sbírka hudebnin z broumovského kláštera uložená v Českém muzeu hudby ve čtyřech 

oddílech49 obsahuje rukopisy a tisky duchovních i světských skladeb od poloviny 

sedmnáctého století do první čtvrtiny století dvacátého. Kromě těchto čtyř oddílů uložených 

v ČMH existuje ještě další část broumovské klášterní sbírky hudebnin. Ve 2. polovině 20. 

století byla uložena ve Státní vědecké knihovně v Hradci Králové, nyní se nachází zpět 

v klášteře. Jedná se o četné hudebniny z 19. a začátku 20. století. O většině z nich lze bádat 

v SHK, podle K. Remeše je však v samotném klášteře stále velké množství nezpracovaných 

hudebnin z této doby50. 

Oddíly A (1-560) a B (1-338) uložené v ČMH jsou pro tuto práci nejpodstatnější, neboť se 

týkají duchovní hudby 18. století.51 Obsahují mše, ofertoria, moteta, duchovní árie, litanie, 

nešpory, rekviem, žalmy, antifony, hymny a jiné drobnější duchovní skladby.  

                                                           
48 O broumovských hudebních sbírkách bádá již od 70. let Rudolf Klinkhammer. Celkové zhodnocení jsem však 
v jeho studiích nenalezla. 
49 XXXVIII A, B, C a D. 
50

 Remeš, Kamil: Hudební historie města Broumova se zvláštním zaměřením na působení Františka Xavera 

Černého, bakalářská práce s. 35, FF MU, Brno 2008,  
51 K práci přikládám katalog oddílů XXXVIII A a B se jmény autorů, názvy skladeb, datacemi a signaturami. 
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Z českých a německých skladatelů 18. století jsou zde zastoupeni například F. X. Brixi, K. D. 

von Dittersdorf, C. H. Graun, V. A. Haas, F. J. Habermann, J. A. Hasse, L. Hoffmann, J. A. 

Koželuh, M. Königsberger, J. Müller, J. Mysliveček, J. L. Oehlschlägel, J. G. Schürer, A. 

Šenkýř, J. K. Vaňhal nebo K. Vogl.  

Ze skladatelů působících přímo v Broumově se ve sbírce hojně vyskytují kompozice F. X. 

Černého. Řidčeji se zde objevují i jména jiných, méně známých broumovských skladatelů, 

jakými byli například Jonas Coelestin Burckhardt, Valentin Fechner, Jan Hlava, Jakob Huber, 

P. Romanus Mahrle, Antonín Celestýn Mentzel, Joseph Piter (P. Bonaventura) či Odon 

Spatta. 

 Z italských skladatelů byli v 18. století v Broumově oblíbeni především A. Buroni, A. 

Diabelli, D. Fischetti, B. Galuppi, G. B. Pergolesi a T. Traetta.  

Hudebniny v broumovském klášteře se zhruba do roku 1800 šířily téměř výhradně ručním 

opisem. Zasloužili se o to zejména mniši z kláštera a žáci klášterního gymnázia, ale také 

učitelé městské školy. Také kantorů Valentina Fechnera a Františka Horáka52 se dochovaly 

četné opisy. Značné množství opisů vzniklo v letech 1755-1777, kdy byl kapelníkem 

František Xaver Černý. Během svého působení v broumovském klášteře vytvořil rozsáhlou 

sbírku hudebnin.  

Hudební produkce v Broumově je podle pramenů podložená od 2. poloviny 17. století. 

Nejstaršími hudebními prameny Broumova jsou tištěné sbírky chorálů z let 1646, 1680 a 

1681, uložené pod signaturami XXXVIII B 334, XXXVIII C 1, C 2 a C 3. Nejstarší datovaná 

figurální kompozice pochází z pera P. Gunthera Jacoba. Jedná se o opis Psalmus Poenitalis 

z roku 1713. Je však jisté, že se v broumovské sbírce vyskytují i starší skladby. Opis Tenebrae 

factae sunt Jonase Coelestina Burckahrdta, uložený pod signaturou XXXVIII B 154, sice 

pochází až z roku 1733, však vzhledem k tomu, že Burckhardt zemřel cca v roce 1690, je 

jisté, že tato skladba pochází již z druhé poloviny 17. století. Marek Franěk53 ji charakterizuje 

jako melodicky nevýraznou a plnou chyb. Podle něj potvrzují kvality Burckhardtova díla 

zřejmě celkovou nízkou úroveň broumovských skladatelů 2. poloviny 17. století.  Jedná se 

však o jedinou dochovanou broumovskou figurální skladbu této doby, pročež se mi Fraňkův 

                                                                                                                                                                                     
 
52 Viz kapitola Hudba v Broumově v 18. století 
53 Franěk, Marek. Neznámí broumovští skladatelé 17. a 18. století. Opus Musicum, 1978, roč. X, č. 4, s. 106 
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závěr jeví poněkud ukvapený. Je zřejmé, že se Franěk nemýlí v tvrzení, že v 17. století 

nedosahovala broumovská hudební produkce například kroměřížské úrovně54 , avšak nelze ji 

automaticky označit za kompozičně nekvalitní. K nejstarším broumovským skladbám patří 

ještě autograf Miserere mei Deus Antonína Celestýna Mentzela (XXXVIII B 97). Tuto 

skladbu hodnotí Franěk naopak jako bohatě melodicky zpěvnou, harmonicky složitější a 

celkově účinnou.55 Dalšími starými rukopisy klášterní sbírky jsou Tenebrae factae sunt Jana 

Hlavy z roku 1724 (XXXVIII B 159) a dvoje Tenebrae Josefa Pitera z roku 1726 (XXXVIII 

B 168 a B 169).  

V oddílu C (1-416) se kromě prvních tří signatur patřících k liturgickým chorálním knihám 

vyskytují většinou opisy světských skladeb z 19. století. Jedná se především o drobné skladby 

pro klávesové nástroje – sonáty, fantazie, předehry k operám upravené pro fortepiano, 

preludia, variace, fugy atd. Dále zde nalezneme německé písně s průvodem klavíru, 

instrumentální koncerty, či operní árie (Auber, Cherubini, Mozart, Rossini, Spohr, Weber 

atd.). Naprostá většina těchto hudebnin pochází z 1. třetiny 19. století. Starší hudebniny se 

v oddílu C objevují jen velmi zřídka – v takovém případě se jedná o opisy klavírních skladeb 

ze samého konce století osmnáctého. 

Oddíl D (1-390) je na tom velmi podobně. Obsahuje smyčcová tria, kvarteta, kvinteta, 

houslové a klavírní koncerty, německé písně s doprovodem klavíru nebo kytary, klavírní 

výtahy, drobné klavírní skladby, symfonie upravené pro klavír, německé singspiely, houslová 

dueta, sbírky duchovních zpěvů, varhanní skladby, árie z oper, mužské sbory, písně s českým 

textem, opisy oper a oratorií, italské árie, tance apod. Většina těchto hudebnin pochází též z 1. 

třetiny 19. století. Výjimky tvoří XXXVIII D 81 (G. B. Pergolesi/ Stabat Mater), XXXVIII D 

243 (vokální skladba bez bližšího určení ze 4. čtvrtiny 18. století, kde chybí zpěvní party a 

objevují se zde jména Hasse a Lohelius) XXXVIII D 254 (Oratorium Esther K. D. von 

Dittersdorfa ze 4. čtvrtiny 18. st.), XXXVIII D 363 (předpokládaný autograf Prelusio in 

drama Pastoritium A. Šenkýře ze 4. čtvrtiny 18. st.) a XXXVIII D 387 (zlomky Broumov – 

anonymní Zpěvy k poctě Panny Marie ze 4. čtvrtiny 18. st.).  

Mezi specifika broumovské klášterní sbírky patří velmi četný výskyt některých liturgických 

forem vážících se primárně k velikonočním obřadům, eventuálně také k předchozímu 

                                                           
54 Tamtéž 
55 Franěk, Neznámí broumovští skladatelé, s. 107 
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postnímu období. Náleží mezi ně i dochované skladby Antonína Celestýna Mentzela 

(Tenebrae III, Miserere a Vexilla regis), a proto jim věnuji větší pozornost.  

Jak jsem již zmínila výše, řada Tenebrae pochází z pera broumovských skladatelů a řadí se 

k nejstarším dochovaným kompozicím klášterní sbírky. Vysvětlením by mohlo být, že 

v Broumově neprovozovali ve 20. letech 18. století Tenebrae pouze na Velký pátek, nýbrž 

téměř každý pátek. Tuto skutečnost uvádí Klinkhammer čerpající ze záznamu broumovského 

diaria ze dne 2. 5. 1727.56 Dle diaria se v tento den slavil svátek sv. Zikmunda a na konci 

obřadu se provozovalo Tenebrae57. Těžko však můžeme z jediného záznamu usoudit, zda se 

tento zvyk pěstoval celá dvacátá léta, jak uvádí Klinkhammer, zda přetrval i do pozdějších 

dob, nebo zda se jednalo o tradici pouze několikaletou. Další indicie (viz níže) by 

Klinkhammerově tvrzení spíše nasvědčovaly. Faktem zůstává, že většina Tenebrae 

broumovských skladatelů skutečně pochází z 20. let 18. století. Také ve sbírce hudebnin 

břevnovského kláštera se nachází větší počet tenebrae. Pět rukopisů těchto kompozic náleží F. 

X. Briximu. Některé z nich obsahují více kompozic stejného druhu, jak bylo popsáno i 

v broumovské klášterní sbírce. Pod signaturou XXXVII E 459 je uložen rukopis obsahující 

dokonce sedm tenebrae, z nichž dvě jsou anonymní, dvě zkomponoval F. X. Brixi, jedno 

rajhradský varhaník Jan Furbe a jedno břevnovský varhaník Jacob Huber. Od Furbeho jsem 

objevila ve sbírce další dvě Tenebrae, stejně tak od Hubera.  Vzhledem k celkovému počtu 

skladeb tohoto žánru v břevnovské sbírce je patrno, že se nejedná pouze o broumovskou 

specialitu, spíše o benediktinskou, či minimálně břevnovsko-broumovskou. Pro srovnání 

uvádím výskyt dvou postních liturgických forem v jiných sbírkách. V loretánské sbírce58 se 

vyskytuje jedno Tenebrae J. Strobacha, jedno Tenebrae V. F. Pražáka a jedno Miserere A. 

Caldary. Ve sbírce hudebnin kostela Březnice59 se nenachází žádné Tenebrae ani Miserere, ve 

sbírce pražské kapituly sv. Víta60 dvě Tenebrae F. X. Brixiho a dvě Miserere F. X. Tůmy. Ve 

sbírce hospitálu milosrdných bratří v Kuksu61 se žádné Tenebrae ani Miserere nevyskytuje, 

                                                           
56 Klinkhammer, Rudolf: Musikalische Enkulturation im 18. Jahrhundert bei den Benediktiner in Böhmen am 
Beispiel von P. Bonaventura Piter OSB, Propst von Raigern/Mähren, Musikalische Volkskunde und 
Musikpädagogik : Annäherungen und Schnittmengen. Festschrift für Günther Noll zum 75. Geburtstag. Essen : 
Blaue Eule. (2002), s. 211-212; Diarium Monasterii Braunensis, Vol. 2, s. 239, 2. 5. 1727. 
57

 „In festo S. Sigismundi, quo fuit feria 6. Mane solita expositio Sanctissimi. Hora 9va 3. et 6. post has Sacrum 
Pontificale per P. Priorem stantem sub Gloria, et credo coram Venerabili, in Fine Tenebrae…“ 
58 Pulkert, Oldřich: Catalogus Artis Musicae, Domus Lauretana Pragensis, Praha 1973 
59 Pešková, Jistřenka: Catalogus Artis Musicae, Collectio Ecclesiae Březnicensis, Praha 1983 
60

 Štefan, Jan: Catalogus Artis Musicae, Ecclesia Metropolitana Pragensis, Praha 1985 
61 Freemanová, Michaela: Catalogus Artis Musicae, Collectio fratrum misericordiae kukussiensis, Praha 1998 
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podobně ve všech zbývajících sbírkách milosrdných bratří v Čechách a na Moravě62 není 

žádné Tenebrae, jedno Miserere P. Stadlera (Valtice) a jedno anonymní Miserere (Brno). Ve 

sbírce polského kláštera Jasna Góra63 jedno Tenebrae (Francesco Bajcini?) a jedno Miserere 

(Tomasso Baj). 

V Broumovské klášterní sbírce se nachází Tenebrae celkem pětadvacetkrát (XXXVIII B 146-

170). První anonymní Tenebrae uložené pod signaturou XXXVIII B 146 se zdá hudebně 

vcelku prosté. Jedná se o skladbu menšího rozsahu se zkráceným textem – autor končí 

skladbu „… exivit sanguis et aqua“. Následující část „Et velum templi scissum est“ zcela 

chybí. U Tenebrae s další signaturou v pořadí XXXVIII B 147 je text již kompletní. Obě 

kompozice opsal František Xaver Černý, a to v letech 1761 a 1767. V roce 1759 opsal také 

anonymní Tenebrae dnes uložené pod signaturou XXXVII B 148 pro čtyřhlas, dvoje housle a 

varhany, jehož zhudebnění je komplikovanější. I zde je text zachován celý, nechybí ani 

typická rytmizace úseku „… et omnis terra tremuit“, ve kterém bývá třesoucí se země 

charakterizována tečkovaným rytmem, staccatem, nebo obojím. Tento způsob zhudebňování a 

rytmizování zmíněného úseku je charakteristický pro naprostou většinu broumovských 

Tenebrae.  V pořadí podle signatur následující Tenebrae XXXVIII B 149-15364 složil F. X. 

Brixi. Jedná se o opisy vesměs vyspělých skladby různé instrumentace, které vznikly za doby 

působení kapelníka F. X. Černého. Je zřejmé, že Černý měl Brixiho kompozice mimořádně 

v oblibě – zabírají téměř polovinu sbírky, která vznikla během jeho působení v Broumově. 

Dvě Brixiho Tenebrae jsou psány pouze pro čtyřhlas a varhany. Ve většině Brixiho kompozic 

je Ježíšova přímá řeč „Deus meus ut quid me dereliquisti“ zpívána sólovým basem, stejně 

jako u velkého množství Tenebrae z broumovské klášterní sbírky. Stejně tomu je v případě 

všech tří Tenebrae A. C. Mentzela. O Tenebrae Jonase Colelestina Burckhardta se signaturou 

XXXVIII B 154 jsem již pojednala výše. Jedná se o nejstarší figurální skladbu z broumovské 

klášterní sbírky v přísně homofonním stylu. Následující Tenebrae uložené pod signaturou 

XXXVIII B 155 jsou dílem varhaníka Jana Furbe, který působil v benediktinském klášteře 

                                                           
62 Freemanová, MichaelaCatalogus  Artis Musicae, Fratrum misericordiae artis musicae collectiones, Praha 
2013 
63 Podejko, Pawel: Katalog tematyczny rekopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na 
Jasnej Górze, Kraków 1992 
64 Pod signaturou XXXVIII B150 je uložena hudebnina Tenebrae II, tedy hned dvě skladby pod jednou 
signaturou. 
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v Rajhradě převážně v 2. polovině 18. století. 65 Podobně jako u Mentzela a Hubera se v jeho 

kompozici znovu opakuje část „Tunc unus ex militibus…“ formou da capo. Autorem dalších 

tří Tenebrae (XXXVIII B 156-158) je ve své době oblíbený pražský skladatel Franz Johann 

Xaver Wenzel Habermann. Také v jeho kompozicích se objevuje invenční rytmická i 

melodická práce s částí „… et omnis terra tremuit“. Kromě Tenebrae Triplex66 známého 

benediktinského kněze Guntera Jacoba složili všechna zbývající Tenebrae ve sbírce 

broumovští autoři 18. století, spíše pak jeho první poloviny. Byli to Jan Hlava67, Holincka68, 

Jakub Huber69, Francesco Huber70, Javůrek71, P. Romanus Mahrle OSB72, Antonín Celestýn 

Mentzel73, P. Bonaventura Piter OSB74 a P. Oddo Spatta OSB75. Většina Tenebrae 

dochovaných v klášterní broumovské sbírce si je podobná rozsahem, avšak liší se melodika, 

rytmika i instrumentace. V ojedinělých případech se sice jedná o skladby velmi drobné (o 

necelých třiceti taktech)76, většinou jsou však kompozice členěny složitějším způsobem. Část 

„Tunc unus ex militibus“ bývá velmi často oddělená, část „Et velum tepli scissum est“ je 

v některých případech připojena ke konci předchozího verše „exivit sanguis et aqua“, jindy 

začíná též jako samostatný díl. Také tóninově jsou skladby rozmanité. Objevují se kompozice 

v F dur, B dur a Es dur, c moll, d moll nebo e moll. Často se tóniny vystřídají v rámci jedné 

skladby. Některé Tenebrae se zdají hudebně invenční a zdařilé,77 jiné vypadají poměrně 

prostě78.  

Zjevně tedy broumovští skladatelé nekomponovali Tenebrae podle jednoho ustáleného vzoru. 

Jejich kompozice jsou rozdílné, i když v nich můžeme pozorovat určité tradice společné pro 

většinu skladeb79. Celkově se nezdají skladby mimobroumovských skladatelů na vyšší úrovni, 

než kompozice místních autorů. Na žádné ze skladeb bohužel nenalézáme jakékoliv přesnější 
                                                           
65 Žůrek, Pavel: Jan Furbe a Matouš Benedikt Rutka – moravští varhaníci 18. století a jejich kompoziční činnost, 
Diplomová práce, ÚHV FF MU, Brno 2009 
66 XXXVIII B 164 
67 XXXVIII B 159 
68 XXXVIII B 160 
69XXXVIII B 161 
70 XXXVIII B 162 
71 XXXVIII B 163 
72 XXXVIII B 165a 166 
73 XXXVIII B 167 
74 XXXVIII B 168 a 169 
75 XXXVIII B170 
76 XXXVIII B146 
77 např., Hlava XXXVIII B159, Holincka XXXVIII B160 
78 např. Mahrle XXXVIII B165, Spatta XXXVIII B170 
79 Již zmíněná zvukomalebná rytmicko-artikulační figura charakterizující třesoucí se zemi, nebo sólový bas na 
„Deus meus“. 
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indicie, které by nám mohly blíže osvětlit liturgický kontext a další detaily jejich provozování. 

Pouze na obálce Tenebrae80 A. C. Mentzela, které opsal F. X. Černý, stojí „Tenebrae III pro 

feriix sextis per annum“, tedy „pro pátky v roce“, ne pouze pro Velký pátek. Také skutečnost, 

že Mentzel a další broumovští skladatelé81 zkomponovali hned několik Tenebrae najednou, 

čímž je jeden pramen tvořen více skladbami stejného druhu, svědčí o oblibě a častém 

provozování tohoto žánru. 

Jméno žádného z výše zmíněných broumovských skladatelů se nevyskytuje ve sbírce 

hudebnin břevnovského kláštera ani v jiných sbírkách. Jedinou výjimkou je Jakub Huber, 

varhaník u sv. Markéty na Břevnově (zemř.1788). Jedenáct jeho skladeb se nachází ve sbírce 

hudebnin broumovského kláštera, a dokonce osmadvacet ve sbírce břevnovské. 

Jak jsem již zmínila výše, podobně překvapivě rozšířeným žánrem je v broumovské klášterní 

sbírce Miserere, též vztahující se k postnímu období82. Na rozdíl od Tenebrae však autory 

nejsou broumovští skladatelé, až na případ Antonína Celestýna Mentzela. První Miserere je 

dílem P. Gunthera Jacoba. Je uloženo pod názvem Psalmus poenitentialis poenitentis Anima 

seu Miserere83 a bylo opsáno v roce 1713 v Břevnově opisovačem s iniciály F. G. H. Šest 

následujících Miserere pochází z pera bavorského varhaníka Johanna Antona Kobricha84. 

Všechny tyto skladby opsal F. X. Černý ve spolupráci s dalšími opisovači v době svého 

broumovského působení.85 Další čtyři Miserere jsou dílem benediktinského kněze Mariana 

Königsbergera, který působil v klášteře v Prüfening u Regensburgu. Jeho skladby opsal 

v letech 1750 a 1757 P. Romanus Mahrle OSB a břevnovský regenschori P. Matthias Zeeh 

OSB. Ostatní Miserere pochází od různých italských a německých autorů vždy po jednom 

exempláři.86 

Máme-li celkově zhodnotit častý výskyt skladeb pro postní a velikonoční dobu v broumovské 

klášterní sbírce, musíme konstatovat, že jde o otevřený problém. Souvislosti, ve kterých se 

tyto hudebniny vyskytují, dovolují rozvíjet více hypotéz, ale přímé důkazy o způsobu a 

                                                           
80 XXXVIII B 167 
81 Javůrkovo Tenebrae II, Piterovo Tenebrae II nebo anonymní Tenebrae IIplici. Také Gunther Jacob 
zkomponoval Tenebrae triplex, podobně Brixi Tenebrae II, pročež se lze domnívat, že byly tyto skladby psány 
přímo na objednávku pro broumovský klášter. 
82 Celkem 15 Miserere 
83 XXXVIII B 86 
84 XXXVIII B87-B92 
85 Jedná se o opisy tisků. 
86 Ignaz Beer, Franz Bühler, Baldassare Galuppi a Antonín Celestýn Mentzel 
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frekventovanosti jejich provozování bohužel nemáme. Dalším souvisejícím parametrem jsou 

také přesné podoby zhudebněných textů, kterým se věnuji ve spojení s díly A. C. Mentzla 

níže.87 

 

2.2 Hudebniny broumovského farního kostela 

 

Cenným dokladem o hudebním provozu v Broumově je rovněž sbírka hudebnin farního 

kostela sv. Petra a Pavla, čítající dnes celkem 433 jednotek. Přestože i tato sbírka sestává 

téměř výhradně z opisů, nacházíme zde tři zajímavé výjimky. Pod signaturou 34 je uložena 

tištěná sbírka Salutatio Musica Johanna Antonína Kobricha z roku 1757. Signatura 41 

představuje sbírku Supplementum Missarum od stejného autorka z roku 1756. Tištěná sbírka 

Passer Solitarius bavorského benediktinského kněze P. Lamberta Krause vyšla v roce 1762 a 

je uložena pod signaturou 433. 

Z opisů z 2. poloviny 18. století nacházíme v kostelní sbírce více skladeb F. X. Černého, což 

svědčí o kontaktech mezi klášterním a kostelním hudebním provozem.  Objevila jsem 

dokonce jednu přímou shodu mezi klášterní a kostelní sbírkou. Pod signaturou XXXVIII 

A466 je v klášterní sbírce uložena skladba pod názvem Vesperae SS: Apostolorum F. X. 

Černého. Podle údajů SHK se jedná o autograf, na kterém se podílel ještě jeden opisovač. 

V kostelní sbírce je stejná skladba uložena pod číslem 71. Zde je uvedena jako Vesperae de 

Apostolis. Tento rukopis je zřejmě také autograf (na lístku s otazníkem), na kterém se podíleli 

dva další opisovači, a který je datován stejně jako ve sbírce klášterní. Na rozdíl od klášterního 

autografu je v kostelním part pro tympány. V klášterním sice tympány chybí, ale oproti 

kostelnímu jsou zde uvedeny lesní rohy.   

Z této doby se zde dále objevují opisy skladeb A. Boroniho, Clementa88, A. Filse, D. 

Fischiettiho, B. Galuppiho, C. H. Grauna, I. Haase, B. Klímy, A. Laube, J. L. Oehlschlägela, 

D. Scarlattiho, F. Stickla, J. Theny, J. Zacha atd. 

                                                           
87 Viz kapitola Skladby Antonína Celestýna Mentzela a jejich texty. 
88 Křestní jméno není uvedeno, nejspíše se však bude jednat o Johanna Georga Clementa (1710-1794), 
vratislavského skladatele, zcela výjimečně také rozšířeného u nás.   
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Zajímavostí je autograf z roku 1756 Asperges me d moll broumovského učitele a ředitele 

kostelního kůru Valentina Fechnera. Kostelní kronika, kterou cituje ve své studii Rudolf 

Klinkhammer89, se o tomto chorregentovi vyjadřuje jako o nedbalém řediteli hudebního 

provozu, který neovládal ani varhany. Jisté však je, že nebyl neschopným komponistou. 

V klášterní sbírce se dochovaly tři jeho skladby – Lytanie ex F, Rorate ex F a Rorate ex G90. 

Zvláštní pozornost si zaslouží Lytanie. Jedná se o velice rozsáhlou skladbu pro čtyřhlas, dvoje 

housle, dva lesní rohy a varhany, která oplývá mimořádně zpěvnou melodikou a invenční 

rytmikou. Za pozornost stojí také Rorate ex G. Třetí skladba, Rorate ex F, je psaná spíše 

prostší formou a nevyniká zvláštní invencí. 

Většina hudebnin z kostelní sbírky pochází z 19. století, stejně jako je tomu u sbírky klášterní. 

I 19. století si v Broumově uchovalo oblibu v kompozicích známějších starších autorů - 

českých, německých i italských. Svědčí o tom četné opisy z této doby, které představují 

autory jako A. Boroni, F. X. Brixi, K. D. von Dittersdorf, A. Laube, J. Lohelius Oehlschlägel 

nebo J. Zach. Že se v 19. století ředitelé kůru kostela sv. Petra a Pavla pokoušeli zachovat 

broumovskou tradici, dokazují opisy skladeb starších broumovských skladatelů, jakými byli 

F. X. Černý, J. Huber nebo V. Fechner. Objevují se zde tři opisy skladeb Josefa Mentzela, 

který působil cca v letech 1758 – 1763 jako varhaník na Břevnově. Zřejmě se jedná o 

mladšího příbuzného A. C. Mentzela. Pod číslem 8 je uložen opis z roku 1830 jeho skladby 

Veni Sancte Spiritus. Stejná skladba byla opsána již o 10 let dříve, jak dokazuje signatura 65. 

V roce 1820 byla opsána ještě jeho Alma Redemptoris Mater, uložena pod signaturou 19. 

Můžeme předpokládat, že v 19. století byla úroveň kostelního sboru poměrně vysoká, neboť 

z této doby nacházíme ve sbírce četné opisy náročnějších skladeb např. Josefa Haydna, jako je 

Stabat Mater, Te Deum, Sedm slov apod. 

V obou sbírkách, klášterní i kostelní se nachází četné anonymní skladby. Zkoumání jejich 

autorství by však bylo nad rámec možností této práce. 

 

 

 

                                                           
89

 Klinkhammer, Rudolf: Der Schullehrer im Dienste der Kirchenmusik 
90

 XXXVIII B49, XXXVIII B121 a XXXVIII B122 
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3. Antonín Celestýn Mentzel a jeho skladby 

 

3.1 Osobnost Antonína Celestýna Mentzela 

 

Z Mentzelova života známe bohužel pouhých pár dat. V jedné ze svých studií91 uvádí Rudolf 

Klinkhammer, že se Mentzel narodil v roce 1684, není však jasné, jak k tomuto datu dospěl. 

V žádné z ostatních studií rok Mentzelova narození nezmiňuje. Jeho rodným místem je 

zřejmě Vižňov, malé městečko nedaleko Broumova. Z Klinkhammerovy studie92 však opět 

není jasné, kde přesně je tato informace zmíněna. Jisté je, že v roce 1699 Mentzel navštěvoval 

broumovské klášterní gymnázium, nevíme však, kterou třídu93. V roce 1707 byl jmenován 

ludirectorem broumovské farní školy. Zároveň působil zřejmě také jako klášterní varhaník.94 

O jeho dalším životě již bohužel nemáme žádné zprávy. 

O něco více informací máme o Josefu Mentzelovi, pravděpodobně mladším příbuzném 

Antonína Celestýna. Josef Mentzel byl varhaníkem v břevnovském klášteře. Tento úřad 

zastával prokazatelně v letech 1758-1763. Studoval pravděpodobně na piaristickém gymnáziu 

v Kosmonosích - v tamní kronice existuje záznam z roku 1738, kdy Josephus Mentzl 

Bohemus Radlensis Seminarista navštěvoval jako sedmnáctiletý třídu poezie.95 Je dost 

důvodů domnívat se, že se jedná právě o břevnovského Josefa Mentzela. Jedním z nich je 

tvrzení Marka Fraňka odkazujícího na Zdeňka Culku96, že některé skladby Antonína 

Celestýna Mentzela se nacházely právě v Kosmonosích. Pokud se do kosmonoské piaristické 

                                                           
91 Klinkhammer, Rudolf: Musikalische Enkulturation im 18. Jahrhundert bei den Benediktiner in Böhmen am 
Beispiel von P. Bonaventura Piter OSB, Propst von Raigern/Mähren, Musikalische Volkskunde und 
Musikpädagogik : Annäherungen und Schnittmengen. Festschrift für Günther Noll zum 75. Geburtstag. Essen: 
Blaue Eule. (2002), s. 209 
92

 Klinkhammer, Rudolf: Der Schullehrer im Dienste der Kirchenmusik im 18. und 19.beginnenden Jahrundert - 

Ein Beispiel aus Braunau/Ostböhmen. Köln-Rheinkassel, 2004, s. 104 
93 Tamtéž. Maiwald, Vinzenz: Geschichte des öffentliches Stiftsgymnasium in Braunau, Wien und Leipzig 1912.  
94 Viz kapitola Hudba v Broumově. 
95

 Liber II. Catalogus Discipulorum Cosmonossensium Scholas Pias frequentanium Anno 1718-1758. OAMB. 

Sign. G-MB/ 6. Klinkhammer, Rudolf: Die Figuralmusik in Břevnov und Braunau zur Zeit des Priors Abtes 
Friedrich Grundmann (1730-1772), EOS verlag, Köln 1993, s. 479 
96 Franěk, Marek. Neznámí broumovští skladatelé 17. a 18. století. Opus Musicum, 1978, roč. X, č. 4. Culka, 
Zdeněk: Inventáře hudebních nástrojů a hudebnin piaristické koleje v Kosmonosích, in: Příspěvky k dějinám 
české hudby II, Praha 1972  
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koleje dostaly skutečně zásluhou Josefa Mentzela, potvrzuje nám to téměř jistě příbuzenský 

vztah obou skladatelů. Domněnka, že Josef mohl být Antonínovým synem, však zůstává 

nepodloženou hypotézou. Bylo-li Josefu Mentzelovi sedmnáct v roce 1738, jeho narození 

připadá na rok 1721. Ze strahovské matriky sňatků se dozvídáme, že se 30. 6. 1755 oženil 

jako svobodný občan ve strahovském klášterním kostele s Rosalií Runczik97. U křtin jejich 

dcery Marie Anny Kateřiny, které se konaly dne 2. 2. 1758 v Břevnově, byl přítomen jako 

kmotr pražský varhanář Adalbert Böser.98 Druhá dcera Barbara byla pokřtěna tamtéž dne 13. 

1. 1763. Co se s Josefem Mentzelem stalo poté, není jasné. Od roku 1764 je již uváděný jako 

břevnovský varhaník Jakub Huber. Od Josefa Mentzela se v broumovské klášterní sbírce 

nachází šest skladeb, ve sbírce kostelní jsou tři opisy jeho skladeb99 a v břevnovské klášterní 

sbírce nalezneme čtyři jeho skladby. Kromě Antonína Celestýna Mentzela a Josefa Mentzela 

je s Broumovem spjaté ještě jméno Johanna Judase Mentzela, později známého jako P. 

Erasmus OSB, praecentor a regens chori figuralis v Břevnově, Broumově a Lehnickém Poli. 

Narodil se 16. 11. 1709 a zemřel 3. 2. 1758100.  V letech 1722-1725 navštěvoval klášterní 

gymnázium. Tato data tedy nikterak nekorespondují s životními daty Antonína ani Josefa. 

Není proto jasné, zda se jedná o příbuzného, nebo o pouhou shodu jmen. Od patera Erasma se 

nevyskytují žádné skladby v broumovských sbírkách ani v břevnovské klášterní sbírce 

hudebnin. 

V Českém muzeu hudby je uloženo celkem pět rukopisů skladeb Antonína Celestýna 

Mentzela. Jedná se o tři Tenebrae factae sunt101, Miserere mei Deus102, Vexilla Regis103, sedm 

Rorate caeli104 a Lytanie de Sancti Patronis Regni Bohemiae105. O uvedených kompozicích 

pojednám jednotlivě právě v této kapitole. 

Kromě skladeb Antonína Celestýna Mentzela uložených v Českém muzeu hudby se 

dochovala ještě jedna kompozice. Je to Offertorium de Virginibus pro čtyřhlas, clariny, 

housle, violone a varhany. Opis z roku 1720 byl původně uložený v hudebním institutu při 

                                                           
97 Klinkhammer 1993, s. 479. Heiratsmatrik Strahov, 242. 
98 Tamtéž, Matrik Břevnov II, 15. r. 
99 Viz kapitola broumovské hudební sbírky. 
100 Klinkhammer 1993, s. 413 
101 XXXVIII B 167 
102 XXXVIII B 97 
103 XXXVIII A 515 
104 XXXVIII B125 
105 XXXVIII B 57 
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univerzitě ve Wroclawi, nyní se nachází v univerzitní knihovně ve Varšavě pod signaturou 

PL-Wu/ RM 6242. Záznam byl v RISMu uveřejněn až v pokročilém stádiu mojí práce, což je 

spolu s větší obtížností dostupnosti pramene a jeho proveniencí důvodem, proč se skladbou 

dále nezabývám. Její znalost by jistě přispěla dotvoření skladatelského obrazu A. C. 

Mentzela, dovoluji si ji však ponechat pro své příští bádání. 

 

3.2 Popis pramenů 

 

Autograf skladby Miserere mei Deus pro soprán, alt, tenor, bas a dvoje housle z roku 1717 

má signaturu XXXVIII B 97. Titulní strana nese nápis Miserere mei Deus/ a/ Canto/ Alto/ 

Tenore/Basso/ Violinis 2/ con/ Organo/ Descriptum pro Choro Venerab: Monastery/ 

Braunensis ab Authore Antonio/ Celestino Mentzel Ludi Rectore brau: / 1717. Pod ním se 

nachází kulatý modrý znak spojených opatství Břevnova a Broumova. Obálka je nadepsána 

jinou rukou než party vevnitř, kvůli vystužení byla slepena s původní obálkou. Papíry se však 

začaly od sebe odlepovat, proto lze dnes nahlédnout dovnitř a vidět část původní obálky 

nadepsanou Mentzelovou rukou. Stojí na ní však zcela to samé, jako na pozdější přepsané 

verzi. V obálce jsou volně vloženy jednotlivé party. Pramen je dochován kompletně, obsazení 

nadepsané na obálce 

odpovídá počtu partů 

uvnitř. Party sopránu, 

altu, tenoru, basu a varhan 

jsou psány autorem, 

rukopis houslových partů 

je ale odlišný. Houslové 

party jsou bez vodoznaku. 

Všechny ostatní party jsou 

na stejném typu papíru. 

Objevuje se na něm 

vodoznak pruhovaného 
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erbu s ozdobným řetězcem dokola. Tento vodoznak jsem 

našla v publikaci G. Einedera106 pod číslem 325. Pochází 

z české papírny Mladé Buky z roku 1698, jméno tiskaře 

není uvedeno. Jako zdroj této informace uvádí Eineder 

Zumanovu publikaci 107. 

Na obálce je nejasný filigrán kruhu, ve kterém je 

pravděpodobně lev. Tento vodoznak se mi nepodařilo 

identifikovat. Obálka je z tvrdšího papíru a z její druhé 

strany je zároveň napsán varhanní part.  

 

 

Pramen Tenebrae III je uložen pod signaturou XXXVIII B 167. Jedná se o tři kompozice pro 

soprán, alt, tenor, bas, dvoje housle, pro violu d´amore a dvě violy da braccio, dva lesní rohy a 

varhany. Podle kartotéčního lístku se jedná se o opis z roku 1737. Tento omyl vzniknul zjevně 

kvůli obálce, která je nadepsána: Tenebrae III/ 

pro feriis Sextis/ per Annum/ a/ Canto Alto/ 

Tenore Basso/ Viola d´Amour/ Braczis 2bus/ 

Cornibus 2bus ex Dis/ Con/ Organo/ Del Sigl 

                                                           
106  Eineder, Georg:The Ancient paper-mills of the former austro-hungarian empire and thein watermarks, 
Hilversum, Holland, The paper publication society, 1960 
107 Zuman, František: Podkrkonošské papírny, Česká akademie věd a umění, 1940 
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Antonio Mentzl/ Chori Braunensis A 1737.  

Party vevnitř jsou však psány jinou rukou. Je to stejný rukopis, jako u Miserere, podle všeho 

se tedy jedná o druhý Mentzelův autograf. U některých znaků jsou drobné odchylky, sklon 

písma a notopis jsou však stejné, a některé znaky jsou naopak velmi charakteristické. Pod 

nadpisem se opět nachází modrý znak broumovsko-břevnovského opatství. Obálka je bez 

patrného vodoznaku, party jsou kompletní Některé jsou ještě svázány. Na všech je patrný 

filigrán dvouhlavého orla se srdcovitým štítem na jednom půlarchu a iniciály FB na půlarchu 

druhém.  

V Zumannově108 i Einederově109 publikaci se 

objevují vodoznaky podobné. Motiv dvouhlavého 

orla se srdcovitým štítem a holemi je poměrně 

obvyklý. Vždy se ale oproti filigránu z autografu 

Mentzelovy skladby drobně liší sklonem křídel, 

tvarem koruny či jinými detaily. Nejblíže je mu 

vodoznak z ledečské předměstí Podoli. V roce 1768 

tu byl papírníkem Vojtěch Ablt, který značil papír 

dvoučlenným filigránem:  Na prvním půlarchu onen 

dvouhlavý orel, pod ním nápis Ledesh. Na druhém 

půlarchu Adalbert Ablt. Mohlo by se tedy jednak o 

jakéhosi pokračovatele nám neznámého papírníka 

s iniciály FB.  

 

 

                                                           
108 Zuman, František, České Filigrány 18. století, Česká akademie věd a umění, 1932 
109 Eineder 1960 
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Třetím pramenem je opis skladby Lytanie se Sancti Patronis Regni Bohemiae z roku 1759 

se signaturou XXXVIII B 57, který zhotovil klášterní kapelník František Xaver Černý. 

Obsazení je pro soprán, alt, tenor, bas, dvoje housle, dvě clariny , tympány a varhany. Obálka 

je nadepsána Lytaniae ex D / De Sanctis patronis Regni Böemiae / a / Canto . Alto. / Tenore . 

Basso . / Violinis 2bus / Clarinis 2 bus / Tympanis 

} ad libitum / Con / Organo / Sigl Antonio 

Mentzel. / Accessere / Choro Braunensi / sub / 

Francisco Czerny pt: / Capellae Magistro / d. 6 

Martii / Ao 1759 / M. pria. Party jsou kompletní, 

vložené v obálce. Obálku a všechny party pojí 

jeden rukopis. Na papíře se zřetelně objevují dva 

vodoznaky. Prvním je orel s rozepjatými 

křídly, pod kterým je nápis FRIEDLAND 

1749. Druhým je znak slunce s obličejem. 

Je možné, že se jedná o duální vodoznak, 

při čemž se na každém půlarchu objevuje 

jeden ze znaků. To však není patrné, 

protože party jsou každý jen na jednom 

půlarchu. V žádné publikaci jsem podobné 

filigrány nenalezla. 
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Skladba Rorate VII pro čtyřhlas, dvoje housle, dva lesní rohy a varhany, je uložena pod 

signaturou XXXVIII B 125. Obálka je nadepsána písmem ve stylu 19. století: Rorate VII / per 

Singulos Hebdomadae dies / distributa & in modulos redacta / a / Canto______I. / 

Alto______I. / Tenore____I. / Basso ____ I. / Violinis ___ II. / Corni: vel : Tubis ac : cub : II. 

/ & Organo. / Auth: Ant: Coelestino / Mentzl.  Party vložené uvnitř jsou zjevně psány jinou 

rukou - podle kartotéčního lístku se jedná o opis z 2. 

poloviny 18. století. Rukopis, který nacházíme u všech 

partů, je však totožný s rukopisem Tenebrae a Miserere 

- jde tedy o třetí Mentzelův autograf. Opět nacházíme 

drobné odchylky u některých znaků, styl však 

odpovídá zcela zřejmě Mentzelově ruce. Některé 

zdánlivé nesrovnalosti mohou být způsobeny časovým 

odstupem, se kterým autor všechny tři skladby psal. 

Jednotlivé party jsou svázány a vloženy do obálky, 

počet vložených partů odpovídá obsazení. Na všech 

partech se objevuje vodoznak korunovaného 

písmene W. V publikaci F. Zumana 110se jsou 

zmínky o podobných filigránech v souvislosti 

s papírnou Jana Molera u Bělé v Podoli z první 

poloviny 18. století. Z jeho dílny je vodoznak 

korunovaného W uprostřed archu neseného lvy. 

Jeho nástupce Jan Kristián Wagner koupil 

papírnu v roce 1757. Od něj pochází dvoučlenný 

filigrán – na prvním půlarchu písmena CW a na 

druhém W v korunované kartuši s palmami. 

Jestli však tyto vodoznaky z Molerovy a Wagnerovy dílny nějak souvisí s Vodoznakem na 

opisu Rorate, není zřejmé.  

 

                                                           

 

 

 
110  Zuman 1932 
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Pátou skladbou Antonína Celestýna Mentzela uloženou v ČMH je Vexilla Regis pro soprán, 

alt, dvoje housle, dva lesní rohy, violu d’amore a varhany. Na kartotéčním lístku je chybně 

přisouzena Josefu Mentzelovi – tuto nesrovnalost odhalil již Rudolf Klinkhammer111. Ve své 

studií také uvádí, že opis této skladby je prací Josefa Pitera, pozdějšího P. Bonaventury, který 

studoval na klášterním gymnáziu112. Opis pochází z roku 1728, jak je uvedeno na konci partu 

varhan a prvních houslí. Obálka je nadepsána Vexilla Regis/ a/ Cant./ Alto/ Viol: di Amor/ 

Violin: 2/ Cornibus 2 ex F/ et/ Organo/ Ant. Sigl: Mentzel. Obálka i party jsou psány 

Piterovou rukou, kromě partu violy d’amore. Ten zhotovil Antonín Celestýn Mentzel. Jeho 

rukopis zde je zcela zřejmý, zvlášť když můžeme tento part porovnat s partem violy d’amore 

ve druhém Tenebrae. Party 

jsou volně vloženy 

v obálce. Zpěvní hlasy se 

vyskytují ve dvou 

variantách – druhou 

variantou je hymnus Jesu 

dulcis memoria, který je 

možné zpívat na stejnou 

melodii. Z druhé strany 

obálky je zároveň psán varhanní part. Na jeho protější stránce, která je zároveň zadní částí 
                                                           
111

 Klinkhammer, Rudolf: Musikalische Enkulturation im 18. Jahrhundert bei den Benediktiner in Böhmen am 
Beispiel von P. Bonaventura Piter OSB, Propst von Raigern/Mähren, Musikalische Volkskunde und 
Musikpädagogik : Annäherungen und Schnittmengen. Festschrift für Günther Noll zum 75. Geburtstag. Essen : 
Blaue Eule. (2002), p. 199-217 
112

 Rukopis, kterým je zhotoven opis Vexilla Regis, skutečně odpovídá Piterově rukopisu. 
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obálky, a která byla zřejmě původně prázdná, se vyskytuje varhanní part psaný později jinou 

rukou, zjevně patřící ke zcela jiné skladbě. Na altovém partu zcela u kraje papíru viditelný 

vodoznak písmene W, který se objevuje také na papíře Rorate, jak uvádím výše. Na 

sopránovém partu se nachází stejný filigrán v kruhu jako u Miserere. Bohužel ani zde není 

dostatečně viditelný na to, aby se mi podařilo jej identifikovat. 
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3.3 Skladby Antonína Celestýna Mentzela 

 

Jedním z problémů vážících se ke studiu (nejen) Mentzelových skladeb je jejich přesné 

liturgické využití. Dle jejich textů, podobně jako pohledem do předkoncilního usuálu, lze 

samozřejmě snadno soudit, při jakých příležitostech byly tyto kompozice provozovány. Praxe 

se však různila - záležela na konkrétním místě a jeho zvyklostech. Ani u Mentzelových 

skladeb není zcela jasné, kdy přesně a za jakých okolností se provozovaly. Leccos nám může 

napovědět nahlédnutí do broumovských tištěných antifonářů a graduálů z druhé poloviny 17. 

století, stejně jako do ručně psaných broumovských usuálů z první poloviny 18. století, jež se 

dochovaly dokonce tři.113 Velmi důležité zjištění, ač ne primárně liturgického významu ale 

pro osvětlení Mentzelovy role varhaníka a regenschoriho, je přítomnost Mentzlova rukopisu 

ve všech třech těchto usuálech. U Liber usualis uložené pod signaturou XXXVIII B 335 se 

zdá, že je Mentzelovou rukou psána téměř celá.   

Pokud jde o liturgický obsah, s usuálu se signaturou XXXVIII B 336 se vůbec nevyskytují 

zpěvy pro Velký pátek - po „Feria V infra Pascha“ přichází ihned „Sabatho in albis“. 

V ostatních dvou knihách jsou u Velkého pátku jen dva chorály. Zdá se tedy, že struktura 

velkopáteční liturgie byla zřejmě zanesena v jiných knihách, které však dnes již nemáme 

kompletně k dispozici. Kromě toho, že zmíněné usuály  (stejně jako starší antifonáře a 

graduály) svědčí o hojném pěstování chorálu v Broumově této době, pomáhají nám utvořit si 

přesnější obraz o problematice užívání některých textů, které broumovští autoři zhudebňovali. 

Pouze na základě těchto knih však nelze říci, které skladby se provozovaly chorálně a které 

figurálně, kdy přesně, v jakém časovém rozmezí tyto skladby zaznívaly, nebo jak tedy 

konkrétně vypadala broumovská velkopáteční liturgie v 18. století. Markéta Kabelková ve své 

studii uvádí skutečnost, že ve statutech řádu doplňujících Benediktovu řeholi podle potřeb 

jednotlivých klášterů, je popsáno schéma liturgie a stanoveno pořadí svátků. Podle charakteru 

svátku bylo pak určeno, zda se bude slavit pontifikálně, figurálně nebo chorálně114.  

                                                           
113 XXXVIII B 335-337 
114

 Kabelková, Markéta: Hudba v břevnovském klášteře, in: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Praha 

1993, s. 223–234 
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V následujících odstavcích však neuvádím přesnou rekonstrukci liturgie, ale pouze některé 

své poznatky a zjištění, které snad posouvají bádání v této otázce zase o krok dále. 

 

Tenebrae factae sunt 

Mezi tradiční velikonoční texty patří text Tenebrae factae sunt pojednávající o Ježíšově 

ukřižování a zázracích, které se bezprostředně po něm udály. Nejprve uvádím jeho text 

v podobě, v jaké jej zhudebnil Antonín Celestýn Mentzel a řada dalších broumovských 

autorů: 

Tenebrae factae sunt,  
dum crucifixissent Jesum Judaei. 
Et circa horam nonam  
exclamavit Jesus voce magna: 
Deus meus, ut quid me dereliquisti? 
Et inclinato capite emisit spiritum. 
Tunc unus ex militibus  
lancea latus ejus aperuit 
et continuo exivit sanguis et aqua. 
Et velum templi scissum est  
a summo usque deorsum 
et omnis terra tremuit. 
Gloria Patri, gloria Filio, 
 et Spiritui Sancto. 
 

 Také v benediktinském antifonáři115 (dochovaném dokonce ve dvou exemplářích) je 

Tenebrae factae sunt součástí druhého velkopátečního nokturna. Přichází jako druhé 

responsorium po antifonách Vim faciebant, Confundantur et reverentur a Alieni 

insurrexerunt. Jeho text je však oproti figurálně zhudebňovanému textu kratší, končí slovy 

„emisit spiritum“. Součástí matutina je však responsorium „Velum templi“v tomto znění: 

Velum témpli scíssum est, Et ómnis térra trémuit:  
látro de crúce clamábat, dícens:  
Meménto méi, Dómine, dum véneris in régnum túum. 
 

 Jeho první verš je tedy téměř totožný s poslední částí figurálně zhudebňovaného textu. 

Střední část „Tunc unus ex militibus“ se však mezi velkopátečními zpěvy v tomto antifonáři 

                                                           
115 Antiphonarium minasticum ad ritum breviarii benedictini, 1681, sig. XXXVIII C 1 a C 2 
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nenachází. Na konci obou jeho exemplářů jsou však rukou připsané další chorály. V obou 

případech se zde vyskytuje také znovu „Tenebrae factae sunt“ se zcela stejným textem, jaký 

zhudebnil Antonín Celestýn Mentzel116. Po části „Et velum templi“ je zde dokonce vyznačeno 

„Tunc unus ut supra“, tedy vlastně da capo, stejně jako v Mentzelově figurálním zhudebnění. 

Tento přepis je zároveň důkazem, že tenebrae bylo v Broumově opravdu oblíbeným 

žánrem117, a že se provozovalo chorálně i figurálně. 

Biblický text „Tunc unus ex militibus“ je součástí Janova evangelia. Zde se píše: „Sed unus 

militum lancea latus ejus aperuit et continuo exivit sanguis et aqua“118. Tento text jsem 

nalezla také v jednom z ručně psaných broumovských usuálů z 1. poloviny 18. století. 119 

V něm se objevuje mezi zpěvy ke svátku „Festo lancea et clavor“, který následuje v pořadí 

po Bílé neděli, tedy posledním dni velikonočního oktávu. Text začíná „Unus militum lancea 

latus ejus…“ a pokračuje ve stejném znění, jaké využívá figurální zhudebnění.120  

Liturgie v 18. století v Čechách je známa zcela nedostatečně a příručky jsou k dohledání jen 

velmi obtížně, v každém případě je však podoba Tenebrae, kterou zhudebnil také A. C. 

Mentzel, doložitelně rozšířená už od středověku. Stejné znění je uvedeno jako plný text 

responsoria v databázi latinských duchovních textů na webu cantusindex121. Zde se můžeme 

přesvědčit, že tato podoba textu se nachází již v antifonáři kláštera Sankt Gallen z roku 980, 

v antifonáři z  Klosterneuburgu ze začátku 12. století nebo v pařížském breviáři cca z roku 

1300. V antifonáři Sancti Mauri Fossatensis končí text veršem „sanguis et aqua“, stejně jako 

v antifonáři kláštera v Einsiedeln cca z roku 1300 nebo v benediktinském antifonáři 

z Augšpurku z roku 1459. Podobně tomu je také u figurálního zhudebnění některých 

broumovských autorů122. 

Antonín Celestýn Mentzel zhudebnil Tenebrae třikrát. Instrumentace se liší, ale všechny tyto 

kompozice jsou psány pro čtyřhlas se sólovými a „tutti“ party. Dělení textu je u všech velmi 

                                                           
116 Jediné drobné odchylky – „tradidit Spiritum“ místo „emisit Spiritum“ a „lancea latus ejus persoavit“ místo 
„aperuit“. 
117

 Viz kapitola Broumovské hudební sbírky. 
118

 Tweedale, Michaele: Bibla sacra juxta vulgátám clementinam, Londini 2005, Jan 19, 34; Knippenberg, Carla 
Dauen von: Einer von den Soldaten öffnete seine Seite, Atlanta 1990 
119 XXXVIII B 335.  
120 V předkoncilním usuálu se mezi velkopátečními zpěvy nevyskytuje, nenalezla jsem jej ani mezi zpěvy pro 
jiné dny. 
121 www.cantusindex.org 
122 Viz kapitola Broumovské hudební sbírky. 
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podobné, ale také vykazuje rozdíly, o nichž pojednám v popisu jednotlivých kompozic. 

Všechny Tenebrae jsou psány formou da capo, kdy se po části „Et velum templi…“ znovu 

opakuje „Tunc unus ex militibus…“, a teprve potom přichází doxologie. Ve všech převažují 

překvapivě durové tóniny a poměrně svižná tempa. Společně se převažujícím – dalo by se říci 

jásávým – charakterem těchto skladeb lze konstatovat, že vztah hudby a textu je zde poměrně 

neočekávaný. Určitým vysvětlením takového způsobu zhudebnění by mohla být skutečnost, 

že se tyto skladby provozovaly o pátcích různě během roku a ne pouze na Velký pátek, jak již 

naznačuje obálka123. Závažnější dramatický charakter způsobený rozloženými mollovými 

akordy v unisonu, tremolem a ostrou deklamací textu se objevuje pravidelně pouze 

v posledním verši před doxologií „Et velum templi scissum est…“. 

Tenebrae I Es dur je zkomponováno pro čtyřhlas, dvoje housle, dvě horny in Es124 a basso 

continuo. Má celkem 106 taktů, je psáno převážně v homofonním stylu, a můžeme jej rozdělit 

na šest ucelených dílů. Úvodní část „Tenebrae factae sunt dum crucifixissent Jesum Judaei“ 

je ve „starém“ třípůlovém taktu. Ihned, bez předehry, zaznívají všechny hlasy v homofonii a 

v durové tónině, což způsobuje slavností charakter. Následující „Et circa horam nonam“ ve 

čtyřdobém taktu alla breve je svěřeno sólovému sopránu s doprovodem bassa s houslovými 

vyhrávkami v pauze. Ostatní hlasy se připojují na „exclamavit Jesus voce magna“, které je 

ostře rytmizováno v šestnáctinových hodnotách, doprovázeno homofonně houslemi a částečně 

také clarinami.  Následuje tklivá Ježíšová přímá řeč „Deus meus ut quid me dereliquisti“ 

v paralelní tónině c moll, svěřená sólovému basu, jako je tomu v naprosté většině všech 

tenebrae z broumovské klášterní sbírky. Typicky jsou obě části sóla dvakrát zopakovány, což 

podporuje jeho naléhavost, stejně jako statický houslový i varhanní doprovod v osminových 

hodnotách. Sbor pokračuje v mollové pasáži třikrát opakovaným „Et inclinato capite“ ostré 

rytmiky, aby dozpíval „emisit spiritum“ a capella a moduloval tak zpět do Es dur. Přichází 

tříčtvrteční takt a poklidná část „Tunc unus ex militibus“ s náznaky polyfonie, která plynule 

přechází do čtyřdobého taktu alla breve a mollově bouřlivého „Et velum templi scissum est“. 

Zde se objevuje charakteristická zvukomalba verše „et omnis terra tremuit“, kde Mentzel 

znázorňuje třesoucí se zemi rytmickou figurou, staccatem a rychle se střídajícími 

šestnáctinovými notami. Tento způsob zhudebnění zmíněného úseku se zdá být pro Broumov 

                                                           
123 Tamtéž. 
124 Corni ex Dis 
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tradiční125. Charakteristicky opakující se verš ze střední části, „…exivit sanguis et aqua“, 

končí ve výchozí tónině. Následuje doxologie zpívaná sólovým sopránem, a vzápětí doslovně 

navrací „tunc unus ex militibus“. Skutečnost, že se na konci části „Et velum templi“ opakuje 

poslední verš části střední, stejně jako fakt, že posléze se zcela totožně vrací celá střední část, 

je charakteristická pro všechny tři Mentzelovy Tenebrae, stejně jako pro další broumovské 

kompozice tohoto druhu. Poslední dva takty přechází opět do čtyřdobého taktu alla breve a 

zopakováním „exivit sanguis et aqua“ končí první Tenebrae. Skladba je mimořádně 

melodicky bohatá, rytmicky nápaditá a místy harmonicky zajímavá díky zmenšeným akordům 

a náhlým modulacím. Také Marek Franěk ji ve své studii označuje za velmi zdařilou126. 

Druhé Tenebrae o 111- ti taktech v tónině F dur je zvláštní svojí instrumentací – čtyřhlas, dvě 

violy da braccio, jedna viola d’amore a basso continuo. O výskytu violy d’amore ve 

skladbách A. C. Mentzela pojednávám na jiném místě této práce127. Zajímavostí je však také 

absence houslí nahrazenými dvěma violami, jejichž tmavší barvou podtrhuje význam 

zhudebněného textu. Skladba by se dala rozčlenit na pět úseků. Klidnější začátek druhého 

Tenebrae nezní tak slavnostně. V prvních dvou taktech tvořících krátkou předehru imitují dvě 

violy braccio durový melodický motiv. První slovo zopakují zpěvní hlasy dvakrát, přičemž do 

pauz vyznívá viola d’amore s lehce pozměněným motivkem zezačátku. Při prvním „factae 

sunt“ pak vyznívá stísněný měkce malý septakord dodávající začátečním taktům harmonické 

zvláštnosti. Část „dum crucifixissent Jesum Judaei“ je svěřena sólovému sopránu. Samotný 

alt poté zazpívá „et circa horam nonam“. Do pauz mezi dvojhlasy tenoru/altu a altu/sopránu 

proznívá zvolání basu „Deus meus“, než zazpívá celý následující verš „Deus meus ut quid me 

de reliquisti“. Zde zní pouze bas s doprovodným kráčejícím basem a staccatovými 

osminovými hodnotami viol. U žádného z hlasů, které přichází po sólovém sopránu, sice není 

uvedeno „solo“ - jedná se však o typicky sólové úseky, navíc je tato skutečnost explicitně 

vyznačena ve varhanním partu. Po čtyřhlasém vydeklamovaném „et inclinato capite“ 

přichází dvoupůlový takt a pomalá polyfonní část pokorného charakteru. Bas začíná „Tunc 

unus ex militibus“, připojí se tenor, alt a soprán, přičemž všechny hlasy postupně imitují 

začátek v základní nebo dominantní tónině. S veršem „et continuo exivit“ se vrací přísná 

homofonie. Ta pokračuje i v ostře rytmizovaném verši „et velum templi“ v mollové tónině, 

kde se opět setkáváme se zvukomalebným znázorněním třesoucí se země, tentokrát pouze 

                                                           
125 Viz kapitola Broumovské hudební sbírky. 
126 Franěk 1972, s. 107 
127 Viz kapitola Viola d’amore ve skladbách Antonína Celestýna Mentzela. 
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pomocí rytmiky, stále v homofonním duchu. Poté se opět doslovně opakuje „et continuo 

exivit“, aby přišla doxologie v základní tónině v čtyřdobém taktu alla breve zpívaná sólovým 

sopránem a altem, plná drobných koloratur. Následně se opět vrátí polyfonie ve dvoupůlovém 

taktu „tunc unus ex militibus“, stejně jako tomu bylo v prvním Tenebrae. Podobně také končí 

skladba znovu ve čtyřdobém taktu. 

Ve třetím Tenebrae B dur, které má celkem 98 taktů, se vyskytují pouze dvoje housle a basso 

continuo. Skladba je psána ve čtyřčtvrťovém taktu alla breve a skládá se ze sedmi částí. 

Tečkovaný rytmus a typická počáteční homofonie zpěvních hlasů dodává začátku tajemný 

charakter, který však mizí již po prvních dvou taktech. „Et circa horam nonam“ zazpívá 

sólový tenor a na „exclamavit Jesus…“ se dle zvyku připojí i zbylé hlasy. Následuje tradiční 

jímavé basové sólo na „Deus meus…“, tentokrát ve dvoupůlovém taktu, doprovázené 

kráčejícími čtvrťovými hodnotami ve varhanách a dvou violách.  Ihned po sólu se skladba 

navrací do původního metra. Na slova „emisit spiritum“ odpojují violy, aby tak vynikl 

význam textu, podobně jako je tomu u prvního Tenebrae.  Část „Tunc unus ex militibus…“ 

sice nemá nový takt ani tempo, změna charakteru je však patrná především díky drobným 

notovým hodnotám, které náhle přicházejí. Následuje třípůlový takt s velmi rozvážným a 

harmonicky pestrým „Et velum templi…“. I zde nacházíme příznačné zhudebnění verše „et 

omnis terra tremuit“, třesení je však znázorněno tentokrát pouze stacattem. Stejně jako 

v obou předchozích skladbách se po této části ještě jednou vrací verš „et continuo exivit 

sanguis et aqua“, v tomto případě i se svým původním čtyřdobým metrem. Doxologie 

přichází opět v třípůlovém taktu, a nezpívá v ní bas. Ten se připojí až na „Tunc unus ex 

militibus“, které se po doxologii tradičně navrací v původním čtyřdobém taktu, ve kterém tím 

skladba také skončí.  

Stojí rovněž za upozornění, že část „Tunc unus ex militibus“, navracející na principu „dal 

segno“, je ve všech třech Tenebrae - snad s ohledem na praktičnost a jistotu interpretace - 

vždy znovu pečlivě vypsána. 

 

Vexilla Regis 

Text hymnu Vexilla Regis je připisován biskupu a básníkovi Venantiu Fortunatovi, který žil 

v druhé polovině 6. století. V českém breviáři je zařazen v nešporách svatého týdne a u 

druhých nešpor svátku Povýšení sv. Kříže. Býval také zpíván o Velkém pátku, když se 
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přenášela Eucharistie k oltáři před přijímáním. Podle předkoncilního usuálu se zpívá na 

Květnou neděli. Analecta Hymnica128 uvádí patrně nejstarší verzi o osmi strofách, která se 

však s verzí Mentzelova zhudebnění shoduje jen ve strofě první - zbylé jsou zcela odlišné. 

Verze, kterou zhudebňuje Mentzel, byla však také oficiálně uznaná. V breviáři z roku 1701129 

je text uveden přesně jako u Mentzela, a hymnus Vexilla Regis je zde zařazen mezi texty pro 

zářijové svátky. Tuto verzi uvádí například také gregoriánský hymnál130. 

Antonín Celestýn Mentzel zhudebnil text v následující podobě: 

 

1. Vexilla Regis prodeunt, fulget Crucis mysterium; 
quo carne carnis, conditor, suspensus est patibulo. 

2. O Crux ave, spes unica, in hac triumphi gloria, 
auge piis justitiam, reisque dona veniam!  

3. Te summa Deus Trinitas, collaudet omnis spiritus! 
Quos per crucis mysterium salvas, rege per saecula!  

Pro srovnání uvádím kanonizovaný text z předkoncilního usuálu: 

1. Vexílla Régis pródeunt: Fulgét Crúcis mystérium, 
Qua víta mórtem pértulit, Et mórte vítam prótulit. 

2. Quae vulneráta láncae Mucróne díro, críminum  
Ut nos leváret sórdibus, Manávit únda et sánguine. 

3. Impléta sunt quae cóncinit Dávid fidéli cármine, 
Dicéndo natiónibus: Regnávit a lígno Déus. 

4. Arbor decóra et fúlgida, Ornáta Régis púrpura, 
Elécta dígno stípite Tam sáncta mémbra tángere. 

5. Beáta, cújus bráchiis Prétium pepéndit saéculi: 
Statéra fácta córporis, Tulítque praédam tártari. 

6. O crux áve, spes única, Hoc Passiónis témpore: 
Píis adáuge grátiam, Reísque déle crímina. 

7. Te, fons salútis Trínitas, Colláudet ómnis spíritus: 
Quíbus Crúcis victóriam Largíris, ádde preémium. Amen. 

 

Antonín Celestýn Mentzel zhudebnil text velmi jednoduchou písňovou formou, jedná se bez 

pochyby o nejprostší ze všech jeho dochovaných kompozic. V roce 1728 ji přepsal Josef 

Piter, žák klášterního gymnázia, pozdější Pater Bonaventura OSB. Skladba je určena pro 

                                                           
128 Blume, Clemens; Dreves, Guido M.: Analecta hymnica medii aevi, Leipzig 1907 
129 Breviarium Romanum, Parisiis 1701 
130 The St. Gregory hymnal and catholic choir book, Philadelphia 1920 
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soprán, alt, dvoje housle, dva lesní rohy in F a violu d’amore131. Zpěvní hlasy se vyskytují ve 

dvou exemplářích. Na stejnou melodii je totiž možné zpívat postní hymnus Vexilla Regis nebo 

hymnus Jesu dulcis memoria, který je součástí hodinek. V každém případě jde o jednoduchou 

formu da capo o třech (v prvním případě) nebo čtyřech slokách (v případě druhém ve 

dvoučtvrťovém taktu v tónině F dur. Celá skladba vychází z jednoho motivicko-tématického 

jádra, tvořeného pravidelným střídáním osminových a šestnáctinových not v nejrůznějších 

kombinacích, postupujících převážně sekundovými kroky vzhůru nebo dolů. Tento materiál 

spolu s tóninou, jistě volenou proto, aby dobře zněly lesní rohy, dává skladbě lehce marciální 

jásavý charakter. Celkově však zůstává skromný, jak už bylo řečeno písňový, neboť nedojde 

k žádným větším melodickým gestům.  Fráze jsou velmi pravidelné a podložení textu 

sylabické. Vokální části jsou rámovány ritornelem, v němž housle a lesní rohy odpovídají na 

rozložené akordy violy d’amore, a který zazní ve zkrácené a upravené podobě také mezi díly 

A a B. Zpěvní hlasy se pohybují vždy homofonně v terciích nebo sextách. Veskrze není v této 

skladbě žádná zvláštnost harmonická, rytmická ani zvukomalebná, originalitu jí dodává právě 

využití violy d’amore. 

 

Miserere 

Miserere mei Deus je nejznámější ze sedmi kajícných žalmů. Doložen je už ze 4. století a jeho 

autorství je připisováno králi Davidovi. Dnes je Miserere prvním žalmem v laudách o všech 

pátcích, řadí se do zádušního officia a bylo také součástí temných hodinek na Zelený čtvrtek, 

Velký pátek a Bílou sobotu. Zpívalo se na konci bohoslužby, která se sloužila za tmy. Znělo 

také při zádušních mších, kdy se se jako 21. verš přidávalo „Réquiem aetérnam dóna éis 

Dómine“ a jako 22. verš „Et lux perpétua lucéat éis“ Postnímu období obecně náleží zpěvy 

kajícného charakteru, zejména žalmy, a Miserere, žalm 51 (dle řeckého číslování 50), je jejich 

typickým příkladem. V jeho dvaceti verších prosí kajícník Boha o odpuštění svých hříchů. 

Mentzel zhudebnil Miserere v podobě, která je uvedena v klasickém předkoncilním usuálu, 

pouze přidal doxologii: 

1. Miserére méi, Déus, secúndum mágnam misericórdiam túam. 
2. Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum, déle iniquitátem méam. 

                                                           
131 Viz kapitola Viola d’amore ve skladbách Antonína Celestýna Mentzela. 
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3. Amplius láva me ab iniquitáte méa: et a peccáto méo múndame. 
4. Quóniam iniquitátem méam égo cognósco: et peccátum méum contra me est sémper. 
5. Tibi sóli peccávi, et málum coram te féci: ut justificéris in sermónibus tuis, et víncas cum 

judicáris. 
6. Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum: et in peccátis concépit me máter méa. 
7. Ecce enim veritátem dilexisti: incérta et occúlta sapiéntiae túae manifestáti mihi. 
8. Aspérges me hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nívem dealbábor. 
9. Audítui méo dábis gaudium et laetitiam: et exsultábunt óssa humilitáta. 
10. Avérte fáciem túam a peccátis méis: et ómnes iniquitátes méas déle. 
11. Cor múndum créa in me, Déus: et spíritum réctum ínnova in viscéribus méis. 
12. Ne projícias me a fácie túa: et spíritum sánctum túum ne áuferas a me. 
13. Rédde míhi laetítiam salutáris túi: et spíritu principáli confirmame. 
14. Docébo iníquos vías túas: et ímpii ad te converténtur. 
15. Líbera me de sanguiníbus, Déus, Déus salútis méae: et exsultábit língua méa justítiam túam. 
16. Dómine, lábia méa apéries: et os méum annuntiábit láudem túam. 
17. Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem útique: holocáustis non delectáberis. 
18. Sacrifícium Déo spíritus contribulátus: cor contrítum, et humiliátum, Déus, non despicies. 
19. Benígne fac, Dómine, in bóna voluntáte túa Sion: ut aedificéntur múri Jerúsalem. 
20. Tunc acceptábis sacrifícium justítiae, oblatiónes, et holocáusta: tunc impónent super altáre 

túum vítulos. 

Miserere A. C. Mentzela je autograf z roku 1717 o celkovém počtu 200 taktů, jehož 

zhudebnění je velmi zvukomalebné. Instrumentace je skromná – hlasy jsou doprovázeny 

pouze varhanami (b. c.) a dvojicí houslí, přičemž se sólové pasáže střídají s homofonními 

čtyřhlasy.  Dle předznamenání se zdá, že je skladba psána v d moll, avšak již úvodní akord g 

moll naznačuje skutečnou tóninu kompozice, v níž na většině míst zní „es“ místo „e“. Tato 

zvláštnost je zřejmě pozůstatkem staršího modálního cítění a spolu s řadou melodicko-

harmonických obratů dosvědčuje, že se jedná o nejstarší z Mentzlových studovaných 

kompozic. První verš začíná bez předehry sólový soprán doprovázen continuem i houslemi. V 

pátém taktu plynule přebírá melodii sólový alt, zpívající druhý verš. Následující pětice taktů 

je svěřena tenorovému sólu pouze s doprovodem varhan. Housle se připojí opět v patnáctném 

taktu na basové sólo. Stejně jako všechna sóla před ním je poklidné a díky zpěvné melodické 

mollové linii působí prosebným dojmem, pouze na slovo „contra“132, které se zopakuje 

dvakrát, má bas šestnáctinové koloratury a housle s unisonovým doprovodem varhan ostré 

synkopické smyky s pauzami. Jediné z těchto prvních sól trvá právě basové šest taktů, čímž 

končí pravidelné střídání po pěti. Na „Tibi soli peccavi“ již nastupují tutti. S „Ecce enim“ 

přichází sopránové sólo doprovázené pouze varhanami, aby ho opět vystřídalo basové, kde se 
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 „…et peccatum meum contra me est semper“, tedy „… hřích můj je přede mnou ustavičně“ 



 

 

 

46 

 

připojí housle, a zřetelně tak skončila první část skladby ve čtyřdobém taktu alla breve. Celé 

této části dodává závažnosti houslová linka. Téměř vždy, když zde housle doprovázejí zpěvní 

hlasy, hrají v osminových hodnotách (velmi zřídka s šestnáctinovými figuracemi), pročež celý 

první díl působí uzeměným a klidným dojmem. Přichází třípůlový takt a velice pokorné 

„Asperges me hysopo“, zpívané homofonně sólovou trojicí vrchních hlasů bez houslí. Sporý 

způsob zhudebnění dokonale vystihuje onu čistotu, která je textovou podstatou tohoto 

verše.133 Housle společně s basem se připojují až na „Auditui“. Po celý tento verš hrají housle 

homofonně se všemi zpěvními hlasy, což posiluje slavnostní charakter textu.134 Následuje 

vystřídání všech čtyř sólových hlasů v pořadí alt, tenor, bas a soprán. První dvě sóla, tedy 

altové a zejména tenorové, zpívají velmi pokorný text135, pročež jsou doprovázena pouze 

dlouhými drženými akordy varhan. Na basové sólo se připojují také housle. Jeho první slovo 

„neprojicias“136 je zopakováno dvakrát, čímž je podpořen naléhavý charakter celého verše, 

zdůrazněný stejným způsobem na prosbu „ne auferas“137, opakující se hned čtyřikrát. 

Dvakrát se zdvíhá v kráčejících čtvrťových hodnotách o tón výše, a dvakrát představuje zcela 

totožný závěr, čímž vzniká velmi prosebný dojem. Houslový doprovod hraje s basem 

homofonně, což celou naléhavost potvrzuje. Text následujícího sopránového sóla je 

pokornější, pročež je opět doprovázeno pouze varhanami.  Tutti se připojují na „Docebo 

iniquos“, aby dozpívali druhou část skladby ve třípůlovém taktu, a připravili tak návrat do 

původního metra. Díky homofonnímu doprovodu houslí a převažující durové tónině vzniká 

slavnostní charakter podporující text, v němž hříšník dává Bohu slib. V tom okamžiku 

moduluje skladba přes závěrečný akord předchozí části do Es dur, a sólový alt za doprovodu 

houslí zpívá radostně v drobných hodnotách not „Libera me“, v prvním taktu podpořen 

kráčejícím basem. Jásavý charakter podpořený houslovými vyrávkami vystihuje 

„prozpěvování“138, o kterém tento verš hovoří. Alt je vystřídán je basovým sólem obdobné 

nálady a vzápětí tenorovým sólem, které skladbu navrací do mollové tóniny, a které je již 

doprovázeno pouze varhanami. Část „Sacrificum justitiae“ je opět svěřena homofonnímu 

                                                           
133 „Asperges me hysopo et mundabor: lavabis me et super nivem dealbabor.“ „Vyčisti mě yzopem a očištěn 
budu, umyj mne a nad sníh bělejší budu.“ 
134

 Dej mi slyšet radost a potěšení, tak ať jásají kosti mé, kteréž jsi potřel.  
135

 … Srdce čisté stvoř mi, Bože, a ducha pevného v mém nitru obnov. 
136

 „neprojicias me a facie tue…“, tedy „neodvrhuj mne od tváře své“ 
137 „…a Ducha svatého svého neodnímej ode mne.“ 
138

 „Osvoboď mne z pomsty pro vylití krve, Bože, spasiteli můj, a bude s veselím prozpěvovat jazyk můj o 

spravedlnosti tvé.  
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čtyřhlasu tutti, v němž je třikrát homofonně zopakováno slovo „non“, charakterizující tak 

potvrzení hříšníkovy víry, že Bůh jeho obětí nezhrdá. Poslední sólo patří sopránu, který zpívá 

„Begnine fac domine“, přičemž celou první větu dozpívává až podruhé. Housle zde mají 

pouze vyhrávky do pauz. Poslední verš „Tunc acceptabis“ patří všem zpěvním hlasům i 

houslím v homofonii. Stejný rytmus všech hlasů v kombinaci s množstvím durových akordů 

způsobuje jeho slavnostní náladu. Konec je charakterizován ostře vydeklamovaným a třikrát 

se opakujícím „tunc imponent“.  Doxologie v třípůlovém taktu začíná homofonním 

trojzvukem sólových hlasů. Bas a housle se připojují až na „Sicut erat“. Poslední dva takty 

„Amen“ jsou dle Mentzelova zvyku navráceny do čtyřdobého metra a končí v durové tónině. 

Tak je tomu ostatně u většiny závěrů v této kompozici, zvláštěpak u těch, které zpívají 

všechny hlasy společně. 

Skladba působí pokorným, mírným a prosebným dojmem. Harmonicky je zajímavá díky 

umným modulacím a střídání mollových a durových částí i v rámci jediného verše. 

Překvapivě barevná je především její zvukomalba opírající se o přesný význam textu. 

Melodická zpěvnost jednotlivých sólových frází pak vytváří zralý a vyrovnaný dojem. Zřejmě 

se jedná o Mentzelovu nejzdařilejší dochovanou skladbu. 

 

Lytanie de Sancti Patronis Regni Bohemiae 

Litanie je velmi stará responsoriální prosebná modlitba skládající se z mnoha krátkých úseků 

a odpovědí na ně. Existuje mnoho druhů těchto modliteb, z nichž v 18. století byly 

nejrozšířenější loretánské (mariánské), dále k nejsvětějšímu jménu Ježíšovu a ke všem 

svatým. Vzhledem k nedostatku pramenů se mi ani po usilovném bádání bohužel nepodařilo 

zjistit, kdy a v jaké podobě byla kodifikována latinská podoba litanie k českým patronům, 

kterou Mentzel zhudebňuje139. Zhudebňování tohoto textu ve vztahu k lokálitě, době nebo 

duchovnímu řádu je jistě zajímavou otázkou, odpověď na ni však není smyslem této práce. 

Jisté je, že musela být v určité podobě oficiálně potvrzená, vzhledem k jejímu 

předpokládanému provozování. Sondy do základních databází (RISM, SHK) zároveň 

                                                           
139

 Text byl novodobě schválen pro veřejné pobožnosti v českém i německém jazyce zvláštním výnosem 
posvátné kongregace obřadů v Římě 9. března 1921 pod č. 35/1920. 
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naznačily, že tento typ litanií nebyl rozšířen, jakkoliv si lze představit jeho využití při 

procesích či jiných příležitostech. 

Text vychází z litanie ke všem svatým, jedné z nejstarších vůbec, avšak i v tomto případě se 

do textu promítly lokální broumovské či benediktinské zvyklosti. V Mentzelově kompozici 

Lytaniae de Sancti Patronis Regni Bohemiae se totiž kromě českých patronů (Cyril a 

Metoděj, Jan Nepomucký, Jiří, Ludmila, Norbert, Prokop, Ludmila, Václav, Vít, Zikmund) 

vyskytují také benediktinští světci a světice (Benedikt, Scholastika, Markéta, Norbert, 

Radim). 

Text zhudebněný Antonínem Celestýnem Mentzelem odpovídá z podstatné části textu Litanií 

ke všem svatým, uvedeném v předkoncilním usuálu: 

Kyrie eleison, Christe eleison,  
Christe audi nos, Christe exaudi nos. 
Pater de caelis Deus, miserere nobis. 
Fili Rdemptor mundi Deus, miserere nobis. 
Spiritus Sancte Deus,  
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.  
Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis. 
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis. 
Sancte Michael, Sancte Gabriel, ora pro nobis. 
Sancte Raphael, ora pro nobis. 
Omnes Sancti Angeli et Archangeli, 
omnes Sancti beatorum spirituum ordines, 
orate pro nobis. 
Sancte Joannes Baptista,  
Sancte Josephe, ora pro nobis. 
Omnes Sancti Patriarchae et Prophetae, 
orate pro nobis. 
Sancte Petre, ora pro nobis. 
Sancte Paule, ora pro nobis. 
 

Dále se světci v obou textech liší, zde uvádím Mentzelovu verzi: 

Omnes Sancti Apostoli et Evangeliste, 
omnes Sancti Discipuli Domini, 
omes Sancti Innocentes, orate pro nobis. 
Sancte Stephane, ora pro nobis. 
Sancte Laurenti, ora pro nobis. 
Sancte Floriane, ora pro nobis. 
Sancte Wencesale, Sancte Adalberte 
et Nepomucene, Sancte Vite, 
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orate pro nobis. 
Sancte Sigismunde, Sancte Georgi, 
Sancti quinque Fratres, 
omnes Sancti Martyres, 
orate pro nobis. 
Sancte Cyrille et Methudi, 
Sancte Norberthe et Gaudenti, 
orate pro nobis. 
Omnes Sancti Pontifices et Confessores, 
omnes Sancti Doctores, 
orate pro nobis. 
Sancte Pater Benedicte, ora pro nobis. 
Sancte Antoni, Sancte Procopi, 
ora pro nobis. 
Sancte Gunthere, Sancte Ivane, 
ora pro nobis. 
Omnes Sancti Sacerdotes et Levitae, 
omnes Sancti Monachi et Eremotae, 
orate pro nobis. 
Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis. 
Sancta Barbara, ora pro nobis. 
Sancta Caecilia, ora pro nobis. 
Sancta Margareta, Sancta Scolastica, 
ora pro nobis. 
Sancta Ludmila, ora pro nobis. 
Omnes Sanctae Virgines et Viduae, 
orate pro nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
parce nobis Domine. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
exaudi nos. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 

 

Určitou zvláštností je název na obálce, který zní „Lytanie ex D“, přičemž je však celá skladba 

psána v C dur kromě houslových partů. Vysvětlením bude pravděpodobně odlišné ladění 

některých broumovských varhan, čemuž nasvědčuje také skutečnost, že v broumovské 

klášterní sbírce se vyskytují i jiné skladby, u kterých se objevují houslové party zapsané o tón 

výše, než ostatní hlasy. V takovém případě jsou party označeny zkratkou „humil.“, tedy 

humilis - nízký, ponížený, resp. humiliati - snížené. Houslisté tak zřejmě pouze podladili 

nástroj o celý tón a hmaty zůstaly stejné jako v původní tónině. Mentzelovy Lytanie jsou 

psány pro čtyřhlasý sbor, sólové hlasy, dvoje housle, tympány a varhany. Skladba výrazně 
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slavnostního charakteru má celkem 315 taktů, během kterých se mnohokrát změní metrum i 

tónina. Je možné ji rozdělit na devět ukončených částí. Styl je převážně homofonní, objevují 

se však i krátké polyfonní části v odpovědích „Ora/Orate pro nobis“. Jednotlivá jména 

svatých jsou vždy zhudebněna homofonně. 

První dva takty „Kyrie“ zpívá pouze soprán, alt a tenor za doprovodu varhan. Již ve třetím 

taktu se rozeznívají v plném lesku všechny hlasy včetně tympánů. Následují polyfonní 

melismata na druhou slabiku slova „eleison“ střídající se ve všech hlasech, aby se na poslední 

„eleison“ opět sjednotily. Patnáctý takt je opakováním začátku, ale na dominantě, v taktu 

sedmnáctém opak pět zahřmí všechny hlasy. Homofonně dozpívají verš „Christe exaudi 

nos“, během kterého se třídobé metrum změní na pouhé dva takty na čtyřdobé. S taktem 23 

přichází první sólo dvojice altu a sopránu ve dvoučtvrťovém taktu doprovázené pouze 

varhanami, na které odpoví všechny hlasy „Miserere nobis“ spíše radostně, totiž melodií 

zdobenou triolami jdoucími v jednotlivých partech proti sobě. Stejná odpověď přichází po 

krátké instrumentální mezihře na druhou část sóla „Fili redemptor“, identicky zhudebněného. 

V „Spiritus Sancte Deus“ je melodie v tercetu (bez sopránu) limitována na minimum, aby po 

pravidelné mezihře nastoupily hřmotně všechny hlasy na „Sancta Maria“. Následuje první 

mollový úsek, kdy skladba moduluje z C dur přímo do paralelní a moll. Jedná se o prosbu 

k archandělům Michaelovi, Gabrielovi a Rafaelovi, která začíná v taktu 84 a je zpívaná 

homofonně dvojicí sólových mužských hlasů ve třídobém taktu, doprovázená varhanami a 

v pauzách prokládaná houslovými mezihrami, bez clarin a bez tympánů. Za stejného 

doprovodu zazní také tutti v „Omnes Sancti Angeli et Archangeli“, přičemž si kompozice 

stále drží svůj mollový charakter. Tónina C dur se navrací vzápětí, v pauzou neodděleném 

„Sancte Joannes Baptista“, kdy se ozvou také clariny. Po homofonním začátku verše 

„Omnes Sancte Patriarchae et Prophetae“, v němž zní všechny hlasy bez tympánů, a který 

končí v G dur, přichází působivá polyfonie „Orate pro nobis“, kterou otevírá soprán 

s prvními houslemi na dominantě. V zápětí se připojí alt s druhými houslemi na tónice, tenor 

s varhanami na dominantě a bas opět na tónice. S taktem 135 se opět navrací čtyřdobé metrum 

uvozené krátkým koloraturním altovým sólem na „Sancte Petre“. Po krátké mezihře zpívá na 

tutéž melodii sólový soprán o kvintu výše verš „Omnes Sancti Apostoli“. Tutti přichází opět 

s veršem „Sancte Stephane“, kde zaznívají i tympány. Odpovědí v polyfonním stylu „Ora pro 

nobis“, která klesá s každým taktem o tón níže, končí úsek ve čtyřdobém taktu a opět přichází 

takt tříčtvrťový. Celou tuto část provází jednoduchá, ale výrazná opakující se rytmická figura 
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ve všech nástrojích i hlasech, obsahující jednu notu osminovou, dvě šestnáctinové a čtyři 

osminové. Tímto způsobem je rytmizovaný krátký melodický motivek, který často opakovaně 

klesá s každým taktem o tón níže. V tomto duchu je verš „Sancte Wenceslae, Sancte 

Adalberte et Nepomucene, Sancte Vite“ i „Sancte Sigismunde, Sancte Georgi, Sancte quinque 

Fratres, omnes Sancti Martyres“. Při každém „ora/te pro nobis“ se zde rozeznívají drobné 

koloraturky ve zpěvných hlasech, aby opět přišel výše zmíněný klesající drobný rytmicko-

melodický motiv. S taktem 207 se vrací čtyřdobé metrum, se kterým přichází ostře 

vydeklamované sólo dvojice tenoru a basu v původní tónině na „Sancte Cyrille et Methudi“. 

Tutti přichází se stejně ostrou deklamací na „Omnes Sancti Potifices et Confessores“, kde se 

opět ozvou také tympány. Charakter se okamžitě zjemní s příchodem dvojice sólových 

ženských „Sancte Antoni, Sancte Procopi“, které náhle téměř vpadá do konce předchozího 

„ora pro nobis“. Soprán a alt hbitě vystřídá dvojice mužských sólových hlasů na „Sancte 

Gunthere“. K „Sancte Ivane“ začíná přizvukovat také alt. Tutti se rozezní bez oddělující 

pauzy na „Omnes Sancti Sacerdotes et Levitae“, a homofonním „orate pro nobis“ končí 

tento úsek. V taktu 232 začíná drobná sopránová árie o třech slokách ve dvoučtvrťovém taktu 

v tónině D dur, do jejíhož „ora pro nobis“ přizvukuje alt a bas. Po třítaktové mezihře, která 

zaznívá již potřetí, přichází sólový tenor a bas, opět ve dvojici. Čtyřdobý takt začíná na 

„Omnes Sancte Virgines“, zpívané celým sborem doprovázené všemi nástroji včetně 

tympánů. Poslední část „Agnus Dei“ ve třídobém taktu má zcela jiný charakter, než zbytek 

skladby. Je to především delšími hodnotami not, úspornější instrumentací a rytmické 

jednoduchosti. Začíná taktem 286 homofonním sólem trojicí vrchních hlasů s doprovodem 

varhan. Po osmi taktech se ke středním hlasům připojuje bas a střídá tak soprán. Po dalších 

deseti taktech se připojuje sbor a všechny ostatní nástroje kromě tympánů, které již do konce 

skladby nezaznívají. Závěrečné „Miserere nobis“ je zhudebněno ve čtyřdobém taktu, stejně 

jako je tomu v závěru všech výše popsaných skladeb. 

Harmonicky není kompozice příliš bohatá, zvláště pokud bychom srovnávali například 

s loretánskými litaniemi Bohuslava Matěje Černohorského. Ty, ač založené na ostinátním 

basu, jsou o mnoho prokomponovanější a více invenční. Mentzl se ve své kompozici drží 

základní tóniny C dur, místy se obejvuje paralelní a moll a dominantní G dur, v sopránové 

árie o třech strofách se jednou objeví D dur. Polyfonních částí je zde poskrovnu, a když, 

nejsou nijak složitě postaveny. Mentzelova kompozice však disponuje svěží rytmikou, 
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zpěvnou melodikou a formální zřetelností několika drobnějších úseků, do nichž je rozčleněna, 

díky čemuž nepochybně patřila mezi efektní a vděčné skladby broumovských kůrů.  

 

 

 

Rorate Caeli 

Roráty jsou zpěvy, které se provozovaly v adventím období při ranní mši k poctě blahoslavné 

Panny Marie. Podle tradičního předkoncilního usuálu se introit Rorate caeli zpívá na čtvrtou 

adventní neděli. Jeho krátký text zhudebnil A. C. Mentzel celkem sedmkrát v původním 

znění: 

 

Roráte caéli désuper, et núbes plúant jústum: 
aperiátur térra, et gérminet Salvatórem. 
Caéli enárrant glóriam Déi: 
 et ópera mánuum éjus annúntiat firmaméntum. 
Glória Pátri. 

Jedná se zřejmě o autograf, obálka však odpovídá stylu 19. století. Kompozice má sedm částí 

(osm i s antifonou), a je napsána pro čtyřhlas, dvoje housle, dva lesní rohy a varhany. Každá 

ze sedmi částí má zcela odlišný charakter, ale všechny mají společnou stavbu. Po části „Coeli 

enarrant“ je v každé z nich uvedeno „Rorate ut supra“, tedy vlastně da capo. Téměř každé 

Rorate je tedy dvoudílnou formou AB. Teprve po sedmém Rorate následuje antifona Ecce 

concipies et pariet, která se však zpívá před Rorate, jak je ostatně naznačeno i v partech: 

„Ecce concipies ante Rorate“. Je velice nepravděpodobné, že by se Mentzelovy roráty 

provozovaly ve své době bezprostředně za sebou, text se neustále opakuje a celkový rozsah 

(přes 500 taktů) se navíc prodlužuje díky da capo formě, jak jsem zmínila výše. Není tedy 

jasné, zda se Ecce concipies zpívalo před každým Rorate, nebo pouze na začátku mše, a kolik 

rorátů bylo v jednom dni zpíváno. Můžeme se domnívat, že sedm rorátů patřilo sedmi ranním 

mším v rámci všech čtyř adventních týdnů či jen během posledního. Není rovněž zcela jisté, 

kdy přesně zněla poslední část kompozice, antifona Ecce concipies, totiž, zdali pouze před 

posledním rorate (a pak bychom očekávali, že se v ostatních šesti případech zpívala chorální 
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verze) anebo pokaždé, bez ohledu na tóninové skoky. Ty by vnikly ve všech případech, neboť 

antifona je psána v tónině C dur, zatímco Rorate I začíná v Es dur, Rorate II v B dur, Rorate 

III v A dur, Rorate IV v D dur, Rorate V v e moll, Rorate VI v c moll a Rorate VII v F dur. To 

však zůstane hypotézou, neboť na obálce ani partech bohužel nenalézáme žádné indicie, které 

by nám řekly více, a problematikou figurálních rorate v 18. století se dosud nikdo nezabýval. 

Jaroslav Mráček140 ve své studii uvádí, že počátek antifon zpívaných před Rorate znázorňuje 

třebechovický literátský graduál z roku 1559, kde uvádí rubrika oddíl „Antyfony w Adwent 

před Introitem Rorate“, v němž se nachází mimo jiné také konktrafaktum Ecce concipies. 

Také Aneta Preislerová141 ve své bakalářské práci o rorátní rukopisné knize z roku 1617 

zmiňuje, že předlohou oddílu českých kontrafakt, které představují antifony pro příchod Syna 

Božího v tělě na tento svět, je zde právě antifona Ecce concipies. V tradičním usuálu se však 

tato antifona neobjevuje. 

První Rorate v Es dur má 47 taktů142 a je hýřivě jásavé. V dílu A, který je psán bez předehry 

ve čtyřdobém taktu v drobných notových hodnotách, zní téměř po celou dobu všechny hlasy. 

Převažuje opět homofonní styl, ale místy se hlasy prolínají i v polyfonii. Zpěvní hlasy jsou 

vícekrát zdobeny staccatem na druhé slabice opakujícího se slova „rorate“ v rozložených 

kvintakordech. V prvním Rorate se neobjevuje žádné sólo. Díl B „Coeli enarrant“ je 

umírněnější, začíná v paralelní c moll ve třípůlovém taktu, ve větších notových hodnotách bez 

lesních rohů, ale tutti. Končí opět ve výchozí tónině. 

Druhé Rorate má 82 taktů, a začíná ve čtyřdobém taktu v tónině B dur. Po čtyřtaktové 

předehře přicházejí ve dvojici sólový alt a tenor, ke kterým se o dvě doby později připojují 

tutti. Tento motiv se zopakuje vzápětí znovu, poté již zpívají všechny hlasy až do konce dílu 

A - s výjimkou jeho posledních čtyř taktů, kde se celá rytmicko-melodická figura zopakuje 

ještě jednou. Část „Coeli enarrant“ ve tříčtvrťovém taktu v paralelní g moll je psána formou 

drobné sopránové árie doprovázené pouze varhanami a houslemi. Árie má rytmicky výrazný 

ritornel, po kterém však díl B zakončují pěti takty ještě samotné varhany. Celkově je druhé 

Rorate ve srovnání s prvním zajímavější po všech stránkách, rytmická invence je podpořena 

několika výraznými drobnými hudebními nápady, které podporují efekt modulace do paralelní 

mollové tóniny, a které se na vhodných místech opakují. 

                                                           
140

 Mráček, Jaroslav: Sources of rorate chants in Bohemia, in: Hudební věda XIV/ 1977, č. 3, s. 230-241 
141

 Preislerová, Aneta: Rorátní rukopis G10/ 1165, Bakalářská diplomová Práce, FF MU, Brno 2011, s. 8 
142 U všech Rorate uvádím počet taktů bez opakování da capo. 
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Třetí Rorate, ve kterém se nevyskytují lesní rohy, je členitější: má 95 taktů a je rozděleno do 

tří větších celků. Zatímco u všech ostatních Mentzelových Rorate je verš „Et opera“ součástí 

druhého dílu, zde je samostatným celkem. Téměř celý první díl třetího Rorate v A dur ve 

čtyřdobém taktu je provázen stále se opakujícím výrazným rytmickým motivem o 

šestnáctinové pauze, třech šestnáctinových notách a dvou osminových notách, který po sobě 

imitují housle a basso continuo. Po třítaktové předehře v tomto duchu začíná líbezné sólo 

sopránu s basem. Když je vystřídají tutti, zpívá rytmicky stejné sólo soprán s altem o kvartu 

níže. Opět se ozvou všechny čtyři zpěvní hlasy, aby jednoduchou polyfonií zakončily první 

část. „Coeli enarrant“ je drobnou hudebně nápaditou árií plnou běhů v paralelní mollové 

tónině, svěřenou tentokrát basu. Také v ní se u houslí objevuje výše zmíněný rytmický motiv, 

především pak v pauzách, kde bas nezpívá. Poslední část „Et opera“ je psána v původní 

tónině v třípůlovém taktu, kde se ve větších notových hodnotách pohybují všechny hlasy 

včetně houslí v homofonii, což působí slavnostně závažným dojmem.  

Rorate v pořadí čtvrté je psáno v dvoupůlovém taktu v tónině D dur a má 82 taktů. Jediná 

sóla, která v něm figurují, je dvojice sopránu a altu, která v taktu 23 a 24 dvakrát zopakuje po 

ostatních hlasech slovo „pluant“. Začíná stejně jako první bez předehry, již v prvním taktu se 

ozvou všechny hlasy. Od druhého taktu se rozjíždí polyfonie na text „rorate coeli desuper“. 

Verš nejdříve zazpívá bas, o dva takty později se připojí tenor, pak alt s druhými houslemi a 

nakonec soprán s prvními. Střední část „Coeli enarrant“ je v třípůlovém taktu. Opět je 

umírněnější díky delším notovým hodnotám a volnějšímu metru, tentokrát však nemoduluje 

do paralelní tóniny, ale zůstává v tónině výchozí. Po celou dobu jejího trvání vůbec nezaznívá 

soprán, zpívají jenom tři spodní hlasy. V nástrojích se zde vyskytuje jednoduchý, ale nápadný, 

stále se opakující rytmický motiv o jedné půlové notě, jedné čtvrťové pauze, třech čtvrťových 

notách, a stejným způsobem dále. Harmonicky není kompozice nijak zvláštní, ale oplývá 

velmi zpěvnou melodikou a jemnou zvukomalbou. 

Páté Rorate má celkem opět 82 taktů. Jeho první díl v tónině G dur v třípůlovém taktu je 

zpočátku velice harmonicky i melodicky podobný části „Et opera“ třetího Rorate.Zde však 

Mentzel rozvíjí frázi dále, vystřídá zde také paralelní mollovou tóninu. Poslední jeho dva 

takty jsou však v čtyřdobém metru, jak to často bývá v úplném závěru Mentzelových skladeb. 

Díl B je opět drobnou árií s houslovými mezihrami, tentokrát altovou. Je psána ve 

tříčtvrťovém taktu v paralelní tónině e moll, v níž Mentzel používá efektní zvýšený sedmý 
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stupeň. V rámci všech Mentzelových rorát je zde poprvé po mollové části zcela jasný durovný 

závěr, jak vyplývá z houslí. 

Šesté Rorate má 50 taktů a podobně jako ve třetím se ani zde nevyskytují lesní rohy. 

Jako jediné začíná (bez předehry) v mollové tónině, přesněji v c moll, a je psáno ve 

čtyřdobém metru. Hned na začátku zaznívají všechny hlasy. Když dozpívají tutti první frázi, 

přichází po čtyřtaktové mezihře sopránová a altová pasáž jednoznačně sólového charakteru. 

V partech sice není naznačeno, že se jedná o sólo, domnívám se však, že se zde jedná o 

případ, kdy opisovač pouze zapomněl sólo zdůraznit, nebo se jeho přítomnost zdála natolik 

jasná, že jej nevyznačil úmyslně. Dvojice altu a sopránu zpívá „Aperiantur terra“ zcela 

homofonně v terciích s množstvím melismat a s krátkými houslovými figuracemi-odpověďmi. 

Po drobné mezihře tento verš též v homofonii opakují tutti. Celý první díl je hudebně velmi 

zdařilý. Efektní počáteční zvolání v mollové tónině je podpořeno rychlými houslovými 

pasážemi. Bouřlivý úvod je pak vkusně vystřídán uklidňující sólovou dvojicí v paralelní 

durové tónině, aby konec první části prošel ještě několika harmonicými změnami a skončil 

opět v dur. Díl B je stejně jako v druhém Rorate sopránovou árií, zde však pouze s varhanním 

doprovodem. Zde je bohužel árie melodicky poněkud kostrbatá, málo nápaditá a nepůsobí 

příliš uceleně, jako by autor vyčerpal invenci na vydařeném prvním dílu. Druhá část zde také 

poprvé není odlišena jiným metrem. 

Poslední Rorate má 45 taktů a jeho první díl je v tónině F dur. Všechny hlasy se rozeznívají 

hned v prvním taktu po osminové pauze. Zajímavostí je zde drobné imitační nástupy ve 

zpěvních hlasech na text „aperiantur terra“, která začíná v sedmnáctém taktu, a v taktu 25 se 

zdvihem se sjednocuje v homofonii, čímž efektně končí první část. Ani zde není část druhá 

zapsána v jiném taktu. Začíná v paralelní d moll, a střídá se zde sólový soprán, alt a bas; tenor 

se vůbec nevyskytuje. Jedná se zdařilou kombinaci koncertantní homofonie a imitační 

techniky, zemitě podpořenou pravidelným tepem houslí i varhan, která se na několika místech 

objevuje s jistým efektem.  

Antifona „Ecce concipies“, zapsána za všemi roráty, začíná až slovy „et pariet“. Začátek 

prvního verše se tedy zjevně zpíval chorálně. Jedná se o krátkou skladbu o třiadvaceti taktech 

ve dvoupůlovém taktu v tónině C dur, v níž zaznívají všechny hlasy převážně v homofonní 
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sazbě. Překvapením je odvážný a před koncem náhle se objevivší septakord fis-c-a-es, kterým 

Mentzel moduluje přes G dur do závěrečného tónického kvintakordu. 

Na základě popsaných kompozic lze konstatovat několik faktů o Mentzelově hudbě. 

Samozřejmě, že pokud si uvědomíme skutečnost, že v podobné době komponovali 

v středoevropských hudebních centrech skladatelé jako Caldara či Zelenka, lokální 

broumovský autor se nezdá být zajímavý. Je však třeba se zamyslet nad tím, v jakém prostředí 

Mentzel komponoval, s jakým záměrem, a jaké odbytiště měly jeho skladby. Cílem jeho 

komponování byl bez pochyby praktický provoz jednoho či obou broumovských figurálních 

sborů při bohoslužebných úkonech. Je jasné, že dvě desítky chlapců z broumovského 

gymnázia nemohly dosáhnout hudební úrovně například drážďanské dvorní kapely. Srovnávat 

však můžeme do jisté míry se skladateli, kteří komponovali pro pražské kůry, neboť není 

známo, že by při pražských kostelích působili v principu lepší hudebníci, než v Broumově. Je 

pravděpodobné, že Mentzel se po celý život z Broumova na delší dobu nevzdálil. Vystudoval 

tam a posléze pracoval, v zahraničí nestudoval a se skutečnými hudebními špičkami své doby 

do styku nepřišel. Zřejmě také proto nedosahuje jeho dílo úrovně Bohuslava Matěje 

Černohorského, který působil několik let v Assisi a Padově ve vynikajících hudebních 

podmínkách. Není bohužel mnoho českých autorů této doby, se kterými bychom mohli 

Mentzela porovnat. Kromě Černohorského musíme vzít v úvahu nejslavnějšího 

benediktinského hudebníka Gunthera Jacoba a další pražské skladatele, jako Jana Josefa 

Ingáce Brentnera, Antonína Reichenauera nebo Česlava Vaňuru. Mentzelovo harmonické 

myšlení je mnohem jednodušší. O skladatelské „odvaze“ typu Černohorského nebo o 

nápaditosti úspěšného Brentnera nemůže být v tomto kontextu řeč.   Silou Mentzelova 

hudebního vyjadřování se zdá být často svěží rytmika a velmi zpěvná melodika, která místy 

nabývá lidového charakteru. Jeho kompozice jsou ve většině případů formálně velmi dobře 

čitelné a logicky rozčleněné, také klenutí frází vykazuje jistou kompoziční vyspělost. Zejména 

jeho „Miserere“, se zvukomalbou a efektními (byť obvyklými) melodicko-harmonickými 

postupy svědčí o znalosti stylu a jisté skladatelské invenci. Až na drobné výjimky jsou 

všechny Mentzelovy skladby také skutečně poctivě vypracované. V každém případě nám 

znalost těchto broumovských kompozic období baroka poskytuje širší pohled na hudbu 

v Čechách v první třetině 18. století, o které toho dosud bylo vybádáno stále jen málo. 
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4. Viola d’amore ve skladbách Antonína 
Celestýna Mentzela 

 

Viola d’amore je smyčcový nástroj v diskantové nebo altové poloze, který se stejně jako 

housle drží při hře na rameni. Svou stavbou se podobá sopránové viole da gamba, ale nemá 

pražce. Má pět až sedm základních strun, pod kterými jsou obvykle ve stejném počtu 

nataženy struny rezonanční. Díky těm má viola d’amore charakteristický sladký zvuk, který je 

také pravděpodobně příčinou jejího názvu.  

Podle studie Kaje Koeppa v MGG143 pochází první zmínka o nástroji tohoto jména z roku 

1649, a nachází se v dopise hamburského hudebníka Johanna Rittera. Podle studie Evy 

Küllmer o viole d’amore144 ji však první popsal v jednom ze svých deníků anglický vědec 

John Evelyn v roce 1679.  

V první polovině 18. století byla viola milostná velmi oblíbeným nástrojem. Většina 

významné literatury pro ni pochází z pera italských a německých skladatelů - také například 

Bach, Graupner, Telemann či Vivaldi vytvořili četné virtuózní kompozice pro tento nástroj. 

Kolem roku 1740 však začala obliba violy d’amore v koncertní praxi klesat. Od té doby až do 

začátku 19. století byla kromě pár výjimek nástrojem pro soukromé vzdělávání hudebních 

nadšenců.  

Již od dob vzniku tohoto nástroje byla velmi oblíbený princip skordatury. Skladatel Jan 

Philipp Eisel uvádí ve své studii Musicus autodidactus145 z roku 1738, že základní akord violy 

d’amore je c moll nebo C dur, ale pokud je skladba psána v jiné tónině, je lépe přeladit nástroj 

stejně, jako obyčejné housle. Ladění podle tóniny hraného kusu podstatně zjednodušuje 

dvojhmatovou a akordickou hru. Také Quantz146 uvádí, že struny tohoto nástroje se ladí podle 

udání skladatele, a to namísto kvint v sekundách, terciích, nebo kvartách, čímž hráč snadněji 

dosáhne akordické hry. Velmi efektní je souzvuk prázdných strun, proto se ve skladbách pro 

                                                           
143

 Blume, Friedrich: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Stuttgart 
2003 
144

 Küllmer, Eva: Mitschwingende Saiten, Bonn 1986 
145 Eisel, Johann Phillipp: Musicus autodidactus, 1738; Küllmer 1986 
146 Quantz, Johann Joachim: Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752; tamtéž 
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violu d’amore objevuje často akordická a arpeggiová hra právě v základním tónickém akordu, 

což má samozřejmě pozitivní vliv také na intonaci. Možnosti skordaturové hry pro violu 

d’amore popsal velmi přesně Joseph Majer147, který uvádí celkem 17 možných ladění. Jako 

první jmenuje ladění v F dur, které používá ve svých skladbách také Mentzel. Až do druhé 

poloviny 18. století totiž neexistovalo pro violu d’amore žádné ustálené ladění.  Zjevně se 

počítalo s tím, že hráči na na violu d’amore budou především houslisté, pro které bude 

vyhovující ladění podle té které skladby. Sbírka Attilia Ariostiho Cantatas and collection of 

lessons for viola d’amore, která byla vydána v Londýně v roce 1724, je psána pro čtyřstrunný 

nástroj, a má připravit houslistu na hru na violu d’amore. V každé z těchto lekcí upravuje 

Ariosti ladění podle základního akordu konkrétního kusu – nalezneme zde pět různých ladění 

po terciích nebo kvartách. V literatuře pro violu d’amore se objevují skordatury až do 

pozdního 19. století.  

Part violy d’amore na principu skordatury se objevuje ve dvou kompozicích Antonína 

Celestýna Mentzela. Jedná se o druhé Tenebrae z Tenebrae III pro feriis sextis a o Vexilla 

Regis. Tato skutečnost je poměrně překvapivá, neboť v Čechách v 18. století je využití violy 

d’amore dosti neovyklé. Ve druhém Tenebrae se objevuje společně se dvěma violami da 

braccio, zatímco v prvním ani ve třetím Tenebrae se žádná viola nevyskytuje.  Vcelku snadno 

můžeme tedy usoudit, že se Mentzel rozhodl napsat part pro violu d’amore kvůli barvě 

celkového souzvuku. Jeho rozhodnutí pramenilo jistě také z praktické skutečnosti, že tento 

nástroj měl k dispozici. Důkazem toho je, že objevuje i ve skladbě Vexilla Regis ve stejném 

ladění. Opis této skladby pořídil v roce 1728 Josef Piter, part violy d’amore je však psán 

přímo Mentzelovou rukou. Viola d’amore je v broumovském kontextu spjatá pouze se 

jménem Antonína Celestýna Mentzela, v žádné jiné skladbě dochované v broumovských 

hudebních sbírkách se již nevyskytuje. Kdo ji vlastnil, kdo na ni ve skutečnosti hrál, a zda to 

byl samotný Mentzel, se však již asi nedozvíme. 

V obou zmíněných Mentzelových skladbách je počátečním akordem explicitně naznačeno, že 

ladění šestistrunné violy d‘amore je jedno z běžných -  f-a-c‘-f‘-a‘-c‘‘. V zápise se melodie 

pohybuje v paralelních kvintách při předznamenání b, fis, gis, což však napovídá princip 

skordatury. 

                                                           
147 Majer, Joseph: Skordaturen für die viola d’amore, Schwäbisch-Hall 1732; tamtéž 
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Hráči na violu d´amore hráli kvůli uplatnění v naprosté většině primárně na jiný nástroj. 

Nejčastěji zjevně na housle, jak uvádím výše, a jak vyplývá i z Mentzelova notového zápisu. 

Jak již bylo řečeno, melodie se pohybuje v paralelních kvintách. Právě po kvintách jsou 

naladěny violinové nástroje – housle i viola. Viola d´amore je laděná nejčastěji po terciích, 

stejně jako v našem případě. To napovídá, že zapsané jsou kvinty, ale znějí tercie. Pro hráče 

na violu d´amore, původně houslistu či violistu, byl tedy vytvořen takový part, který by ho 

nepletl. Hráč na housle nebo violu je zvyklý na kvintové ladění, proto je pro něj více či méně 

obtížné přijmout terciové ladění bracciového nástroje.  

Ze souzvuků na konci první krátké fráze snadno zjistíme, který akord má znít ve skutečnosti. 

Závěrečný akord o šesti tónech hned v prvním taktu znamená bez pochyby prázdné struny. Je 

zapsaný jako souzvuk kvint F-C-g-d‘-a‘-e‘‘. Když ho přepíšeme podle F dur ladění violy 

d´amore jako f-a-c‘-f‘-a‘-c‘‘, získáme akord žádoucí do celkové harmonie, a také z něj 

odvodíme poměrně snadno všechny ostatní tóny, které se v partu violy d´amore vyskytují. 

Zároveň platí při tomto zvláštním zápisu ono předznamenání bé, fis a gis, kvůli půltónům a 

celým tónům ve výsledné tónině.  
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5. Ediční zpráva ke spartaci 

 

Obecně  

Mentzel a jeho opisovači označují „solo“ a „tutti“ pouze počátečními písmeny. Ve svých 

edicích vypisuji tato označení celá, „solo“ vždy do příslušných zpěvních hlasů a do varhan, 

„tutti“ pak pouze do varhan. Místy není ze zápisu zpěvních hlasů zcela jasné, zda mají zpívat 

soli nebo tutti, přičemž ve varhanním partu jsou tato označení zapsána. V takovém případě je 

do zpěvních hlasů nedoplňuji, ale ponechávám pouze tam, kde jej uvádí autor či opisovač. 

Ve skladbách je vyznačena dynamika jen velmi zřídka. Uvádím ji přesně tam, kde Mentzel, tj. 

nedoplňuji do druhých houslí podle prvních atd. 

Do varhanního partu neuvádím počátky textu jednotlivých částí skladby. 

Trámcování zpěvních hlasů uvádím dle moderního úzu, tedy podle podložení textu. 

Místo označení „Ut supra“ uvádím u všech Rorate „da capo al fine“. 

 

Tenebrae I 

V 9. a 11. taktu je zřejmě chybné vedení tenoru, neboť neladí do celkové harmonie. Podle 

vedení ostatních hlasů jsem opravila pět čtvrťových not následujícím způsobem: 

Hlas Takt Rukopis Edice  

Tenore 9/1 c‘ d‘ 

Tenore 9/2 c‘ d‘ 

Tenore 9/3 e‘ f‘ 

Tenore 9/4 e‘ f‘ 

Tenore 9/5 as‘ a‘ 

Tenore 11/5 d‘‘ es‘‘ 

Tenore 11/6 d‘‘ es‘‘ 
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Podobně je tomu v 15. taktu, kdy má tenor na poslední době notu d‘‘ do celkové harmonie Es 

dur. Vzhledem k tomu, že se záležitost doslovně opakuje v taktu č. 18, rozhodla jsem se to 

považovat za autorův záměr. 

 

Tenebrae II 

Varhany jsou oproti partům dvou viol da braccio a violy d’amore zapsány o tón níže, přičemž 

u smyčcových nástrojů je označení humil., tedy snížení. O této problematice pojednávám na 

jiném místě této práce148. V edici zapisuji varhanní part o tón výše, aby ladil se smyčcovými 

nástroji. 

 

Tenebrae III 

Hlas Takt Rukopis Edice  

Violino I 41/2 a‘‘ g‘‘ 

Violino I 41/3 d‘‘ c‘‘ 

Alto 59/2 c‘ d‘ 

 

 

Vexilla Regis 

Místo označení Piterova označení da capo jsem do edice zaznačila repetice na příslušných 

místech. 

 

Miserere 

Hlas Takt Rukopis Edice  

Basso  17/5 e es 

Violino I 24/5 f‘‘ es‘‘ 

                                                           
148 Viz podkapitola Skladby Antonína Celestýna Mentzela. 
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Tenor 57/1, 2 d‘‘ c‘‘ 

 

 

Lytanie de Sancti Patronis Regni Bohemiae
149

 

Housle jsou psány v D dur, zatímco všechny ostatní nástroje i hlasy jsou in C, tedy se jedná o 

podobný případ jako u Tenebrae II. Housle jsem proto transponovala o tón níže. 

U stále se opakujícího „ora/te pro nobis“ není na mnoha místech jasný vztah not a slabik. 

Text proto podkládám dle vlastní úvahy s ohledem na co nejpřesnější deklamaci a vedení 

všech hlasů.  

Hlas Takt Rukopis Edice  

Violino I 155/3, 4 g‘‘ gis‘‘ 

Violino I 116/6 a c‘ 

Basso 284/4 fis g 

 

 

Rorate I 

Hlas Takt Rukopis Edice  

Violino I 12/9, 13 as‘‘ a‘‘ 

Violino I 13/1-5 as‘‘ a‘ 

Violino II 13/ 3, 6 as‘ a‘ 

Alto 13/1-6 as‘ a‘ 

Basso 13/7 as a 

Organo 13/7 as a 

Violino I 14/2 as‘‘ a‘ 

Tenore 18/10, 11 d‘‘ c‘‘ 

                                                           
149 Edice skladeb Lytanie de Sancti Patronis Regni Bohemiae a Rorate VII přikládám bez doplněného 
generálbasu z důvodu nečekaného selhání techniky. Pro případné zájemce je opravená verze k nahlédnutí u mne 
v rukopise. 
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Violino II 27/3 as‘ a‘ 

Violino II 28/8 d‘‘ c‘‘ 

Violino II 30/3 as‘ a‘ 

 

Rorate II 

Spartace bez problémů. 

 

Rorate III 

Hlas Takt Rukopis Edice  

Canto 11/7 dis‘‘ d‘‘ 

Canto 13/7 dis‘‘ d‘‘ 

Basso 284/4 fis g 

 

 

Rorate IV 

Hlas Takt Rukopis Edice  

Violino I 13/4 g‘‘ gis‘‘ 

 

 

Rorate V 

Spartace bez problémů. 

 

Rorate VI 

Spartace bez problémů. 
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Rorate VII 

Hlas Takt Rukopis Edice  

Violino II 12/10 h‘ b‘ 

Tenore 14/celý takt b‘ h‘ 

 

Ecce concipies 

Spartace bez problémů. 
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6. Závěr 

 

Chceme-li se poučit o hudebním provozu v Broumově v 18. století, máme k dispozici 

především obě hudební sbírky, klášterní i kostelní, které nám poskytují určitý typ svědectví. 

Přestože duchovní skladby 18. století jsou dnes jen malým zlomkem obou sbírek, umožňují 

nám do problematiky alespoň nahlédnout, a zhodnotit tak některé dílčí problémy. Antifonáře, 

graduály a usuály ze 17. a 18. století svědčí o oblibě chorálu i v této době. Čilý chorální 

provoz v opatství břevnovsko-broumovském v 18. století dokazují ostatně i inventáře a 

množství chorálních knih dochovaných ve sbírce břevnovské, o kterých se ve své studii 

zmiňuje Markéta Kabelková150. Žánry, které komponovali lokální skladatelé, zase poukazují 

na některé zvláštnosti dobového hudebního provozu charakteristického pro Broumov. 

Kompozice mimobroumovských skladatelů působících v Čechách, stejně jako díla skladatelů 

zahraničních, promlouvají o stycích s ostatními benediktinskými kláštery a širších obzorech 

hudebníků, díky nimž se tyto skladby do Broumova dostaly. V obou broumovských sbírkách 

se vyskytují komplikované kompozice italských či německých autorů, stejně jako formálně i 

invenčně prosté skladbičky některých lokálních hudebníků.  

Kdy přesně se které skladby provozovaly, jak často zněly, jaké místo měly v liturgii, a jak 

byla kombinována figurální hudba s chorálem, se již bohužel asi nedozvíme. Zájem o hudbu a 

jistý rozhled broumovských hudebníků 18. století je doložen hudebními sbírkami a jejich 

kvalitami, jinou otázkou je však kvalita produkce. Úroveň tamních figurálních sborů se 

zřejmě v průběhu celého století různě proměňovala. Záleželo na opatovi, na chorregentovi, na 

momentální výuce hudby na klášterním gymnáziu, na kantorovi městské školy a tom, jakou 

váhu tito přikládali hudebnímu vzdělávání. Téměř jistě víme pouze to, že v letech 1755 a 

1777 vzkvétala broumovská hudba asi nejvíce, neboť kromě chorregentů působil v klášteře 

také laický kapelník František Xaver Černý, který měl společně s opatem Grundtmannem 

vybudovat v Broumově hudební školu.  

                                                           
150 Kabelková, Markéta: Hudba v břevnovském klášteře, in: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Praha 
1993, s. 223–234 
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Účelem této práce bylo především podat co nejvíce zpráv o broumovském hudebním 

v provozu v době, kdy působil při tamním farním kostele Antonín Celestýn Mentzel. Na 

základě jeho dochovaných kompozic mohu konstatovat, že Mentzel je jistě zajímavým 

autorem, především ale v kontextu málo probádané tvorby českých skladatelů období baroka. 

Srovnáme-li Mentzelovy skladby s díly jeho pražských současníků, jakými byli Černohorský, 

Brentner či Reichenauer, bude nám připadat jeho hudební vyjadřování pravděpodobně trochu 

omezené. Tato skutečnost, způsobená pravděpodobně celoživotní přítomností v Broumově a 

čistě provozním komponováním, nemění nic na jeho melodické invenci, rozmanité 

instrumentaci, osobitém charakteru některých kompozic a občasné harmonické zajímavosti. 

Téměř ze všech jeho skladeb je zřetelně cítit snaha o řemeslně poctivou a efektní kompozici. 

V klášterní sbírce však nalezneme další asi desítku jmen broumovských skladatelů 18. století. 

Jedná se zejména o místní varhaníky, učitele, chorregenty a členy řádu, tedy skladatele různé 

úrovně. Další bádání o nich a jejich kompozicích, stejně jako studium anonymních 

broumovských skladeb, nám pomůže utvořit si o hudebním dění v Broumově v této době zase 

o něco konkrétnější představu. 
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7. Abstrakt 

 

Práce se zabývá nejprve historickým pozadím Broumova. Zaměřuje se také na provoz obou 

broumovských škol v 18. století (klášterního gymnázia a městské školy) s důrazem na tamní 

hudební vzdělávání a činnost. Dále se práce věnuje dvěma broumovským sbírkám hudebnin, 

klášterní a kostelní. Ty poskytují o místním hudebním provozu v 18. století cenné informace, 

týkající se jak duchovní figurální hudby, tak i chorální praxe. Katalog hudebnin klášterní 

sbírky ze 17. a 18. století je jednou z příloh. Součástí studie je samozřejmě také popis 

pramenů, se kterými pracuje. Jedná se o pět rukopisů Antonína Celestýna Mentzela (1684?-

1740) obsahující celkem třináct jeho kompozic, které jsou v rámci této práce podrobeny 

analýze z hudebního i textového hlediska. Jejich edice jsou též přiloženy k práci. V závěru se 

studie zaměřuje na raritní výskyt violy d’amore v některých z Mentzelových kompozic. 
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8.  Abstract 

 

In the first instance the work is concerned with the historical background of Broumov.  It also 

focuses on the operation of both Broumov schools in the 18th century (the monastic school 

and the municipal schools) with an emphasis on local music education and activities.  Further,  

the work deals with two Broumov collections of music, monastery and church ones.  They 

provide valuable information  about  local music service in the 18th century,  regarding both 

spiritual figural music and choral practice.  Product sheet music of monastic  collection from 

the 17th and 18th centuries, is one of the attachments.   A description of the sources, with 

which study  works, is provided.  These are five manuscripts by Anthony Celestýna Mentzel 

(1684? -1740) containing a total of thirteen of his compositions, which are in this work 

analyzed from the music and text point of view. Their editions are also attached to the work.  

In conclusion, the study focuses on the rare occurrence  of the viola d'amore in some of 

Mentzel´s  compositions. 
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