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Práce Ludmily Mikulášové Johann Anton Koželuch (1738-1814) – Život a dílo se skládá ze 

dvou částí, V prvním dílu (282 stran) se autorka věnuje životopisu skladatele, a jeho tvorbě 

(včetně popisu kompozičních metod), druhý díl (461 stran) obsahuje tématický katalog 

Koželuhova díla.  

Janu Ev. Antonínovi Koželuhovi (autorka práce dává přednost tvaru Koželuch, který má oporu 

nejen v tom, že jak Jan Ev. Antonín, tak Leopold Koželuhové se takto podepisovali, nýbrž i ve 

velvarské matrice narozených; počeštěná verze příjmení se rozšířila až na přelomu 19. a 20. 

století) byla až posud věnována jediná monografie, práce Rudolfa Fikrleho (Jan Ev. Ant. 

Koželuh, Praha 1946); autorka v úvodu své disertace kriticky zhodnotila jak jeho knihu, tak 

veškeré disertační práce, studie, slovníková hesla a zmínky o Janu Ev. Antonínovi Koželuhovi 

u dalších českých i cizích autorů. Poukázala na neudržitelnost mechanického přebírání soudů a 

posuzování Koželuhovy tvorby mimo celkový kontext dobové hudební produkce (údajná 

povrchnost práce, prázdné efekty). Skladatelův životopis pojednala detailně – na základě 

studia matrik a rodinných poměrů, v Koželuhově dětství i dospělosti (mj. hudební aktivity 

skladatelových dětí – kromě jiného upozorňuje na Wenzela Koželuha, jenž učil Josefa 

Proksche ve slepeckém ústavu, a záměnu Koželuhovy dcery Barbary za Kateřinu 

Koželuhovou, dceru Leopolda Koželuha: obě byly nadané klavíristky, Barbara studovala pod 

Leopoldovým vedením ve Vídni). Věnovala se skladatelovým všeobecným studiím (Velvary, 

březnické gymnázium, snad Praha).  hudebnímu vzdělání a kariéře (Rakovník, Velvary, Praha 

a Vídeň – styky s významnými hudebníky v obou městech, působení u křižovníků a sv. Víta, 

zájem o místo regenschoriho u sv. Mikuláše, kteé nakonec získal Vincenz Maschek; dálě 

bydliště, premiéry důležitých kompozic – opery Alessandro nell’Indie, Demofoonte). Tuto 

část práce ilustruje řada odkazů na dobovou literaturu (slovníky, memoáry) a dokumentů, 

přepsaných diplomaticky – autorka tu sleduje nejmodernější trendy práce s archivními 

materiály (nepřepisuje texty do podoby čtenářské edice, která by byla opodstatněná teprve 

v případě beletristicky orientované práce – nebo při samostatném vydání tématického 



katalogu, kde je rozsah předmluvy omezený a předpokládá se výtah z pramene, eventuálně 

umístění do přílohy). Koželuhovu křižovnickou éru ilustruje Ludmila Mikulášová přehlednou 

tabulkou skladeb, v té době prováděných na zdejším kůru – jde o velmi zajímavý doklad stavu 

křižovnického provozovacího hudebního fondu v této době, který dobře dokumentuje dobové 

hudební zájmy a doplňuje znalosti o chrámové hudbě v Praze přelomu 60. a 70. let 18. století; 

jeho působení u sv. Víta dokládá seznamem hudebnin v jeho vlastnictví ve svatovítské sbírce.  

Zatímco svatovítská sbírka je badatelům přístupná, křížovnická je už dvacet let nedostupná. 

Tady pracovala autorka  s katalogizačními kartami křižovnického fondu; v práci využila také 

další prameny, týkající se Koželuhova pražského působení jako regenschoriho, pedagoga a 

skladatele - křižovnické archiválie a archiválie Pražského hradu (hudebníci, platové archy, 

rekonstrukce Koželuhova repertoáru), málo známá předběžná verze Dlabacžova slovníku, 

uložená v knihovně strahovského kláštera, rodinná korespondence, Koželuhův pozůstalostní 

spis, nekrology, portréty. Ze Schönfeldova Jahrbuch der Tonkunst 1796 je známo, že Koželuh 

měl sbírku hudebnin a vlastnil hudební nástroje – z vlastnických iniciál na hudebninách je 

zřejmé, že vyhledával především díla českých skladatelů a, pro dobu charakteristicky, skladby 

Johanna Michaela Haydna, hudebniny sám opisoval a předplácel si (G.A.Benda, V. Maschek, 

W.A.Mozart); kompletní rekonstrukce jeho sbírky hudebnin a nástrojů, která je součástí 

svatovítské sbírky hudebnin a sbírky křižovnické, však dnes není možná. 

Mimořádně zajímavé jsou ty části práce Ludmily Mikulášové, které jsou věnované 

Koželuhově způsobu kompoziční práce (skici a jejich funkce při zpracování finální podoby 

skladby, geneze kompozic – práce se skicami až k dokončení skladby, zpracování textu, 

pracovní a čistopisné autografy). Autorka analyzuje skladby, dokládá jejich vznik velmi 

podrobně zpracovanými notovými příklady, porovnává způsob práce Jana Ev. Koželuha a 

Leopolda Koželuha, Jana Ev. Koželuha a Josefa Myslivečka jako autorů oratorií), všímá si pro 

dobu typického podkládání několika různými texty, úprav skladeb podle momentální potřeby 

– a to vlastních i cizích (autorka uvádí  offertorium Antonia Ferradiniho, je možné, že by se 

před zadáním práce do tisku mohla tato část práce i tématického katalogu doplnit o další 

úpravu – oratorium Johanna Adolfa Hasseho Le virtu appie della croce, které bylo u 

křižovníků ptovedeno roku 1774; původní paritura, uložená v Českém muzeu hudby, je 

rošířená o další části s nově podloženým textem; písmo by snad mohlo být Koželuhovo (viz 

ČMH  sign. XLVI E 37 – depozit strahovského kláštera; NK 52 C 53 - libreto); toto ovšem je 

otázka dalšího výzkumu. K této části práce je přiložen seznam známých skic (dvacet pět, str. 



94-103), nechybí tu ukázky rukopisu, komentován je i typ papíru (charakteristický, dosud 

přesně neurčený český vodoznak půlměsíce s hvězdou s hvězdičkou uvnitř, a korunované B – 

Benešov nad Ploučnicí, později italský papír typu „tre lune“).  

Velkým přínosem Ludmily Mikulášové k poznání díla Jana Ev. Lepoloda Koželuha je nález 

hudebního materiálu jeho oratoria La morte d’Abel v Bolzanu, ve sbírce hrabat z Toggenburgu 

(v Bolzanu bylo oratorium provedeno roku 1784), ke kterému bylo dosud známo jen libreto, 

podobně jako k dnes nezvěstnému oratoriu Gioas Re di Giuda; díky badatelskému úsilí 

Ludmily Mikulášové se Jan Ev. Antonín Koželuh dnes jeví jako vedle Josefa Myslivečka další 

významný český autor oratorií na italské texty. 

Při přípravě tématického katalogu pracovala Ludmila Mikulášová především s hudebninami, 

které se nacházejí v archivu Pražského hradu a v hudební sbírce katedrály sv. Víta, v Českém 

muzeu a na pražské konzervatoři (kam se Koželuhovy kompozice dostaly se sbírkou pražské 

varhanické školy – je to zřejmé z razítek). Další informace získávala v Souborném hudebním 

katalogu Národní knihovny ČR a v RISMu; tímto způsobem získala přehled i o Koželuhových 

skladbách ve sbírce kláštera křižovníků s červenou hvězdou. V současné době eviduje čtyři sta 

Koželuhových děl (autografy, opisy), dochovaných ve výše zmíněných sbírkách, a dále 

archivech, muzejích a na kůrech kostelů, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, 

Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Polsku a Švýcarsku – t.j. většinou na území někdejší 

rakouské monarchie. 

Katalogová část disertační práce je rozdělena do jednadvaceti oddílů – oddíly I-VIII jsou 

věnovány Koželuhovým duchovním skladbám (mše, requiem, litanie, stationes, responsoria, 

pašije, duchovní písně, ostatní chrámové skladby), následují oratoria (IX), opery (X), árie 

(XI), vokálně instruktivní skladby (XII), symfonie (XIII), koncerty (XIV), komorní hudba 

(XV), tance (XVI), úpravy děl jiných skladatelů (XVII), fragmenty (XVIII), neidentifikované 

skici (XIX), kompozice u nichž je autorství nejisté (XX) a kompozice Koželuhovi mylně 

připisované (XXI). Jan Evangelista Antonín Koželuh byl především chrámovým autorem – 

řazení koresponduje s významem jednotlivých žánrů v jeho tvorbě. Struktura katalogu 

odpovídá struktuře Hobokenova katalogu díla Josepha Haydna – v případě autora, jehož 

skladby nelze průběžně datovat (viz C. H. Sherman: Johann Michael Haydn, L. v. Köchel: 

Wolfgang Amadeus Mozart), nebo je není možné seřadit podle opusových čísel (G. Kinsky: 

Ludwig van Beethoven), je to ideální řešení. Při popisu jednotlivých položek rozlišuje 

Ludmila Mikulášová autografy (skici, incipity, pracovní rukopisy, čistopisy, částečné 



autografy), opisy (autorizované, nebo ne), tisky (první, rané, posmrtné), do katalogu jsou 

zahrnuta libreta, nescházejí odkazy na korespondenci a recenze. Jednotlivá hesla jsou 

dvojjazyčná (čeština, angličtina) = jednoznačná výhoda v případě, že katalog vyjde tiskem. 

Katalog má vlastní seznam literatury, jsou zde obvyklé zkratky: obsazení, odkazy na místa 

uložení, zkrácené citace příslušné katalogové literatury. Neschází rejstřík názvů skladeb,  pro 

vvdání tiskem by bylo dobře doplnit rejstřík textových incipitů a rejstřík jmen. U některých 

položek (ze sbírky katedrály sv. Víta) jsou v katalogu použity kopie incipitů z publikace Jiřího 

Štefana Ecclesia Metropolitana Pragensis (Praha 1983, 1985) – v případě vydání by bylo je 

třeba nově přepsat. 

Ludmila Mikulášová ve své práci detailně využila archivní prameny, získala zcela nové 

informace k životu a dílu Jana Ev. Antonína Koželuha (působení v Rakovníku a Velvarech, 

rodinné prostředí, finanční poměry skladatele), jako první podrobně analyzovala způsob jeho 

kompoziční práce (pracovní partitury, skici). Skladatele ukázala jako jednu z 

nejpozoruhodnějších postav hudebních dějin Prahy a českých zemí 18. století. Její disertační 

práce je vynikající, měla by (s úpravami a možnými doplňky, uvedenými výše) co nejdříve 

vyjít tiskem.  

 

 

 

 

 


