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Disertační práce Ludmily Mikulášové na první pohled snad poněkud klame svým podtitulem 
„život a dílo“, který odkazuje k tradičně rozvrženým monografiím snažícím se obvykle – co 
možná v úplnosti – postihnout danou osobnost a její tvorbu. Zatímco část věnovaná 
skladatelově biografii postihuje celý skladatelův život s akcentem na jeho profesionální 
působení, část věnovaná dílu – ač rozsáhlejší – neaspiruje na charakteristiku všech skupin 
Koželuhovy tvorby, nýbrž její těžiště tvoří samostané studie k určitým aspektům 
kompozičního procesu (geneze chrámových skladeb ve světle skic, práce na „hotových“ dílech) 
či k nově objevenému dílu (oratorium La Morte d’Abel). Přesto jsou tyto analytické sondy 
jádrem práce, a to i proto, že právě v nich autorka zúročuje své nejvýznamnější pramenné 
objevy, k nimž patří zejména identifikace a zpracování cenné kolekce skladatelových autografů 
ve sbírce pražské konzervatoře či nalezení provozovacích materiálů již zmíněného oratoria  
v Itálii. Aspekt celkového přehledu skladatelova díla je v práci rovněž zastoupen, ovšem nikoli 
v podobě souvislého textu, nýbrž prostřednictvím tematického katalogu Koželuhových děl, 
který tvoří její II. díl. 

Autorka důsledně používá původní tvar skladatelova příjmení „Koželuch“, což je v souladu 
s aktuálním trendem literatury (viz např. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, 
Praha 2007), ovšem důkladnější argumentaci by si zasloužilo její rozhodnutí „všechna vlastní 
jména psát podle dobového úzu a nikoli podle pozdějších počeštěných podob“ (s. 6, pozn. 1). 
Není snad jednotný „dobový úzus“ vposledku podobnou (a navíc jen méně dokonalou) 
konstrukcí, jakou jsou třeba Národní autority ČR (http://autority.nkp.cz/)? Snaha o jeho 
(re)konstrukci navíc vede do kalných vod souvisejících s otázkou národnosti, resp. rodného 
jazyka, jež ovšem – prozíravě – v práci není řešena. Aplikace dobového úzu se tak nakonec 
v tomto případě rovná používání německých tvarů křestních jmen, které jsou patrně jaksi 
přijatelnější než například tvary italské – v textu tak narážíme na Johanna Antona Koželucha, 
Wenzela Pichla, Franze Xavera Brixiho či Johanna Franze Nowaka, avšak zároveň na Josefa 
Myslivečka. Ve dvou různých tvarech je v práci používán název řádu Křížovníků / Křižovníků, 
přičemž dle současné prezentace a dokumentů dotyčného řádu je druhá možnost ta správná. 

Biografická část práce je členěna především s ohledem na skladatelovo profesionální působení 
a je důkladně zpracována za využití četných citací z archivních dokumentů, k jejichž získání 
byla provedena celá řada rešerší v nejrůznějších archivech. Citace uvádí autorka důsledně 
v transliteraci, pro případné knižní vydání – jež je hodné doporučení – však navrhuji zvážit, 
zda by nebylo vhodnější použít pro přímo v textu uváděné citace dokumentů psaných v češtině 
spíše transkripci: převažují zde úřední dokumenty, u nichž ztráta určitých grafických informací 
za cenu mnohem lepší čitelnosti dle mého názoru není problematická. Cenné jsou exkurzy 
mapující Koželuhovo vrcholné působení na křižovnickém a katedrálním kůru. K analýze 
Koželuhova repertoáru u křižovníků autorka nápaditě využívá přípisů o provozování 



uvedených na hudebninách. Její výsledky potvrzují skutečnost, že některé chrámové skladby 
měly překvapivě dlouhou životnost. V té souvislosti však pokládám za poněkud problematické 
označení Palestriny za autora, jenž byl „z tehdejšího hlediska již neaktuální“ (s. 37), zatímco jej 
nejenom 18. století chápalo spíše jako universálního a nestárnoucího „klasika“, nebo označení 
Caldary, Contiho, Gonelliho, Reichenauera, Vinciho, Schmida či Zelenky za autory „z přelomu 
sedmnáctého a osmnáctého století“ (s. 37), když jejich tvůrčí činnost jednoznačně spadá do 
století osmnáctého. Nemá autorka nějaké vysvětlení pro skutečnost, že přípisy o provozování 
pocházejí v naprosto převažující míře z druhé poloviny 18. století, a to i v případě výrazně 
starších hudebnin? Nebyla snad dříve potřeba zaznamenávat provedení skladeb tak silná?  
Biografickou část práce uzavírá rozbor Koželuhova pozůstalostního spisu, nástin působení 
dalších členů jeho rodiny a jeho pedagogické činnosti. V uvažování o možných osudech 
skladatelovy sbírky hudebnin by stálo za to zohlednit též výskyt pracovních autografů ve sbírce 
pražské konzervatoře – je zde možno očekávat identifikaci dalších rukopisů cizích skladeb 
pocházejících z Koželuhova vlastnictví kromě zmíněného Ferradiniho Offertoria, či nikoli? 

Klíčová část práce sestávající z analytických sond začíná obecněji zaměřeným nástinem díla, 
v němž se však autorka vyhýbá jeho hodnocení i důkladnější charakteristice jednotlivých 
skupin tvorby. Ideálním vzorem pro dopracování této části by byla Poštolkova monografie 
o Leopoldu Koželuhovi, ovšem značná část skladatelovy tvorby uložená v křižovnické sbírce 
autorce nebyla dostupná. Jako oprávněné se tedy jeví rozhodnutí postupovat dále 
prostřednictvím jednotlivých sond a využít přitom skladatelových pracovních autografů a 
dochovaných skic, jejichž množství patrně nemá v případě domácích skladatelů 18. století 
obdoby. Při práci se skicami autorka reflektuje a aplikuje aktuální metody a výsledky 
mozartovského a haydnovského bádání, v kapitole o genezi vybraných chrámových děl se jí 
daří oddělovat a využívat různé kompoziční vrstvy skic a pracovních autografů, v případě 
graduale Ecce sacerdos přesvědčivě aplikuje metodu genetické kritiky, jejíž prostřednictvím 
sleduje skladatelův tvůrčí proces. Skici v tomto případě dokládají skladatelovo hledání ideální 
podoby reprízy odlišující se od expozice: je zvolené řešení v kontextu Koželuhovy tvorby 
výjimečné, či naopak běžné? Svým způsobem protikladný proces práce na „hotových“ dílech, 
iniciovaný obvykle novým provedením a souvisejícími změnami vnějších podmínek, dokládá 
především tendenci k zestručňování chrámové hudby, jež se mnohem dříve než v Praze 
projevila například u dvorů ve Vídni či Salcburku, a v neposlední řadě poskytuje vhled do 
běžné praxe chrámového skladatele. Za zbytečné považuji překládat v hlavičkách tabulek 
graduale, ostatně ani jiné mešní části překládány nejsou (např. offertorium). Doporučoval bych 
rovněž vyhýbat se tendenčnímu pojmu kantátová mše, na jehož problematičnost bylo již 
vícekrát poukázáno (viz např. C. Bacciagaluppi, Rom, Prag, Dresden…, Kassel 2010, s. 19–22).  

Sestavení katalogu Koželuhových děl, jenž tvoří druhý díl práce, představuje hodnotný a 
nepochybně náročný pracovní výkon. Katalog je koncipován systematicky podle hudebních 
druhů. V popisu jeho struktury postrádám důkladnější informaci o tom, jak jsou skladby 
řazeny v rámci jednotlivých druhových kategorií (zejména v případě mší), i když autorka 
pochopitelně počítá s jeho doplňováním, takže jakákoli logika řazení na této úrovni bude 
stejně v budoucnu narušena. Katalog bude patrně moci být obohacen například o některé 
Koželuhovy skladby z polských sbírek (Kladsko – viz D. Idaszak, Z problematyki czeskiej 
emigracji muzycznej…, Bydgoszc 1963, s. 31 a T. Jeż, Kultura muzyczna jezuitów…, Warszawa 
2013, s. 562; Jasná Hora – P. Podejko, Katalog tematyczny rękopisów i druków muzycznych…, 



Jasna Góra 1992, č. 732–736). Je správné, že autorka hned v úvodu doporučuje způsob citování 
katalogových čísel, ovšem zvolenou zkratku „LMik. JAK“ považuji možná za příliš dlouhou a 
složitou na to, aby se bez problémů šíře ujala; výsledek ovšem ukáže budoucnost. Jednotlivé 
záznamy jsou kvalitně zpracované a obsahují dostatečné informace, prameny jsou jasně a 
korektně kategorizované. 

Práce Ludmily Mikulášové je přes uvedené výhrady a drobná doplnění cenným a hodnotným 
badatelským výkonem. Proto ji doporučuji k obhajobě.       
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