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Posudek bakalářské práce.

Stará hudební teorie není často tématem bakalářských a magisterských prací na našich 
katedrách hudební vědy. Na jedné straně je to dáno obtížností zpracování, na které jsou 

studenti málokdy připraveni. Většina textů je v latině a v případě rukopisně dochovaných 
středověkých památek vyžaduje samotné přečtení značné paleografické zkušenosti. Na druhé 
straně chybí v tomto oboru soustavnější muzikologická tradice, na kterou by se dalo 
navazovat. Na tyto limity naráží i předložená bakalářská práce.
     Jejím tématem je edice a analýza spisku Idea unionis musicae et poeticae, který publikoval 
v roce 1617 jako teze k univerzitní disputaci mistr Karlovy univerzity Václav Clemens 
Žebrácký. Téma je velmi zajímavé, zásadní je zjištění, že předlohou Clemensových tezí je 
dobově podnětné dílo Johanna Lippia Synopsis musicae novae z roku 1612. Z tezí nevyplývá, 
proč si Clemens místo konvenčnějších a v univerzitním prostředí jistě známějších spisů vybral 
právě tuto relativní novinku. Kromě zjištění předlohy a porovnání vybraných míst obou textů 
je nejdůležitější částí práce edice tezí a dvou dalších kratších Clemensových textů, týkajících 
se hudby. Zdá se mi, že edice není úplně bez chyb v latinském textu, ale originál jsem neviděl. 
     Několik poznámek mám k interpretaci textu. Autor ho považuje za „traktát“ (s. 63). Teze 
však traktátem nejsou. Je to víceméně program nebo osnova disputace, jejíž skutečnou 
podobu neznáme. Je možné, že Lippiovo dílo působilo provokativně a Clemens si ho nezvolil 
náhodně. Na několika místech se zdůrazňuje, že spisek je věnován teorii hudby a poetiky. To 
také není přesné. Oba pojmy – „musica“ i „poetika“ – jsou v latině souřadné a v podobné míře 
zahrnují normativní naukovou látku. Co je ale nejdůležitější, neuvažuje se o nich jako o 
nějakých samostatných disciplínách, ale o jejich souladu, harmonii, společné roli, což je dáno 
už názvem Idea unionis musicae et poeticae. V tom měl Josef Hejnic pravdu, když citoval 
jako centrální tezi 15, totiž, že obě disciplíny v dobovém pohledu „byly vynalezeny“, aby 

společně chválily Boha, oslavovaly hrdinské činy, předávaly mládeži ctnosti a poskytovaly 
lidem v neštěstí útěchu. Velmi zajímavá je výpověď tezí 56 až 60, které jsou věnovány vztahu 
hudby a slova. Text má být inspirací kompozice, určuje její „formu“, cílem je společné 
vytvoření „obrazu“, vyloženě se tu píše o afektu. Hudební „harmonie“ nově viděná u Lippia 
v „triádě“ durového kvintakordu je jen součástí vyšší „harmonie“ v Boethiovském slova 
smyslu. Těmto otázkám jsou věnovány úvodní a zčásti i závěrečné teze.
     Některé legendární odkazy, například na Orfea, jsou tak běžnou součástí uvažování o 
účincích hudby, že je těžké dohledat jejich přímé zdroje. Zmínka o Jubalovi v tezi 5 má 
v podobě, v jaké je zmíněna, ve skutečnosti jiný zdroj, a to veršovanou parafrázi bible od 
Petra Rigy nazvanou Aurora. (srov. Martin HORYNA, Der Tractatus de musica im Cod. N 51 
der Bibliothek des Metropolitankapitels in Prag, in: Musical Culture of the Bohemian Lands 
and Central Europe before 1620, Praha 2011, s. 157–164).
     Přestože je Clemensův spisek drobný, otvírá řadu témat, která jsou typická pro uvažování
o vztahu hudby a slova ve zlomové době prvních dekád 17. století, ale v domácím materiálu 
byla dosud nepovšimnuta. Zásluhou autora bakalářské práce je, že na dílo a jeho přímou 
předlohu upozornil a celé je zpřístupnil. Pokud jsem upozornil na některé nedostatky, jsem si 
vědom, že jde o složité otázky, na jejichž řešení přichází v curriculu studenta bakalářská práce 
příliš brzy. 
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