
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

dovolte nám hned v úvodu upozornit na nový 

symbol, který Vás bude provázet na většině 

propragačních materiálů, tiskovin a muzejních 

akcí po celý rok. Letos totiž uplyne celých 130 

let od založení našeho muzea. Toto významné 

výročí si budeme opakovaně připomínat 

a během roku mu bude věnována zasloužená 

pozornost.  

V posledních měsících se pravděpodobně mnozí z Vás setkali s informací, že na půdě 

Vlastivědného muzea došlo k významnému objevu. Rádi bychom Vás na tomto místě seznámili 

s osobností objevitele, okolnostmi nálezu a především s tím hlavním – unikátním tiskem 

houslového partu významného hudebního díla českého baroka Loutnou českou. Následující text, 

který Vám předkládáme, bude publikován ve Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ Č. 2/2015 



PŘÍBĚH MUZEJNÍHO PŘEDMĚTU – LOUTNA ČESKÁ 

 

Adam Václav Michna Z Otradovic (1600-1676) byl český raně barokní básník, sbormistr 

a skladatel, jehož tvorba byla soustředěna především na 

duchovní hudbu.  Ačkoli byl skladatelem velmi plodným, 

mnoho jeho děl se do dnešní doby nedochovalo. To už 

dnes ovšem neplatí o jednom z autorových 

nejznámějších cyklů – Loutně české.  

Dle Jiřího Sehnala, autora monografie o Adamu 

Michnovi z roku 2013, je Loutna česká prvním dokladem 

české duchovní tvorby pro domácí prostředí. Navíc 

skladby z této ucelené sbírky označuje za první 

ritornelové písně na našem území.  

 

Michnova Loutna česká vyšla v roce 1653 jako cyklus třinácti písní, které byly věnovány sňatku 

Ženicha a Nevěsty, v přeneseném významu sňatku Krista a církve. Na existenci tohoto díla poprvé 

upozornil český hudební vědec Emilián Trolda ve 20. letech minulého století. Trolda spojil dva 

zdánlivě odlišné prameny, totiž nově objevený výpis z Michnova díla v pardubickém muzeu 

a tištěný hlas varhan, jež se nacházel v hudebním archivu Strahovského kláštera. Zároveň došel k 

poznání, že všem třinácti písním předchází tzv. ritornello. Ačkoli bylo jasné, že motivicky souvisely 

s danou písní, jejich přesná rekonstrukce nebyla možná. Samotné písně však Trolda 

rekonstruoval. V roce 1943 vydal na základě sopránového a varhanního partu svou rekonstrukci 

Loutny, která se na dlouhou dobu stala jediným zdrojem informací o Michnově sbírce 

a podkladem pro další hudební realizace. 

V 60. letech došlo k novému objevu, totiž tisku particella Loutny české, uloženého v muzeu 

v Soběslavi. Dílo tak bylo doplněno o kompletní vokální hlasy, nicméně ty instrumentální, 

ritornely lemující jednotlivé písně, chyběly nadále. K využití a interpretaci soběslavského 

pramene Loutny došlo ovšem až v roce 1984. Nově vydaná edice se stala součástí repertoárů 

mnoha souborů specializovaných se na interpretaci barokní hudby. Chybějící instrumentální 

ritornely byly hypoteticky rekonstruovány tak, aby byla konečná skladba co nejbližší původní 

verzi. Vycházelo se především ze srovnání s dalšími prameny, dobovou tiskařskou a interpretační 

praxí. 

Titulní list nalezeného hlasu prvních houslí 



Po staletích se nyní konečně podařilo zrekonstruovat skladbu celou. V lednu loňského roku totiž 

muzikolog Petr Daněk náhodou objevil kompletní part 

prvních houslí Loutny české v historické knihovně 

Vlastivědného muzea ve Slaném. Celý cyklus Loutny pochází 

z bývalé knihovny slánského františkánského kláštera. 

Františkáni houslový part pravděpodobně omylem založili 

do jiných not, díky čemuž se jako jediný z celé skladby 

dochoval. Docent Daněk nalezený part nejdříve odložil, 

ovšem že se jedná o světový unikát, mu došlo vzápětí. 

Michnovo dílo poznal podle názvů jednotlivých skladeb 

a notového záznamu.  

Následovalo ověření původního tisku pomocí vodoznaku, díky němuž bylo snadné určit tiskárnu 

a období, ze kterého tisk pochází. Nalezený part prvních houslí tvoří dva listy potištěné z obou 

stran. Ty obsahují vrchní melodický hlas ke všem ritornelům a dvěma písním.  

Loutna česká, jež se do až do současnosti hrála buď jako jednotlivé písně nebo jako celek 

s improvizovanými předehrami, byla konečně kompletně rekonstruována. V nové podobě poprvé 

zazněla loni 23. prosince v Rytířském sále Velkopřevorského paláce v Praze v provedení orchestru 

Ensemble Inégal. Podle znění melodické linky prvních houslí bylo již snadné doplnit housle druhé. 

Ačkoli dosud nejsou k dispozici všechny instrumentální hlasy Michnova díla, part prvních houslí 

umožňuje mnohem přesnější rekonstrukci celé sbírky. Objev houslového partu ve slánské 

knihovně přispěl i k vyvrácení či potvrzení předchozích hypotéz o podobě skladby. Nyní lze 

například s jistotou tvrdit, že ve skladbě bylo užito mnohem méně hudebních nástrojů, než se 

dosud předpokládalo. Odhalujeme také první zmínky o dynamice písní. 

Podle muzikologa Petra Daňka nález nevybízí pouze k nové rekonstrukci a interpretaci Michnova 

díla, je ale zároveň příslibem, že další šťastnou náhodou může být jednou dílo zcela 

zkompletováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodoznak užitého papíru 

Část františkánské knihovny ve Vlastivědném muzeu ve Slaném 



S předstihem Vás upozorňujeme, že rekonstruovaný cyklus skladeb Loutna česká budete moci 

vyslechnout živě při koncertu souboru Ensemble Inégal ve čtvrtek 2. dubna v kapli Zasnoubení 

Panny Marie. Součástí koncertu bude křest nového CD s Loutnou českou, které bude na 

stejném místě nahráno v březnu. Koncertu bude předcházet tematická přednáška doc. Daňka, 

nálezce vzácného partu prvních houslí, spojená s výstavou hudebnin. 

 

I. V galerii muzea je stále k vidění výstava děl slánského rodáka Jana Zacha. Kolekce obrazů soch 

a materiálů představujících tohoto všestranného umělce bude otevřená do konce dubna. 

 

II. První výstava letošního roku bude slavnostně zahájena už ve středu 18. února v 17 hodin. 

Ve výstavní síni muzea v prvním patře budovy budeme prezentovat fotografie našeho města se 

zimní tématikou. Unikátní 

černobílé fotografie mapující 

dobu od počátku 20. století do 

současnosti pochází z fototéky 

slánského muzea. Výstava je 

nazvána Zimní motivy ze Slaného 

a potrvá do 18. dubna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Ve středu 25. února se v 17 

hodin v malé galerii muzea 

uskuteční přednáška s názvem 

Osudové únorové dny roku 1948. 

Přednášejícím bude PhDr. Milan 

Bárta, vedoucí Oddělené zkoumání 

komunistické totalitní moci 

z Ústavu pro studium totalitních režimů. Součástí přednášky, zabývající se únorovými událostmi 

na Slánsku, bude audiovizuální pamětnická ukázka a dobový materiál.  

 

IV. Zájemce o klasickou hudbu a příznivce Klubu přátel hudby bychom rádi upozornili, že se první 

koncert v kapli Zasnoubení Panny Marie uskuteční již 18. března. Těšit se můžete na oblíbený 

folklorní soubor Špalíček. 

 

V. S nepatrným předstihem si Vás dovolujeme opět upozornit a srdečně pozvat na oblíbený 

kulturně-vzdělávací program Regio Slanensis. Již třetí ročník tohoto převážně přednáškového 

pásma se uskuteční v první polovině března. Program se bude tradičně odehrávat v aule 

slánského gymnázia, pro jehož studenty je určen především. Témata přednášek se budou jako 

obvykle vázat k městu Slaný, k našemu regionu či k tématům s ohledem na aktuální dění 

a historická výročí a zaujmou snad nejen žáky, ale i širší odbornou i laickou veřejnost. Podrobný 

harmonogram všech příspěvků Vám přineseme v příštím zpravodaji. 

 

 

Pozitivní náladu i v mrazivém počasí 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


