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Vážení přátelé české hudby,

před pětadvaceti lety by se mezi širší českoslo-

venskou hudební veřejností našlo jen málo těch,

kteří znali jméno bärenreiter. V roce 1991 se mezi-

národní nakladatelský dům působící v kasselu, 

basileji, londýně a new yorku rozšířil i o prahu.

tím získala značka bärenreiter nejen v praze nový

rozměr a zároveň se české hudbě otevřela další

cesta do světa. na úvod této jubilejní publikace bych

rád zmínil historické souvislosti i osobní pohnutky,

které mě k založení pražské pobočky vedly. nebyly

vůbec náhodné. Šlo o přirozené a logické vyústění 

několik desítek let trvajících úzkých a silných vazeb

nakladatelství  bärenreiter k českému prostředí a české

hudbě.  

Vždyť i samotný vznik nakladatelství bärenreiter je spojen s českým

prostředím. V roce 1923 na setkání amatérských pěveckých spolků konaném

poblíž Moravské třebové dospěl zakladatel bärenreiteru a můj tchán karl 

Vötterle ke svému životnímu rozhodnutí stát se nakladatelem a právě tam

shromáždil také první objednávky svých zpěvníků lidových písní, které se

měly stát základem budoucího nakladatelského katalogu. Ve svých pamětech

zmiňuje obdiv a úctu k českým skladatelům a obecně k muzikálnosti českého

národa. Od poloviny padesátých let se tento obdiv mění v konkrétní aktivní

působení. bärenreiter navazuje spolupráci s československými hudebními

a vydavatel ský mi institucemi a jako jejich obchodní zástupce a distributor

otevírá českým hudebninám cestu do někdejšího „západního bloku“. Zároveň

v bärenreiteru vychází řada původních vydání nových děl bohuslava Martinů,

vznikají nové překlady libret českých oper, díky nimž se je daří výrazně prosa-

dit na německé operní scéně. konečně v roce 1977 je zahájen společný projekt

nakladatelství bärenreiter a tehdejšího státního vydavatelství supra phon —



souborné kritické vydání děl leoše Janáčka, jehož svazky vycházejí v bären -

reiter praha dodnes.

I mně osobně přineslo české hudební prostředí vpravdě osudová se-

tkání. nejdříve s hudbou leoše Janáčka, které jsem ještě během svých studií

ve Vídni zcela propadl a která mě následně přivedla do brna, kde jsem navázal

kontakty a přátelství s tamními významnými muzikology. Ale především jsem

v roce 1974 potkal v litomyšli svou budoucí ženu barbaru Vötterle, opět osu-

dově jen nedaleko od místa, kde půlstoletí předtím nastoupil její otec dráhu

hudebního nakladatele. 

Všechny tyto souvislosti i logická snaha o pokračování v cestě zapo-

čaté již před několika desetiletími, ale též moje nakladatelská touha vydávat

poklady české hudby v kvalitních urtextových edicích stály v pozadí toho, že

jsem se po zhroucení komunistického režimu a po vstupu státního podniku

supraphon do privatizace rozhodl s podporou své ženy do tohoto procesu

vstoupit. 

I když následující roky nebyly vždy jednoduché, ve svém úsilí jsme

vytrvali a s odstupem dnešních pětadvaceti let mohu říci, že to mělo smysl.

I přes dílčí neúspěchy a počáteční nedůvěru, zda nakladatelství opravdu zůsta -

ne v praze, se zde podařilo vybudovat silný a soběstačný nakladatelský subjekt.

přivedli jsme do pražské firmy i mnoho mladých talentovaných lidí, podpořili

je a umožnili jim získat další vzdělání a nezbytnou praxi. 

Rád bych celému týmu bärenreiter praha vyslovil velké uznání a dík,

zvláště pak svému českému partnerovi ve vedení firmy, a stejně tak děkuji

všem svým kasselským kolegům za výbornou spolupráci. Vše, co jsme dosud

v nakladatelství vytvořili, má trvalou hodnotu a jsem hrdý na to, že bären -

reiter dnes pokračuje v rodinné tradici už ve třetí generaci.  

LEONHARD SCHEUCH

zakladatel Bärenreiter Praha
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Vážení přátelé A čtenářI 

tétO JubIleJní publIkAce,

již čtvrtstoletí naplňuje nakladatelství bärenreiter

praha své poslání, k němuž bylo v prosinci 1991 za -

loženo — vydávat významná díla české hudby v co

nejužším kontaktu s prostředím, z něhož vzešla,

a prostřednictvím mezinárodní distribuční sítě na-

kladatelské skupiny bärenreiter jim otevírat cestu

do celého světa. 

V roce 2016, bohatší o 671 vydaných novi-

nek, 1083 dotisků a s více než 3000 aktivními tituly

ve svém katalogu, zde stojí bärenreiter praha coby

 celosvětově největší dodavatel notových materiálů pro

živé provozování hudby českých  autorů v čele s bed ři -

chem smetanou, Antonínem dvořákem, leošem Janáčkem, Josefem sukem

a bohuslavem Martinů. ne zna me ná to, že bychom na tomto poli nebyli vysta-

veni konkurenci, naopak. uvedení autoři měli již za svého života své zahra-

niční nakladatele a některá jejich populárnější díla jsou dnes dostupná hned

v několika kvalitních edicích připravených nejen českými, ale i zahraničními

renomovanými muzikology. stranou ponechávám laciná vydání (nebo dokon -

ce skeny kolující po internetu), která kopírují starší předlohy, někdy na samé

hranici použitelnosti i legálnosti.

V tomto konkurenčním prostředí je snaha o nejvyšší kvalitu jasnou

 filozofií značky bärenreiter, a to kvalitu jak obsahovou — vyjádřenou v po-

době vědecko-kritických edic, tak i v rovině technického zpracování těchto

vydání a jejich praktičnosti pro uživatele. Maximální propojení s potřebami

 živého umění a současné provozovací praxe patří k našim prioritám. 

Jmény uvedených velikánů a jejich mistrovských děl se náš závazek

služby české hudbě pochopitelně nevyčerpává. V mezích daných možnostmi
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soukromého nakladatele usilujeme o publikování nově objevených či zatím

jen málo známých starších děl skladatelů, o nichž jsme přesvědčeni, že si

 zasluhují pozornost hudební veřejnosti. 

péče o jakoukoli kulturní oblast by samozřejmě nebyla úplná, pokud

by necílila i na budoucnost — v našem případě především na výchovu nových

hudebníků, zdokonalování těch již pokročilých, ale i vzdělávání hudebních

vědců a jiných profesionálů. V tomto směru tvoří významnou a přirozenou

součást našeho programu pedagogická a instruktivní literatura pokrývající

prakticky celé tradiční nástrojové spektrum a sloužící potřebám všech věko-

vých skupin žáků, studentů i milovníků hudby obecně.

když jsme si společně s kolegy kladli otázku, jak letošní jubileum při-

pomenout, uvědomili jsme si, jaký kontrast spatřujeme mezi skutečností již

25leté existence našeho nakladatelství a mezi trvající potřebou vysvětlování

a odpovídání na stále přicházející otázky ohledně předmětu naší činnosti.

často z nich dýchá přinejmenším nejistota, co si vlastně pod naší prací před-

stavovat; co vlastně subjekt jako hudební nakladatel může ještě ve 21. století

nabídnout, co nového či prospěšného může přinést. V extrémní poloze se

 setkáváme i s dojmy, že jsou snad nakladatelé nějakými přežitými relikty mi-

nulých staletí a již jen donekonečna (nebo přinejlepším dokud budou lidé

ochotní kupovat noty na papíře) recyklují dávno vydaná díla. 

Jsem přesvědčen, že tomu tak není a že se při jen trochu pozornějším

pohledu na roli hudebního nakladatele začínají odkrývat velmi zajímavé mno-

hovrstevnaté souvislosti. stojíme na průsečíku mnoha cest hudebního světa,

cest nejen mezi skladateli, interprety a posluchači, ale i jejich odboček vedou-

cích do knihoven a archivů, k muzikologům, k dramaturgům a manažerům

 orchestrů, na notové pulty virtuózů i do aktovek žáčků mířících na svoji první

hodinu houslí.

největším zadostiučiněním a oceněním práce hudebního nakladatele

je spokojenost těch, kteří naše notové publikace používají v praktickém hu-

debním životě. Rozhodli jsme se proto nepsat v této výroční publikaci sami



o sobě, ale „nadělit si“ k jubileu vyjádření významných osobností, jejichž vztah

s nakladatelstvím je dlouhodobý a přesahuje rovinu běžného uživatele naší

produkce. Věřím, že touto cestou se nejlépe ozřejmí rozsah naší činnosti a růz -

né souvztažnosti, které si málokdo uvědomuje. 

Jubilea, jako je toto, s sebou samozřejmě přinášejí i otázky mířící

k budoucnosti. V dnešní stále se zrychlující době to již neznamená jen ptaní

se na to, zda a jak oslavíme další čtvrtstoletí, ale i na to, co nás čeká za pět let,

za rok. s jistotou na tyto otázky odpovědět nelze. Může mě ale naplňovat opti-

mismem, že před sebe hledíme s vědomím množství zcela konkrétních a důle-

žitých úkolů, k jejichž usku tečnění nám zajisté ani horizont zmiňovaných pěti

následujících let nebude postačovat. V této souvislosti bych rád vyjádřil velký

dík všem současným i bývalým zaměstnancům nakladatelství za jejich práci

a obdivuhodné nasazení, které nepochybně přesahuje rozměry běžného kaž-

dodenního „chození do práce“.

Zcela mimořádný dík pak patří na tomto místě zakladateli bärenrei-

ter praha panu leonhardu scheuchovi i jeho ženě barbaře scheuch-Vötterle

a jejich rodině za vizi, vůli a nezdolný optimismus, s nímž tuto společnost od

jejího samotného vzniku až do dnešních dnů aktivně provázejí.

A protože svět vážné hudby je světem obzvláště malým a všichni

jsme v něm propojeni, děkuji konečně i Vám všem za přízeň a důvěru.

LUKÁŠ PTÁK

ředitel Bärenreiter Praha



Janáčkův rukopis Glagolské mše
Moravské zemské muzeum Brno



Jiří Bělohlávek
šéfdirigent a hudební ředitel 
České filharmonie

s pOtěŠeníM vnímám vysokou úroveň

péče, kterou vydavatelství bärenreiter věnu je

svým projektům. kritická vydání slavných děl

i ne zná mých skvostů jsou obohacením našich

obzorů. ke krásnému pěta dva cá té mu výročí

činnosti pražského nakladatelství přeji mnoho

sil k udržení a dalšímu zdokonalování nastou-

pené cesty.
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Magdalena 
kožená
mezzosopranistka

JseM Vždy potěšená a také patřičně hrdá,

když se některý z kolegů, s nimiž se při svých

angažmá v zahraničí potkávám při uvádění

české hudby, po chval ně vyjádří o materiálech

od pražských „bärenreiterů“, nebo když se z je-

jich not studuje celá produkce. 

Oceňuji pečlivost a profesionalitu muzi-

kologů a editorů, kteří se na kritických vydáních

děl českých autorů podílejí, a s radostí se přidá-

vám do řady gratulantů — čtvrtstoletí dokonalé

služby výkonným hudebníkům i posluchačům a milovníkům hudby si 

zaslouží upřímný obdiv a přání vytrvalos ti a odhodlání do dalších let.

A rozhodně i pořádnou narozeninovou oslavu!



garrick ohlsson
klavírista

O české hudbě jsem měl jen povšechné zna-

losti, jako mnoho cizinců, dokud jsem nezačal

jezdit do prahy. V roce 1973 jsem hrál poprvé na

festivalu pražské jaro a v následujícím roce 1974,

kdy probíhal „Rok české hudby“, jsem byl požá-

dán, abych do svého programu zařadil nějaké

české dílo. Vybral jsem si Na bře hu mořském bed -

ři cha smetany. to byl můj první kontakt s českou

hudbou.

čím více jsem českou hudbu poznával,

tím víc a víc jsem se do ní  zamilovával. při svých

častých návštěvách (tehdejšího) československa jsem k tomu měl dost

příležitostí. dvořákův koncert, pak Martinů  sonáta, premiéra koncertu

luboše Fišera, a další a další — všechna význam ná dvořákova komorní

díla s klavírem, Janáčkova houslová a klavírní sonáta, a ještě více —

čtvrtý koncert Martinů, další smetana, korte, chaun a tak dále a tak dále.

A není to jen v praze — často hraju dvořákův koncert, i mnoho jiných čes-

kých děl, v řadě zemí. 

k dychtivému poznávání české hudby mě přivedly moje osobní

úspěchy v praze. A je přirozené, že jsem od samého počátku studoval

česká díla z důvěryhodných not hudebního nakladatelství supraphon

a později bären reiter, jejichž edice mne provázejí dodnes.

Dvořákův rukopis Klavírního koncertu g moll
Národní muzeum — České muzeum hudby
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Jak a proč dnes
připravujeme noty
k vydání

eva velická
šéfredaktorka Bärenreiter Praha

technIcký pOkROk se promítá do všech sfér

našeho života a samozřejmě tak ovlivňuje i fungo-

vání a vůbec samotné existování hudebního nakla-

datelství v dnešní době. nikoho asi nepřekvapí, že staré techniky ruční

notosazby nahradil počítač. Jak ale dnes vzniká nová hudebnina, ví přes -

ně asi málokdo. do jaké míry se příprava nové edice, čili „cesta“ od auto-

grafu po tištěné vydání změnila a do jaké míry zůstá vá podobná jako

v dobách minulých, třeba jako v čase Antonína dvořáka? 

překvapivě jsou mnohé z „duševních“ procesů editorské práce

pořád stejné jako kdysi, stejně jako se totiž nezměnil ani základní princip



komponování — přemýšlení a zapisování. hudební editor a jeho „věrný

přítel“ — hudební redaktor z nakladatelství kráčejí dnes, stejně jako

dříve, ve stopách skla datele ve snaze „zachytit“ ho a přiblížit se mu co

nejvíce. A stejně tak jako dříve, ani dnes není „splynutí“ se skladatelem

(zvláště je-li desetiletí či dokonce staletí mrtev) úplně možné, a tak se musí -

me smířit s tím, že k definitivnímu rozšifrování všech autorských zámě rů

(zapsaných i těch nezapsaných) na notovém papíru nikdy nedospějeme.

na druhou stranu, je to právě onen papír, zápis, efemérní zachy-

cení geniální myšlenky do písemné podoby, které nám dávají naději, že

přeci jen máme něco, na čem můžeme naše poznávání odkazů skvělých

skladatelů vystavět. nejčastěji je to autorovou rukou zapsaná partitura

(autograf), ve které jsou různě spěšně a s velmi rozdílnou pečlivostí za-

chyceny představy skladatelů o znějící hudbě. pro některého autora před-

stavuje autograf již vysoce propracované, a tím finální stádium podoby

partitury (například pro luboše Fišera), pro jiné skladatele je naopak vlast -

noručně psaná partitura teprve prvním krokem na trnité cestě k finální

podobě díla (příklad leoše Janáčka, jehož rukopis a útržkovité „zapiso-

vání“ odráží nejen jeho bouřlivou povahu, ale celého samotného nesmiři-

telného génia včetně rozevláté kštice).

po napsání partitury skladatelem se dílo dostává do dalších fází,

které mohou přicházet v libovolném pořadí — vytváření kopií (par titura

se dříve často nechávala opsat opisovačem, dle potřeby se pořizovalo

třeba i několik kopií), rozepisování partů a příprava pro vydání. příprava

díla do tisku bývala spjata s úmornou korektorskou prací samotného

skladatele i jeho nakladatele. tato první vydání skladatelových děl, čili

prvotisky, představují při přípravě kritického vydání mnohdy hlavní pra-

men a jsou někdy důležitější než samotný autograf. někteří skladatelé

sice vytvořili již dokonalou partituru v autografu, při procesu přípravy

díla do tisku ho však podrobili ještě řadě dalších dodatečných změn,

které s sebou nese přirozeně každé další nazírání vlastního výtvoru (pří-

kladem může být Josef suk).
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A to jsem ještě nezmínila vliv provedení na konečnou podobu

díla. často totiž teprve premiéra a další provedení, zvláště pak velkých 

orchestrálních a scénických děl, prověří účinnost skladatelových řešení,

odhalí případné chyby či vnukne autorovi nové nápady, co by mohlo znít

na daném místě vhodněji. pokud byl skladatel provedení svých děl příto -

men, často ho jeho zkušenosti z poslechu vedly ke změnám a opravám

svých původních záměrů. do jaké míry byl však přesvědčen o takovýchto

změnách? nebyl k těmto řešením jen donucen naléhajícím nakladatelem,

despotickým dirigentem, rozmazleným zpěvákem, líným hráčem, nedo -

statkem financí apod.? nebyla jeho původní partitura čistým vizionář-

ským řešením, které je nutné rekonstruovat a znovu vydat? (případ první

verze opery Řecké pašije  bohuslava Martinů.) Ale co když byly všechny

změny učiněné na díle oproti původnímu autografu přeci jen oprávněné

a skladatelem chtěné? Roz hodnutí, jakou verzi dnes vydáme, však nelze

učinit jen na základě samotného notového zápisu. k tomu je třeba znát

neuvěřitelné množství dokumentů a faktů, kromě dopisů také recenze,

vzpomínky, dobové provozovací zvyklosti a další a další…

A tak se dostávám obloukem na začátek tohoto textu o podstatě

ediční činnosti dnešního nakladatelství, které chce vydávat urtextové

a kritické edice, čili zprostředkovávat to, co bylo skutečně skladatelovým

záměrem. naší jedinou šancí je pokorně se ponořit do díla skladatele a do

doby ve které žil — a proto je také život nakladatelství vydávající vážnou

hudbu dnes tak těžký. pomocí nových technologií si lze usnadnit pouze

některé kroky procesu výroby, ale základní podstatu nakladatelské práce

ošidit nelze. Výsledek — nové, krásné a kvalitní edice, ze kterých hrají ti

nejlepší hudebníci, je tou nejsladší odměnou.



ToMáš JaMník
violoncellista

JAkO pROFesIOnální hRáč jsem se ptal 

již celé řady skladatelů, co pro ně znamená

 notový zápis a zda počítají s tím, že interpret si

jejich skladbu může „přivlastnit“ a interpretovat

po svém. líbí se mi odpověď a myšlenka, že no-

tový zápis je kód, programovací jazyk, se kterým

každý skla datel pracuje. Moc dobře ví, že musí do not zanést pouze tolik

indicií, kolik jich je potřeba. pokud by jich bylo málo, je to špatně, pokud

moc, je to také špatně.

Mohu s tím jen souhlasit, neboť existují dva extrémy špatně in-

terpretovaného notového zápisu: jeho ledabylé nedodržení a jeho přílišné

dodržení. ten první případ vychází z přirozených lidských vlastností,

především lenosti a tendence ke zjednodušování. svou roli v tom hraje

také přílišný egocentrismus hudebníka, který sám sebe přesvědčuje, že

„takto to má být“, aniž by pátral po původní skladatelově představě. Je to

jako známá hra na tichou poštu — pokud neposlouchám zprávu pozor-

ným a bystrým uchem, nemohu ji v pořádku předat dál. druhý případ

chybné interpretace se může zdát překvapivý, avšak setkávám se s ním

až příliš často. hudebník bere skladatele jako rukojmí a příliš horlivé

čtení zápisu jako alibi. Zažil jsem několik úsměvných situací, kdy se 

hudebník snažil dopodrobna dodržet tištěný zápis skladby bohuslava

Martinů. právě ten ale patřil k autorům, kteří spíše šetřili hudebními
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značkami a instrukcemi a počítali s interpretovou inteligencí. přílišné 

dodržování zápisu leckdy vede k absolutnímu nepochopení skladatelova

záměru.

domnívám se, že hráč by neměl být ignorant a aspoň rámcově

by měl znát skladatelův vztah k notovému zápisu. uvedl bych opět Mar-

tinů jako příklad. u něj mne vždy těšila jeho prokazatelná benevolence

a vstřícnost směrem k interpretům. často se nechával inspirovat a pora-

dit si od hráčů, kterým důvěřoval. na druhou stranu to byl člověk, který

měl jistě své estetické ideály a tedy až přílišná benevolence by se mu ne -

líbila. V jednom z jeho dopisů jsem se dočetl, že Martinů nesnášel, když 

interpret příliš zkracoval smyky. pro mne je to zásadní informace, kterou

se dodnes řídím. Velkým tématem jsou také skladatelem předepisovaná

tempa. například Antonín dvořák některé ze svých skladeb sám interpre-

toval a je prokázané, že metronomické údaje měnil tak, aby byly co nej-

přesněji zaznamenané. lze si tedy představit, že přílišnou benevolenci

v interpretaci temp by nemusel přijmout s nadšením.

notový zápis je vlastně jakási hra mezi skladatelem a hráčem,

a přesně uprostřed této hry stojí hudební editor, který noty připravuje

k vydání. nabízelo by se říci, že plní funkci jakéhosi rozhodčího, avšak

spíše bych ho označil jako rovnocenného hráče. pravidla hry ovšem

udává  samozřejmě skladatel. hudební editor musí také počítat s jednou

vlastností hudebníků, která opět pramení z přirozené lidské povahy.

A tou je neochota měnit, co již bylo jednou naučeno. Ověřuji si to sám na

sobě, naposledy například při studiu Violoncellového koncertu C dur Josefa

Myslivečka. skladba v krásném a lehkém mozartovském duchu obsahuje

velkou spoustu appogiatur, krátkých not, které lze dle dobových pouček

interpretovat dvěma způsoby — krátce „před dobou“ nebo dlouze „na

dobu“. ten druhý způsob je tradiční a v českém prostředí nejvíce rozší-

řený. Automaticky jsem tedy přejal tuto variantu a skladbu nacvičil. po

roce jsem se měl ke koncertu vrátit a tehdy jsem poprvé zapochyboval,

zdali je má interpretace správná. po konzultacích s dalšími hudebníky



jsem zkusil dlouhé appogiatury změnit na krátké. nejdříve mi to bylo

„proti srsti“ a nemohl jsem si na to zvyknout. Až silně racionálním a vy-

trvalým přístupem jsem interpretaci změnil a výsledkem jsem byl nad-

šen. pokud bych se chtěl vrátit zpět k „dlouhé“ interpretaci, musel bych

ujít opět velký kus cesty.

komunikace mezi hráčem a skladatelem vlastně nikdy nekončí.

Je to dialog, který se neustále proměňuje spolu s dobou a nově objevený -

mi poznatky. hráč může říci, že zná skladatele velmi důvěrně, avšak ne-

může prohlásit, že o něm ví úplně vše. neměli bychom však nikdy rezigno -

vat na to, že je možné přiblížit se stavu, kdy skladatelův záměr rozpozná-

me téměř dokonale. V tomto směru oceňuji přínos současných vědecko -

-kritických edic, které hráčům při této cestě napomáhají.

ToMáš neTopil
šéfdirigent a generální hudební ředitel  
Essener Philharmoniker a Aalto Theater

Vždy JseM VelMI Rád, když mohu nerušeně

nahlédnout do nejtajnějších a nejskrytějších inter-

pretačních zdrojů, jakými jsou pro nás dirigenty

například manuskripty Mozartových oper. bližší

kontakt se skladatelem si ani nedokážu představit.

Z pohledu hudební praxe se ale ve většině případů nelze obejít bez kva-

litní edice připravené na základě všech dostupných pramenů. 
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Jako český dirigent si obzvlášť cením nesmírně výrazného

a stále se rozšiřujícího zpracování děl českých hudebních velikánů (Janá-

ček, suk, Martinů, dvořák), jehož se v posledních 25 letech ujal pražský

bärenreiter. částečně tyto krásné úkoly již splnil, ale mnoho z nich na

svou realizaci teprve čeká. Věřím, že řada hudebních klenotů z českého

 repertoáru se brzy dočká důstojných vydání, které budou přinášet radost

a uspokojení nejenom profesionálům, ale i široké hudbymilovné veřej-

nosti.

pražské nakladatelství se pro mne v průběhu posledních let

stalo dodavatelem nejen kvalitních provozovacích materiálů, ale i inspi-

rativních dramaturgických myšlenek, jež  vyústily v řadu nevšedních hu-

debních počinů.

ivo kahánek
klavírista

pRO InteRpRetA je zcela zásadní věcí kvalitní a hlavně důvěryhodná

notová edice. Ve světě se situace změnila již dávno. na vše existuje 

„urtext“, tedy vydání, jež zachycuje co nejautentičtěji autorovy záměry,

a tudíž je záhodno se edičních doporučení držet a v maximální míře je 

respektovat. podle mého soudu proběhla v české hudbě proměna smě-

rem k tomuto standardu vydavatelskému i interpretačnímu o poznání

po zději. Menší vypovídací hodnota některých starších českých vydání

nutila mnohé interprety spoléhat se více na vlastní intuici či interpre-



tační tradici než na notový zápis. toto však

už neplatí v moderně připravených edicích

nakladatelství  bärenreiter praha, které vnáší

kýženou míru autenticity a vydavatelské kva-

lity i do českého repertoáru.

Jako interpret sahám po notách vyda-

ných bärenreiterem velmi často, zejména v pří-

padě skladeb Antonína dvořáka, bedřicha sme-

tany či leoše Janáčka (většinu z jeho díla jsem

z nových vydání bärenreiteru i natočil), a mohu

říci, že se mi s nimi pracuje výborně, jak po strán -

ce uživatelské příjemnosti, tak ze jmé na díky za-

chycení autentičnosti autorových záměrů. Mohu

tak vést se skladatelem dialog a mám při tom jis-

totu, že na druhé straně je skutečně on.

naším budoucím společným projektem je příprava a vydání 

reprezentativního českého klavírního alba, sestaveného ze skladeb nejvý-

znamnějších českých autorů. nejen toto naše plánované album, ale celá

činnost nakladatelství bärenreiter praha i moje vlastní si kladou za cíl 

šířit českou klavírní hudbu zejména v zahraničí a zvyšovat o ní povědomí

tak, aby se časem stala pevnou součástí širšího světového repertoáru,

stejně jako je tomu v případě české hudby operní či symfonické.
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ToMáš hanus
hudební ředitel Welsh National Opera

ZnAčkA bäRenReIteR je v mezinárodním

měřítku symbolem kvality a interpreti vědí, že

dostanou do ruky notový materiál, o který se

mohou opřít. na vlastní kůži jsem to zakusil 

během spolupráce na nové kritické edici Janáč-

kovy opery Věc Makropulos vycházející z původ-

ního, premiérového znění opery. setkal jsem se přitom s profesionály ve

svém oboru a zároveň velmi milými kolegy, kteří mi pomohli překonávat

časové nesnáze vyplývající z kombinace mé aktivní dirigentské práce

a dočas né práce editorské. Jedině tak mohla vzniknout partitura, která je

alternativou k jiným existujícím edicím a je vybavena řadou praktických

interpretačních poznámek, které v případě Janáčkova notového zápisu

pomáhají dirigentům při přípravě díla.

nakladatelství bärenreiter praha před 25 lety navázalo na tradici

velkých pražských nakladatelských domů, čímž mimo jiné významně po-

mohlo v péči o živou tradici české hudby. k jeho pražským narozeninám

s úctou blahopřeji a dodávám: díky, že tu jste!

Původní verzi Janáčkovy opery Věc Makropulos Tomáš Hanus nastudoval 
a dirigoval z nové kritické edice Bärenreiter Praha poprvé v Bavorské státní opeře

v Mnichově v říjnu 2014 / Foto z inscenace © Wilfried Hösl
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Souborné
kritické edice

eva velická
šéfredaktorka Bärenreiter Praha

V následuJícíM textu Miloše Štědroně se do -

čítáme o „myticky znějící šifře souborného kritic-

kého vydání leoše Janáčka“. dle mého názoru však

i samot ný termín „souborné kritické vydání“ je na-

nejvýš mytický a pro málokoho se pojí s konkrétní

představou. V souborných vydáních nejde pouze o vydávání jednotlivých

děl, ale o vydání kompletní řady všech děl jednoho skladatele, včetně

fragmentů, juvenilií či dosud nehraných děl. cílem souborných vydání

tak není jen edičně „připravit noty k hraní“, ale především ve své snaze

po kritičnosti a celistvosti zachytit svým způsobem věrný obraz sklada -

telova díla, popřípadě i skladatele samotného, který se tak náhle jeví 

ve zcela jiném světle. skladatelskou osobnost můžeme totiž opravdu po-

chopit pouze v její komplexnosti. Z praktického důvodu pak bývá soubor -

né vydání rozděle no do řad (např. opery, koncerty, symfonie a komor ní
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hudba), které jsou samo zřejmě pokaždé jiné, protože odrážejí specifič-

nost skladatelovy tvorby. tyto řady pak mají význam i pro prodejní stra-

tegii, kdy si může zájemce předplatit jen řadu, která ho zajímá. 

k „soubornosti“ přistupuje druhý aspekt, a to „kritičnost“ —

samot né přípravě notové edice předchází často letitý výzkum pramenů,

recepce skladatelova života a díla a všech možných kontextů. celý tento

vědec ký výzkum se pak odráží ve vydaném notovém textu. svazky sou-

borných kritických vydání obsahují kromě not také obsáhlé předmluvy —

vědec ké studie o díle a bohatý kritický aparát, kde jsou vyznačeny rozdíly

mezi různými prameny a možnosti chápání a čtení předkládané edice. 

Vydávání souborných kritických edic již dávno není vnímáno

jako „vědátorské“ posmrtné konzervování velikánů, ale právě naopak.

dnes, v době poučené interpretace, jsou svazky těchto vydání zcela běž -

ně využívány hudebníky nejen jako základní pramen vědění o správné

interpretaci, ale především přímo k hraní.

při počtu děl vytvořených jednotlivými skladateli, zhusta přesa-

hující stovky opusů, se tak jedná o projekty skutečně úctyhodné délky.

například legendár ní bärenreiterovské řady nových souborných kritic-

kých vydání děl Johan na sebastiana bacha či Wolfganga Amadea Mo-

zarta dospěly či právě dospívají po desetiletích ke svému uzavření. co to

však znamená zcela prakticky? Mimo jiné to, že se člověk musí při pří-

pravě takového projektu dívat za svůj vlastní horizont. příkladem může

být nově započatý projekt souborného kritického vydání díla bohuslava

Martinů (které čítá přes 400 opusů), jehož editoři se musí smířit s tím, že

se při plánované délce projektu na padesát let s největší pravděpodob-

ností nebudou již podílet na přípravě posledních svazků. Vědomí až ja-

kési transcendentality těchto monstrózních projektů je nutné reflektovat

a snažit se při tom zajistit jednotu pohledu a kontinuitu zpracování po

řadu let. Za tímto účelem stojí za každým souborným vydáním ediční

rada, jakési konsorcium odborníků, editorů a zástupců nakladatele, které
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se pravidelně schází a diskutuje jak jednotlivé ediční problémy včetně

jednotících edičních zásad, tak celkové směřování projektu.

nakladatel svým rozhodnutím započít jakýkoli nový projekt sou-

borného kritického vydání (zvláště pak v dnešní době) prokazuje nesmír-

nou odvahu a překračuje obzor, kdy je ještě možné předpovídat obchodní

úspěch. dnes na olbřímích filologických projektech opravdu nikdo zbohat-

nout nemůže. Jde však o společnou víru v jejich smysl a ve smysl zachyco-

vání podstaty skladatelských osobností, a tím hudby samotné. V knihov-

nách a hudebních institucích po celém světě se dnes nachází více než

600 000 svazků souborných kritických edic nakladatelství  bärenreiter. 

Miloš šTědroň
muzikolog, skladatel, editor 
profesor Masarykovy univerzity v Brně 

když se ZAMýŠlíM nad svou muzikologic-

kou drahou a činností, čím dál tím víc si uvědo-

muji, jak úzce a těsně vše v ní bylo spojeno s no-

tami, edicí, kritickým vydáváním, s používáním

faksimile a s dalšími kroky, které vedly od ruko-

pisu k jeho zveřejnění, prezentaci, interpretaci a potom také k analýze až

k jakémusi nahlédnutí „za dílo“ — tak jako mají uměnovědci při práci

s obrazem, sochou nebo architektonickým objektem svou ikonografii, 

od níž směřují k ikonologii. kritické vydávání hudebního díla je pro mě



předstupněm k takovéto pomysl né hudební ikonologii, ať už se k ní blí ží -

me prostřednictvím semiotiky, analýzy nebo pomocí dalších prostředků.

Jako pamětník, který stál u zrodu kritického vydávání díla leoše

Janáč ka, mám nejvíce zkušeností a zážitků odtud, ale současně si uvědo-

muji, jak je Janáčkovo dílo zcela specific ké a výjimečné v kontextu jiných

edičních projektů. Garantem skVlJ (touto myticky znějící šif rou jsme od

začátku sedmdesátých let minulého století ozna čovali projekt souborné -

ho kritického vydání [děl] leoše Janáčka) byl od začátku až do své smrti

významný český muzikolog Jarmil burghauser, který se dočkal za své 

janáčkovské aktivity také kritiky. Jedno by však mělo být vysloveno:

burghauser kritic ké vydání Janáčka umožnil, a to komplexními edičními

zásadami, v nichž položil do základu janáčkovské edice požadavek do brá -

ní se podoby „poslední ruky“ a sna hu o zjednodušení Janáčkova zápisu —

především pokud šlo o enharmonické situace. kritizovat lze vždy s cílem

dobrat se přesnějšího nebo jiného vidění, ale pro mě zůstalo meritum

burghauserových názorů jen málo zpochybnitelné.

Od autografu, opisu, korektury a dalších podob díla vede svízel -

ná cesta právě na půdě nakladatelského domu. bärenreiter byl pro mě

vždy zárukou odbornosti, vědeckosti a přitom dynamiky a pružnosti.

beru jejich partitury i knihy do rukou s vědomím, kolik je za nimi práce,

invence, odvahy a jak toto všechno pomohlo takřka nepozorovaně vytvo-

řit během posledního téměř století několik generací, u nichž splývá diri-

gent, sbormistr a výkonný umělec s muzikologem, editorem. to dříve ne-

bylo a tento typ výsostně kriticky poučeného interpreta, který je často

autorem nebo spoluautorem kritické edice, je něčím, co vznikalo v těsné

souvislosti s existencí takovéhoto nakladatelství.

beru tisky bärenreiterů do rukou jako věčný knihomol a lektoman.

Obdivuji partitury, slovníky a encyklopedie, monografie a faksimile — 

ta zvláště. VIVAt, cRescAt, FlOReAt!
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JakuB hrůša
šéfdirigent 
Bamberger Symphoniker

kRItIcké edIce děl mistrů jsou pro každého

zodpovědného interpreta, který se snaží neustá -

le přibližovat pravdivému tlumo čení jejich hud by,

neocenitelnou pomůckou. Jakkoli je praxe vydá-

vání a po uží vání kritických edic v poslední době

čím dál větší samozřejmostí, je v tom to smyslu každá opravdu dobře pro-

vedená partitura malým zázrakem.

děkuji nakladatelství bärenreiter, že v této věci prokazuje pří-

kladné úsilí. Výsledky jeho práce jsou pro mě ve studiu i praxi jedním

z nejčastějších každodenních průvodců po krajinách hudby skladatelů

mně z nejmilejších, světovými klasiky počínaje (Mozart, beethoven, schu-

bert, Mendelssohn ad.) a českými génii konče (dvořák, Janáček, suk ad.).

Jsem rád za činnost tohoto výtečného nakladatelství a těším se na každý

jeho nový počin. kéž se mu daří a neumdlévá ve svých smyslu plných 

aktivitách. 

Svazky souborných kritických vydání děl 
Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů
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„Objevy“ 
v nakladatelské branži

eva velická
šéfredaktorka Bärenreiter Praha

JAkO V kAždé lidské činnosti a každé profesi, 

je i v hudebně-nakla datelské oblasti přítomná 

obzvláštní touha přinášet stále něco nového, co po-

může změnit pohled na danou věc, posunout hra-

nice či vyvrátit dosud zažité názory. samo zřej mě

zde nehovořím o průlomových objevech, jaké se mohou dít převážně

v oboru přírodních věd a jejichž nezpochybnitelný význam se pohybuje

na úrovni celospolečenské. naše „objevy“ možná nejsou pro celý svět

nezbytné, ve světě hudebníků a milovníků hudby a vůbec v naší stále

ještě humanitními myšlenkami prodchnuté společnosti jsou však také

důležité. kdybychom o ně neusilovali, ochuzujeme se nejen o nové zážit -

ky z poslechu, o nové prameny vědění, ale i o obrovskou obrozeneckou

snahu, která nás posiluje a stmeluje. česká hudba skrývá ještě tolik po-

kladů, které stojí za to objevovat, že jediný element, který nás při tom

může brzdit, je ten ekonomický.



„Objevovat“ musíme — pro dnešní posluchače a pro nás všechny

— naše současníky, čili soudobé skladatele, kteří třeba již mnoho let

úspěšně tvoří, a my jako nakladatelství můžeme napomoci k rozšíření či

prvnímu zveřejnění jejich skladeb. Ve světě nabídky–poptávky je nutné si

reálně uvědomit, jak je vlastně velká cílová skupina zabývající se vážnou

hudbou, a zda je možné třeba přijít s něčím, co může oslovit více zájemců

a stát se tak „objevem“. Jistým objevem se tak naposledy stalo například

v roce 2015 vydané kouzelné klavírní album Jinakosti brněnského skla -

datele petera Grahama, které nachází ohlas ve světě, a zahraniční obchod-

níci se ptají, kde jsme vůbec vzali „takové pěkné album“?

„Objevovat“ můžeme ale naopak i starou, dokonce tu nejstarší

hudbu. Zatím čtyři vydané svazky edice Repertoirum troporum bohemiae

medii aevi editorky hany Vlhové-Wörner přináší ve svých notových a tex-

tových částech zcela objevný pohled na vývoj chorální tradice v českých

zemích. „Objevovat“ můžeme také kdysi známé, dnes však neznámé či

v zapomnění upadlé skla datele, jako jsou např. Jan dismas Zelenka, leo-

pold koželuh či František  Xaver dušek. nově připravené edice či často 

vůbec první edice jejich děl si dnes hledají novou cestu k interpretům

a posluchačům, a podle všeho to bude cesta vítězná, i když dlouhá. Mezi ta-

kové případy však můžou patřit i ještě nedávno žijící skladatelé, jako např.

Miloslav kabeláč, jehož symfonie si nyní pomalu nacházejí místo v pro-

gramech mladých českých dirigentů a časem se, dou fejme, „zabydlí“ jako

standardní repertoár 20. století i v dramaturgiích světových orchestrů.

„Objevit“ můžeme však také nové skladby či nové verze děl těch

nejznámějších českých skladatelů, u nichž by člověk předpokládal, že už

nic nového objevit nelze. Vzpomínám na dobu, kdy jsem v roce 2005 jako

muzikoložka-martinůoložka objevila ztracenou skladbu bohuslava Mar-

tinů — autograf Smyčcového tria č. 1 z roku 1923, který zmizel krátce po

svém napsání. Záhy po objevení pramene naše nakladatelství trio vydalo

a zpří stupnilo tak světu první Martinů skladbu napsanou v paříži! samo -

zřejmě se skladba takového obsazení neprodává ve světě po tisících či
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stovkách, ale spíše po desítkách či někdy i po jednotlivých kusech ročně.

O to větší radost však způsobují zprávy, jako ta v létě roku 2016 od kolegů

ze slovenska, že se bude konat slovenská premiéra tohoto smyčcového

tria. právě v této chvíli vychází další nově objevená skladba bohuslava

Martinů — Čtvrtky a osminky. naše nové edice zcela běžně přináší nové

verze známých skladeb — například vydání původní klavírní verze dvo-

řákovy kantáty Stabat mater, či nové vydání populární Serenády E dur pro

smyčcový orchestr s navrácením původních Vi-de pasáží uvedených

pouze v autografu.

Aby nedošlo k případnému nepochopení, prohlašuji závěrem:

slovo „objev“ bylo použito v tomto textu vědomě s jistou dávkou nad-

sázky, zároveň však s ohromným díkem všem externím spolupracovní-

kům — „objevitelům“; ať to jsou jednotlivé osoby skladatelů, editorů, ba-

datelů či hudebníků nebo vědecké instituce, knihovny, archivy a muzea.

václav luks
zakladatel a umělecký vedoucí souborů 
Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704

MálOkteRý posluchač si uvědomuje, jak důležité a zároveň obtížné je

převést znějící hudbu do notového textu, navíc v podobě, která nám in-

terpretům umožní tlumočit co nejzodpovědněji záměr jejího tvůrce. Úpl-

ným završením kompozičního procesu je pro každého skladatele tisk

jeho díla, kterému zpravidla věnuje mimořádnou pozornost. Jen zlomku

hudby, kterou skla datelé minulých staletí zkomponovali, však bylo do-



přáno výsady tištěného vydání pod dohle-

dem autora. Vel mi si proto vážím každého

hudebního nakladatele, který přistupuje

k vydání jakéhokoliv díla se stejnou zodpo-

vědností a péčí, jak by činil autor sám. bären-

reiter praha k nim rozhodně patří. považuji za

privilegium, že světové nakladatelství s med -

vědem ve znaku působí aktivně také v praze

a je tak propojeno s českou hudební kulturou,

jejíž hodnotná díla vydává na úrovni, které si

zasluhují.

byl jsem velmi poctěn důvěrou, kterou

mi nakladatelství projevilo, když jsem byl po -

žádán o spolupráci na vydávání české hudby

18. století — především pak děl našeho největ-

šího barokního skladatele Jana dismase Zelenky. první zelenkovský titul,

na jehož vydání jsem se jako editor podílel, byla Missa Divi Xaverii

ZWV 12, která je shodou okolností jedním ze skladatelových nejproblema-

tičtějších děl z hlediska rekonstrukce hudebního textu. Zelenka patří do

kategorie skladatelů, jejichž hudba v době jejich  života téměř vůbec nevy-

cházela tiskem. byť se většina jeho dochovaných rukopisných partitur na-

chází ve sbírkách saské zemské knihovny v drážďanech, v místě jeho nej-

důležitějšího působiště, je publikování jeho děl spojeno s řadou problémů.

Zřídka se nám zachoval důkladný a jednoznačně  čitelný autograf a ještě

vzácněji se setkáme s existencí sekundárních pramenů, které by mohly

nabídnout srovnání a možnost řešení sporných otázek. Zodpovědné pu-

blikování Zelenkových děl je navíc v podstatě nemož né bez důkladné

znalosti historických reálií a hudební provozovací praxe u drážďanského

dvora v první polovině osmnáctého století. Zelenka totiž řadu informací

do partitury nepsal vůbec, případně je zanášel pouze v náznaku, a před-

pokládal, že obecně se přece ví, „jak se to dělá“. práce editora se pak mění
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v práci detektiva, který má k dispozici pouze nepřímé důkazy, se kterými

však musí nakládat nadmíru kriticky a opatrně.

Rostoucí zájem hudebníků i posluchačů o nevšední krásu Zelen-

kovy hudby mě samozřejmě velmi těší. Ale jsou zde i další staří mistři

české hudby — Josef Mysliveček, František Antonín Ignác tůma, Antonín

Reichenauer, František Xaver Richter a řada dalších. Jedná se o tisíce strá-

nek dosud nepublikované skvělé hudby. Jsem velmi rád a je mi velkou

ctí, že se budu moci na postupném vydávání a odhalování těchto skry-

tých pokladů dějin české hudby podílet. 

david r.
Beveridge
muzikolog, dvořákolog 

JAkO MuZIkOlOG, který se soustřeďuje inten-

zivně a dlouhodobě na Antonína dvořáka s cílem

vytvořit rozsáhlé a všestranné pojedná ní o jeho 

životě a díle, považuji činnost nakla datelství bären-

reiter praha za naprosto klíčovou. nakladatelství

vydalo dvě nepostradatelné po můc  ky nejen pro dvořákovské bádání, ale

i pro širší hudební veřejnost: obsáhlý  tematický katalog skladatelových

děl od Jarmila burghausera ve velmi rozšířeném druhém vydání 1996

a k tomu poslední díly desetisvazkového souboru dvořákovy korespon-



dence a dokumentů se spoustou dříve nedo stup ných nebo vůbec ne zná -

mých pramenů a informací. další a nejvlast nější aktivitou nakladatelství

jsou notová vydání dvořákových děl, která splňují jak nároky muziko-

logů, tak potřeby soudobé interpretační praxe.

V roce 2004 si bärenreiter praha připomněl sté výročí dvořákova

úmrtí nejen dokončením zmíněného projektu dvořákovské koresponden -

ce, ale také zpřístupněním dosud neznámé podoby Stabat mater v jejím

původním znění s klavírem, které vrhá zcela jiný pohled na historii vzni -

ku kantáty, než se v dosavadní muzikologické literatuře tradovalo. toto

vydání odhaluje „intimní“ variantu pozdější a známé velkolepé verze díla

s orchestrem. V roce 2013 vyšel v nakladatelství kompletní původní pís-

ňový cyklus  Cypřiše, dříve dostupný jen ve vydání, které obsahuje tolik

hrubých chyb, že je skoro nepoužitelné. byl to patrně nejvýznamnější 

počin v historii publikování dvořákových vokálních děl od roku 1941, kdy

vyšla Armida. příkladem objevného vydání v oblasti instrumentální hud -

by může být houslová  Romance f moll, kterou v roce 2015 nakladatelství

připravilo vůbec poprvé se skladatelovým vlastním klavírním doprovo-

dem; je ve srovnání s oběma známými úpravami nejen autentičtější, ale

i krásnější a účinnější.

bärenreiter praha dále vydává nové edice dvořákových skladeb,

které již byly publikovány v padesátých letech 20. století v rámci nedokon-

čeného souborného vydání děl Antonína dvořáka. při obrovském množ-

ství práce a tempu tehdejší editoři nestihli brát dostatečně v potaz všech -

ny existující prameny, nebo některé dnes dostupné prameny k dis pozici

neměli. třeba u Smyčcové serenády E dur nemohli vůbec tušit o celé řadě

dynamických pokynů, které si dvořák vlastnoručně zapsal do svého tiště-

ného exempláře této skladby. tyto okolnosti jsou tak poprvé zohledněny

až v nové edici, která vyšla právě v letošním roce 25. výročí pražského na-

kladatelství. tyto nové urtextové edice připravují přední čeští a zahra-

niční dvořákologové, a vždy s ohledem na praktické potřeby výkonných

umělců.
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Všechna bärenreiterovská vydání dvořákových děl — nové edi -

ce i přetisky — jsou opatřena rozsáhlými předmluvami, z nichž jsem

velký počet napsal i já. V nich se čtenář dozvídá mnoho zajímavého

o vzniku díla, o okolnostech prvního vydání tiskem, o tom, jakou roli

hrálo dílo ve dvořákově životě a kariéře a v čem tkví jeho význam —

často na základě nových pramenů a „světovějšího“ pohledu na věc. Vý-

sledky svého celoživotního dvořákovského bádání uveřejňuji často po-

prvé právě v těchto trojjazyčných předmluvách.

bärenreiter praha má v nejbližší době v plánu další a další nové

dvořákovské edice. těším se na ně i na spolupráci při jejich vytváření.

voJTěch spurný
dirigent, cembalista, klavírista, pedagog 
šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů

když Mě před nějakým časem požádalo nakladatelství bärenreiter

praha o přednášku na půdě JAMu a AMu na téma urtext a kritické edice,

uvědomil jsem si, k jakým změnám ve vydavatelské praxi za posledních

zhruba padesát let došlo. Je to vlastně srovnatelné s vývojem v oblasti

hudební interpretace — podíváme-li se na bouřlivý rozvoj hnutí early

music, je to něco podobného. stačí si vzpomenout na souborné vydání

děl Antonína dvořáka — ač to byl ve své době průkopnický čin, dnes už

nesplňuje současné požadavky. kolegové divadelníci často upozorňují 

na to, že překlad dramatického díla většinou odpovídá cítění jedné gene-

race a poté začíná beznadějně, ale logicky stárnout. V klasické hudbě je 



situace obdobná, i když principy, jimiž se

řídí vydávání kritických edic, nestárnou tak

rychle.

Renomé velkých mezinárodních vy-

davatelství jako je bärenreiter se zakládá na

kvalitních edicích a na souborných vydáních

řady skladatelů. takové projekty nejsou mys -

litelné bez profesionální badatelské práce vy-

soce specializovaných týmů a jejich příprava

i samotná realizace mohou trvat řadu let.

 Ovšem mnoho hudebníků o tom nemá vůbec

tušení. V cizině bývá této problematice věnová -

na řada přednášek na školách, přičemž studenti

už na první hodině obdrží několik rukopisů to-

tožné anonymní barokní árie a po stručném vy-

světlení dostanou úkol stanovit vzájemný vztah pramenů a vypracovat

od zmíněné árie novou urtextovou edici — a to prosím do příští hodiny!

přednášející neopomene rovněž zdůraznit, že tyto vědomosti patří do ob-

lasti hudební filologie,  nikoliv nějaké abstraktní vědy — a jako takové

mají být známy každému praktickému hudebníkovi.

nová vydání se těžko prosazují z mnoha důvodů. patří k nim

i ne ocho ta ke změnám něčeho, na co jsme zvyklí, jinými slovy pohodl-

nost či dokonce lenost. setkávám se s tímto nezvídavým a nezvědavým

přístupem na konzer vatoři, stejné je to i v provozu symfonických orche-

strů. stále ještě leckde panuje názor, že prioritou orchestrálních hráčů je

kvalitní nástroj, který bezprostředně ovlivňuje kvalitu jeho výkonu —

nikdo tedy nediskutuje o tom, zda je, či není potřebné koupit novou

harfu, klavír nebo fagot. Jenže provozování hudby je závislé nejen na kva-

litě hudebníka a jeho nástro je, ale rovněž na kvalitě hudebního materiálu.

nač však kupovat nový orches trální materiál pro „Osudovou“, když ho

pře ce léta máme v archivu a hráli jsme z něj tolikrát a vždycky to mělo
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úspěch? není jednoduché přiznat si, že i notový materiál může časem

stárnout a ztratit svoji aktuálnost. Zdá se vám, že přeháním? stačí se 

podívat na stará vydání hayd no vých symfonií, která používá většina 

českých orchestrů — najdete zde nejen oblouč ky, ozdo by či dynamické

značky, které vůbec neodpovídají originálu, ale také celé takty hudby,

která nemá s haydnovou původní partiturou nic společného!

Já však zůstávám do budoucna optimistou — věřím ve vítězství

zdravého rozumu a logických argumentů a rovněž ve vítězství zvídavosti

a tvořivého ducha nad pohodlností a rutinou. V poslední době jsem se

v rámci boje za užívání lepších not zapojil do spolupráce s pražským

 bärenreiterem jako editor se zaměřením na klavírní tvorbu skladatelů

18. století. Mým prvním titulem jsou dva svazky duškových sonát. I když

řada děl z této doby již vyšla, mnoho skladeb stále ještě čeká na spoleh-

livé vydání a někteří skladatelé či skladby dokonce na své objevení. 

že je vydávání takové dnes víceméně neznámé hudby obchodně

riskantní záležitostí, je samozřejmě jasné, a je zapotřebí pečlivé kalkulace

a strategie ze strany nakladatele, v níž svoji roli může sehrát i mezinárod -

ně uznávané renomé editora, které významně ovlivní komerční i umě-

lecký úspěch. dokladem toho je například velký ohlas čtyřdílného soubor-

ného vydání koželuhových klavírních sonát, připraveného christophe-

rem hogwoodem, které kdysi evropsky proslulému spolutvůrci vídeň-

ského klasicismu — poté dlouhá léta zapomenutému — znovu umožnilo

zaujmout místo, které mu v plejádě světových skladatelů skutečně náleží.

doufejme, že i dušek, jehož oba díly klavírních sonát právě letos vyšly, 

se dočká své renesance.

Stabat mater v původní verzi s klavírem, jejíž kompletní autograf 
Antonín Dvořák daroval svému „příteli z mládí“ Františku Hušpaurovi 

(věnování připsáno v horní části titulní stránky) / soukromý archiv





HRAJTE, ZPÍVEJTE A 



b  STUDUJTE S NÁMI



Hudebně pedagogická
literatura

eva velická
šéfredaktorka Bärenreiter Praha

Velkých edIčních pROJektů ani hudebních

produkcí té nejvyšší kvality by nebylo,  pokud by

neexistovala vzdělávací hudební literatura zamě-

řená na výchovu budoucích profesionálních hudeb-

níků, popř. muzikologů. A jsou to právě často nenápadné tituly — ve srov-

nání s velkými edicemi oper či symfonií —, které nás „potkají“ v dětství,

provázejí nás po nějakou dobu a mají tu sílu navždy v nás probudit zájem

o hudbu. celé podhoubí posluchačů a celoživotních milovníků vážné

hudby se utváří nevědomky na základě pevné vazby s pedagogickými hu-

debninami, na kterých rostou jednotliví žáčci či později studenti konzer-

vatoří. A jelikož i já (a předpokládám, že téměř každý čtenář těchto řádek

též) jsem jednou z těchto navěky „chycených“, neubráním se v následují-

cích řádcích dojetí a nostalgii.



nemohu nevzpomenout „se slzou v oku“ na legendární „bégé esku“

čili Klavírní školu pro začátečníky autorů böhmové, Grünfeldové a sarauera,

která obsahuje tolik mně z dětství známých úprav lidových písní i neza-

pomenutelnou skladbičku Na traktoru petra ebena. toto  album patří již

desetiletí k „highlightům“ hudební pedagogické literatury a v bärenreite -

ru praha se dočkává pravidelných dotisků a revidovaných vydání. kdo si

jen trochu zkoušel někdy brnkat na kytaru, nemohla ho minout Jirma-

lova Škola hry na kytaru pro začátečníky. A kdo by neznal „modrý“ Národ -

ní zpěvník, který i pražákům vnesl do pokojíčků trochu moravského, čes-

kého a slovenského folkloru? Jeho stálá obliba svědčí o tom, že na síle

a kráse lidové písně se naštěstí nikdy nic nezmění. Vzpomínám si také na

svou sestřenici, která jako malá hrála na housle a na notovém pultu měla

pořád vystaveného „Ševčíka“. dodnes si vybavuji svůj údiv nad tím, že

mohou vůbec existovat tak ohmatané a počmárané noty. Otakar Ševčík,

tento pojem a synonymum dřiny hry na housle, zažívá přitom v součas-

nosti obrovský boom. Jeho dílo vydává hned několik nakladatelů po ce-

lém světě a ani my se nezříkáme této jedinečné tradice. Všechny zásadní

Ševčíkovy opusy vydáváme v nové edici s metodickými komentáři Jaro-

slava Foltýna a nyní připravujeme s tomášem Jamníkem i verzi někte-

rých opusů pro violoncello. celoživotní studijní materiál pro vyspělejší

houslisty a profesionály nabízí také první vydání sešitů Techniky houslové

hry současného významného představitele české houslové pedagogiky

Zdeňka Goly, jehož zhruba pět set hmatových kombinací zcela novým

způsobem procvičuje techniku levé ruky.

Vedle klasických oblíbených titulů a tradičních metodik však při-

nášíme také zcela nové učebnice či školy hry na nástroj. tyto nové školy

hry na flétnu, housle a klavír jsou výsledkem rešerší světových trendů

i vlastních výzkumů současných hudebních pedagogů, kteří tak nově na-

vazují na velkou tradici celého českého hudebního školství. Jakýmsi proti-

pólem (či naopak doplněním) k ševčíkovským opusům jsou třeba Hous -

lové knížky evy bublové, která po mnohaleté práci s dětmi dokazuje, že
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omezovat se v začátcích jen na hraní v první poloze není nutné. krásně

barevně řešené sešity mohou být příjemným doplněním „drilu“. V podob-

ném duchu se nesou sešity Klavi hrátek Ivy Oplištilové a Zuzany hanči-

lové, které jdou ve svém konceptu ještě dál a hranici výuky hry na ná-

stroj posouvají až k poznávání hudby samotné pomocí interaktivního

zapojení žáka do učebního procesu u klavíru, navíc s tužkou či pastelkou

v ruce. neméně hravá a velmi úspěšná je vůbec nejprogresivnější učeb-

nice hry na sopránovou zobcovou flétnu v českém jazyce — Flautoškola

Jana a evy kvapilových. tyto hudebniny jsou vizuálně krásné, moderní

i zábavné a skutečně vzbuzují chuť hudbu poznat „na vlastní kůži“.

každý žák a především pedagog si může zvolit svoji cestu, jak

chce hudbu poznávat a poznávání dál předávat. doufám, že k tomu nabí-

zíme víc možností, takže prosím, vyberte si a hRAJte A ZpíVeJte!

Jan prchal
pedagog a lektor 
předseda Společnosti pro hudební výchovu
České republiky

OpRAVdu si nevzpomenu, kdy se mi poprvé do-

stala do rukou publikace se sympatickým logem

med věda s hvězdičkou. Jsem si jist, že to bylo 

před více než 20 lety a od té doby mě již publikace 



s medvědem provázejí mým hudebním a pedagogickým životem trvale.

A mohu říci, že jsou to dobří průvodci.

nedávno jsem si na celorepublikovém setkání s řediteli a peda-

gogy ZuŠ udělal malý neformální průzkum, který mi potvrdil, že nejsem

zdaleka jediný. nebylo to zjištění překvapující — na naší škole tvoří tyto

publikace nedílnou a trvalou součást učebních plánů a výuku si bez nich

nedokážu představit. netýká se to pouze individuální nástrojové výuky,

ale i náplně hodin hudební teorie. navíc grafická stránka všech materiálů

je invenční a pro mladé hudebníky doslova lákavá, přímo vybízející

k praktickému muzicírování. Většina publikací pro menší děti je krásně

ilustrovaná, což má nezanedbatelný psychologický a motivační účinek. 

pedagogické hudebniny z produkce bärenreiter praha jsou dle

mého názoru charakteristické svou různorodostí — vedle osvědčených

a v praxi stále velmi oblíbených materiálů tu jsou k dispozici i novinky,

k jejichž vydání je třeba kromě kreativity, zkušeností a odbornosti také

zcela jistě i určitá míra podnikatelské odvahy. přiznejme si, že valná část

pedagogické veřejnosti je spíše konzervativní a k novinkám v koncepč-

ním slova smyslu přistupuje se značnou dávkou nedůvěry. 

během své více než třicetileté praxe pedagoga na různých typech

škol a lektora dalšího vzdělávání pedagogů jsem měl možnost autorsky

spolupracovat s několika hudebními vydavateli na publikacích růz ného

druhu. Zhruba před 10 lety však přišla nabídka z pražského bärenreiteru

a otevřel se mi nový svět — profesionální, koncepčně vstřícný, v pravém

smyslu slova moderní a v neposlední řadě přátelský. V tomto inspirativ-

ním duchu jsem s kolegy Jiřím holubcem a Vlastou Reittererovou připra-

voval k vydání „učebnici“ pro děti a mládež zaměřenou na samostatné

muzicírování. Abychom vyvrátili zažitou představu, že tzv. vážná hudba

je určena jen pro profesionály v nažehleném fraku, a abychom povzbudili

další a další mladé muzikanty k praktickému hraní, nazvali jsme ji pří-

značně a symbolicky — nebOJMe se klAsIky!
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Spojujeme 
hudební svět

lukáš pTák
ředitel Bärenreiter Praha

VZneŠeně bychOM MOhlI řícI, že posláním

hudebního nakladatele je spojovat skla datele s in-

terprety jejich děl. V každodenní nebo, chcete -li,

čistě obchodní rovině tohoto vztahu jsou však 

nakladatelé běžnými podnikateli, kteří produkují

své výrobky a ucházejí se o úspěch na trhu. co jsou ale praktické předpo-

klady tohoto úspěchu, bez něhož by žádná firma nepřežila?

V první řadě samozřejmě kvalitní notová vydání, která se setká-

vají se zájmem a poptávkou našich zákazníků — obchodníků, hudebníků,

orchestrů, divadel, škol. O tom, jak tyto publikace vznikají, pojednávají

předchozí texty této publikace. Ale i to nejlepší vydání musí být zájemci

schopni a ochotni zaplatit. Jako všude jinde tedy platí, že cena je až na

prvním místě. nejde ale jen o dostupnost cenovou. dalším a pro hudeb-

ního nakladatele zásadním aspektem dostupnosti je její trvalost. Jinak

 řečeno, naši zákazníci počítají s tím, že si většinu titulů z našeho katalogu



mohou zakoupit či zapůjčit kdykoliv a nemusejí čekat na dotisk. Je to mi-

mochodem také jeden z hlavních praktických rozdílů ve fungování kniž -

ního a hudebního nakladatele. Málokdo si však uvědomuje, jak je někdy

obtížné toto očekávání naplnit. dostát této výzvě si žádá vysoké finanční

náklady i nemalé organizační a logistické úsilí. 

kvalitní a dostupný produkt sám o sobě však úspěch nezaručuje

— nestačí jen zvládnout proces edičního plánování, redakční přípravy

a výroby. těmto činnostem se u dnešních nakladatelů věnuje ani ne polo-

vina stálého personálu. Větší část zaměstnanců se tak stará o obchodní

práci, administrativu, propagaci, skladování a expedici. Zkrátka o to, aby

se hotový produkt dostal „do světa“.

Většina našich zákazníků jsou profesionální umělci, kteří pro

svůj jedinečný výkon od nás potřebují nejen spolehlivé notové materiály,

ale i profesionální servis — kvalifikované a dosažitelné pracovníky, kteří

jejich objednávku přijmou, komfortně ji vyřídí a zajistí její bezpečné a ně-

kdy doslova bleskurychlé dodání. Vyzvánějící telefony a plné e-mailové

schránky našeho zákaznického oddělení či půjčovny ale také nejsou samo -

zřejmostí — něčím, co by přicházelo samo od sebe. Interpretům musí me

vyjít vstříc dále než na půl cesty. Ať již to znamená aktivní propagaci 

novinek, kontinuální vydávání a aktualizaci katalogů, prospek tů nebo na-

kladatelských periodik. kromě toho nám téměř bezbřehé možnosti inter-

netu a sociálních sítí dávají do rukou nové marketingové prostředky

a s nimi i očekávání, že budeme aktuální dění v hudebním světě prožívat

prakticky on-line. 

Vedle těchto neosobních komunikačních prostředků zůstává

stále tím nejdůležitějším intenzivní osobní kontakt. Ať jde o dirigenta,

klavíristu, dramaturga či pořadatele festivalu, očekává me od něj i důleži-

tou zpětnou vazbu. ta je nám někdy odměnou a někdy kritikou, každo-

pádně však impulzem pro další nasměrování naší práce a její další zdoko-

nalování.
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ToMáš novoTný
vedoucí půjčovny provozovacích materiálů
Bärenreiter Praha

hudební nAklAdAtelstVí své tituly zhod-

nocují buď prodejem nebo půjčováním (přes -

nější by sice bylo mluvit o pronájmu notových

materiálů, ale přidržím se tradičního a vžitého

půjčování). V dnešní době nejčastěji hraná hudba

klasicko-romantického období a hudba komorní je doménou prodejních

oddělení nakladatelství, mezi nimiž se svádí nelítostný konkurenční boj

urtextových edic. Operní a symfonická hudba minulého století a součas-

nosti je naopak doma v odděleních půjčoven orchestrálních materiálů.

Zákazníky půjčoven jsou převážně orchestry, divadla a pořadatelé hudeb-

ních festivalů, takže tato oblast zůstává širší hudební veřejnosti poněkud

skryta. 

půjčovní sady jednotlivých skladeb cestují v balících po světě —

ze stejných not se hraje jeden den v praze a o měsíc později třeba v Ja-

ponsku. V tomto smyslu noty neznají hranic a hovoří bez nutnosti mno-

hojazyčných manuálů stejnou řečí po celém světě. A proč se vlastně noty

půjčují? Autor a jeho nakladatel mají jistotu, že se skladba hraje ze správ-

ných, autorem schválených not. Oba aktéři mají povědomí o tom, kdy

a kde příslušná skladba zazní a taktéž se i lépe vracejí prostředky vyna -

ložené na vydání rozsáhlých skladeb, které třeba nejsou prováděné tak

často. 



tím, že v oblasti půjčoven často jedno dílo jednoho autora zastu-

puje pouze jeden nakladatel, dochází ke zvláštnímu jevu. nakladatelé si

zde nejsou konkurenty, ale naopak se v příslušných teritoriích navzájem

zastupují. Vzniká tak světová síť vzájemných zastoupení jinak konkurenč-

ních nakladatelů, kteří velmi úzce spolupracují. Je radostí, když do této

sítě vložíte z prahy naléhavou poptávku po nějaké méně známé skladbě

a po chvilce napětí se třeba z Finska ozve — tohle je u nás!

lukáš vasilek
hlavní sbormistr 
Pražského filharmonického sboru
umělecký šéf Martinů Voices

když sI MOhu VybRAt, z jaké edice budu tu

kterou skladbu studovat, pokaždé nejdřív zjišťuji,

jestli existuje ve vydání bärenreiteru. ne proto,

že bych byl ve vleku sentimentálních vzpomínek

na dobu, kdy jsem měl tu čest pro toto slavné nakladatelství pracovat, 

ale proto, že noty s proslulým medvědem v čele jsou vždycky a ve všech

ohledech nejlepší. přeji bärenreiteru, aby ta samozřejmá kategorie „nej-

lepší“ byla nezpochybnitelnou konstantou i v příštích desetiletích!
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MarTin
rudovský

dramaturg 
Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

pRO syMFOnIcký orchestr hl. m. prahy FOk

je hudební nakladatelství bärenreiter praha dů-

ležitým dveřníkem do hudebního světa. nejen

že rádi nakupujeme spolehlivé urtexty Mozarta,

beethovena, dvořáka a dalších mistrů, ale skrze

oddělení půjčovny provozovacích materiálů sídlící v perunově ulici, kde

vládne tomáš novotný, dosáhneme na noty z celého světa. tým z půjčov -

ny, ne nepodobný skutečnému slovanskému bohu bouře, hromu a bles -

ku, je schopen zajistit do týdne, ale také někdy i do hodiny, téměř vše.

Zkrátka zázraky na počkání, za což srdečně  děkujeme. 

ondřeJ hučín
šéfdramaturg Opery Národního divadla a Státní opery

dOVOlte mi připomenout dvě skutečnosti. první — opera je ze všech

hudebních a divadelních forem vůbec nejsložitější útvar. druhou — nedá



se provozovat bez not. Objem notových ma-

teriálů, který koluje operním divadlem, je

nut né počítat na metry a desít ky kilogramů

— od libret a klavírních výtahů přes partitu -

ry až ke sborovým a orchestrálním hlasům.

pro dirigenty, dramaturgy, sbormistry, korepe-

titory, ale především pro kolegy z hudební ho

archivu, kteří pak všechno musí s mraven čí

pílí a důsledností prakticky řešit, je černou 

můrou představa, že hudební materiály nebu-

dou v pořád ku, že na ně při studiu opery číhají

růz né zmat ky, chyby v notách i textu, nekonzis-

tence, nečitelná místa.

u letos jubilující společnosti bärenreiter

praha, která je již po léta stabilním profesním

partnerem Opery národního divadla, jsme si vždy jisti, že nás nic podob -

ně nepříjemného nečeká. kvalita notových materiálů, ale také servi su,

s nímž nám je poskytují, i špičkové obecně profesionální jednání a v ne-

poslední řadě přirozeně přátelské vzta hy je to, co bych na spolupráci

s pražskými bärenreitery vyzdvihl a ocenil.

s ohledem na operní repertoár pravidelně využíváme jejich slu-

žeb především v oblasti zprostředkování notových materiálů z řady na-

kladatelských portfolií, která pro českou republiku bärenreiter zastupuje.

protože máme to štěstí a v geniu loci stavovského divadla můžeme pěsto-

vat mozartovský repertoár, je třeba v tomto ohledu na prvním místě

uvést slovutnou kritickou edici neue Mozart Ausgabe, vydanou mateř-

skou společností bärenreiter-Verlag kassel, bez jejíž spolehlivosti a skvělé

vybavenosti si neumíme naše mozartovské inscenace, ale ani každoroční

koncertní Mozartovy narozeniny představit. Měl-li bych uvést ještě jeden

příklad opravdu smysluplné spolupráce Opery národního divadla s bären -

reiterem praha, zcela jistě bych poukázal na zprostředkování nejnovější
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kritické edice Musorgského Borise Godunova, díky níž jsme v národním

mohli nejen hrát autorovu originální instrumentaci, ale také uvést řadu

neznámých či velmi málo známých a opomíjených scén. stranou by nemělo

zůstat ani velmi flexibilní poskytování studijních materiálů, ať už domácí

či zahraniční provenience, bez nichž se operní dramaturgie neobejde.

Rád bych společnosti bärenreiter praha vyslovil za její dosavad -

ní práci dík a popřál jí do další pětadvacítky hodně tvůrčího elánu i hmot-

ných prostředků pro její chvályhodnou činnost. 

Jiří rožeň
dirigent

pRO FInále dirigentské soutěže v salcburku

v roce 2015 jsem si zvolil Čtvrtou symfonii Milo-

slava kabeláče a přestože mi organizátoři dopo-

ručovali něco klasičtějšího, za svým výběrem

jsem si stál. nakonec hráči, publikum i porota

přijali kabeláčovu hudbu velmi pozitivně a do-

konce mě po koncertě oslovilo nakladatelství

 bärenreiter s nabídkou pořízení nových partů i partitury. A tak jsem mohl

uvést toto dílo s pkF — prague philharmonia při svém debutu na praž-

ském jaru 2016 už z nových not! Velmi mě to potěšilo. Jsem přesvědčen,

že na úspěchu provedení má kvalitní notový materiál zásadní podíl, což

bohužel stále není samozřejmé.

Kabeláčův rukopis 1. věty Čtvrté symfonie
Národní muzeum — České muzeum hudby
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Váš tým Bärenreiter Praha 
v jubilejním roce 2016

Leonhard Scheuch

Lukáš Pták

Eva Velická

Josef Augustin

Renata Boubínová

Jaroslav Brych

Ivana Dragounová

Lenka Drekslerová

Ivana Haffnerová

Jonáš Hájek

Petra Jakoubková

Helena Kočmídová

Yvetta Koláčková

Dalibor Loter

Radek Matoušek

Jana Mazurová

Markéta Nebřenská 

Tomáš Novotný

Hana Pokorná

Eva Staňová

Ladislav Ščerbanič

Barbora Woitschová
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vydalo hudební nakladatelství Bärenreiter praha s. r. o. 

v roce 2016 jako neprodejnou publikaci.
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