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VII

Předmluva

Pojednat o instrumentální hudbě českých zemí doby ba-
roka bylo vždy nelehkým úkolem.1 Základní potíž spo-
čívá v nedostatečně dochovaných pramenech. V případě 
skladatelů působících za hranicemi je totiž vždy otázkou, 
do jaké míry vůbec lze jejich tvorbu spojovat s hudebním 
vývojem v českých zemích, zatímco z produkce komponi-
stů činných v rodné zemi je právě instrumentální hudba 
dochována jen vzácně. Snad nejvíce je takto postižena an-
sámblová instrumentální hudba první třetiny 18. století. 
V českých hudebních sbírkách totiž chybí nejenom tvor-
ba zdejších skladatelů té doby, ale – s ojedinělými výjim-
kami – rovněž širší repertoár; ba i pouhé zprávy o něm 
v dobových inventářích či jiných listinných pramenech se 
dochovaly jen sporadicky.2 V téže době však u nás mů-
žeme na tomto poli předpokládat intenzivní rozvoj: rela-
tivní klid a ekonomická prosperita se tehdy nakrátko po-
tkaly s vrcholem barokního životního stylu a české země 
byly současně, podobně jako celá Evropa, vystaveny pří-
livu nových hudebních druhů krystalizujících zejména 
v tvorbě italských skladatelů.3 Konečně, právě hudebníci 
z českých zemí se jen o málo později měli proslavit snad 
ve všech evropských hudebních centrech, a to často právě 
svými sonátami, sinfoniemi či koncerty.

1 Výstižně problém popsal Otakar Kamper: Hudební Praha v XVIII. věku, 
Melantrich, Praha 1936, s.  179: „Ještě snad dlouho, ne-li trvale, zůstane 
záhadou obraz naší instrumentální hudby, komorní a symfonické, v prv-
ní polovici 18. věku. Jsou-li hudební díla církevní českého původu z  té 
doby – hlavně z prvních tří desetiletí – poměrně vzácná a proto neposta-
čují pro seznání domácí tvorby v celém jejím rozsahu, naskytují se ještě 
větší nesnáze, chceme-li zjišťovati poměry tehdejší světské instrumentální 
produkce. Nejen že neznáme dosud památek z oné doby, nemáme ani těch 
chudých zpráv, které se zachovaly o chrámových skladbách. A přece se 
provozovalo v Praze a po Čechách tehdá mnoho hudby aspoň v sídlech 
šlechty a v klášterních refektářích.“ Srov. též Jiří Sehnal: Pobělohorská doba 
(1620–1740), in: Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby, 
2. vyd., Supraphon, Praha 1989, s. 147–215, zde s. 203–204.
2 K  oněm výjimkám patří zejména roudnická lobkovická sbírka, viz 
Paul Nettl: Musicalia der Fürstlich Lobkowitzschen Bibliothek in Raudnitz, 
in: Beiträge zur böhmischen und mährischen Musikgeschichte, Rudolf 
M. Rohrer, Brno 1927, s. 60–70, a druhý z oseckých hudebních inventářů 
(1720/1733) s rozsáhlým oddílem Genialia seu Cantus recreativi, srov. Paul 
Nettl: Weltliche Musik des Stiftes Ossegg (Böhmen) im 17. Jahrhundert, tamtéž, 
s. 33–40 a Barbara Ann Renton: The musical culture of eighteenth-century 
Bohemia, with special emphasis on the music inventories of Osek and the Knights 
of the Cross, diss., The City University of New York, New York 1990.
3 Václav Kapsa: Nový hudební druh v  Čechách  – sólový koncert v  tvorbě 
pražských skladatelů vrcholného baroka, in: Barokní Praha – barokní Čechie 
1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka 
v Čechách, Olga Fejtová ad. (ed.), Praha 2004, s. 75–86.

V uvedeném kontextu zřetelně vystupuje význam re-
pertoáru, jejž přináší předkládaná edice. O  skladateli 
Janu Josefu Ignáci Brentnerovi sice mnoho nevíme, není 
však důvodné předpokládat, že by dlouhodoběji působil 
za hranicemi Čech.4 Jeho sbírka instrumentálních ansám-
blových skladeb Horae pomeridianae, op. 4, byla navíc vy-
dána přímo v Praze, a to patrně jako jediná svého druhu 
v době baroka. Brentnerovy skladby tak poskytují vzác-
nou výpověď o zdejší instrumentální tvorbě první třetiny 
18. století. Žádná z nich se ovšem nedochovala na území 
České republiky. Jejich prameny jsou rozptýleny po celé 
Evropě a o nahodilosti dochování svědčí i  to, že všech-
ny dotyčné skladby, včetně těch vydaných tiskem, známe 
vždy pouze z jediného, unikátně dochovaného pramene. 
Přestože většině z těchto kompozic již byla věnována urči-
tá pozornost badatelů a některé byly také nahrány, novo-
dobé edice se zatím nedočkala žádná. Z hlediska hudební 
praxe stejně jako z hlediska kompoziční kvality by jistě 
bylo možno uvažovat o výběru. Do tohoto vydání je však 
záměrně začleněno všech deset dochovaných Brentnero-
vých instrumentálních skladeb, a to jak s ohledem na je-
jich výpovědní potenciál, tak proto, že až s pomocí jejich 
vzájemného srovnání lze definovat a snad také uspokojivě 
interpretovat podstatné rysy skladatelovy práce.

Skladatel a jeho tištěné sbírky
O životních osudech a profesním uplatnění Jana Josefa 
Ignáce Brentnera není k dispozici mnoho konkrétnějších 
informací. Narodil se roku 1689 v západočeských Dobřa-
nech v rodině vzdělaného měšťana a člena městské rady. 
V matričních záznamech o narození i úmrtí je uváděn jako 
„Joannes Josephus“, on sám však upřednostňoval jméno 
Josef.5 O jeho hudebním vzdělání není nic známo. Jed-
notlivé a  do značné míry nahodilé doklady naznačují 

4 K užití skladatelových křestních jmen v této edici srov. pozn. 5.
5 Tato edice v  titulu užívá standardizovaný tvar skladatelova jména 
v jeho německé podobě, jak jej uvádějí poslední vydání encyklopedií Grove 
Music Online, Musik in Geschichte und Gegenwart či katalog hudebních pra-
menů RISM, a  to proto, že Brentner pravděpodobně náležel k Čechům 
německého jazyka. V průvodních textech se však edice přiklání k psaní 
skladatelových křestních jmen oběma tehdejšími zemskými jazyky způ-
sobem vycházejícím z dobového úzu: v  českém textu jsou psána česky, 
v cizojazyčném německy. V případě potřeby krátit je nejvhodnější ze tří 
skladatelových křestních jmen používat prostřední jméno Josef.
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XIII

Foreword

Dealing with the instrumental music of the Czech Lands 
during the Baroque period has never been an easy task.1 
The fundamental problem is the lack of sufficient pre-
served sources. In the case of composers working abroad, 
there is always the question about the extent to which 
their music can be correlated with musical developments 
in the Czech Lands, while among the works produced by 
Czech composers working in their native country, instru-
mental music has rarely been preserved. Instrumental en-
semble music from the first third of the eighteenth centu-
ry suffers perhaps most acutely in this regard. In Czech 
music collections, there is a lack not only of the works of 
the local composers of the day, but also – with some iso-
lated exceptions – of the wider repertoire; in fact, even 
mere reports about such music in period catalogues or 
other written sources have been preserved only in isolated 
instances.2 At the same time, however, we can assume that 
intensive development was taking place in this field in the 
Czech Lands: in brief, relative political stability and eco-
nomic prosperity coincided with the highpoint of the Ba-
roque lifestyle, and at the same time the Czech Lands, like 

1 The problem is aptly described by Otakar Kamper: Hudební Praha v 
XVIII. věku [Musical Prague in the Eighteenth Century], Melantrich, Praha 
1936, p. 179: “The image of Czech instrumental music, both chamber and 
symphonic, in the first half of the eighteenth century shall remain a mys-
tery for yet a long time, if not forever. If musical works for the church of 
Czech origin from that period – mainly from the first three decades – are 
relatively rare and are, therefore, insufficient for familiarization with Czech 
musical production to its fullest extent, even greater difficulties arise if 
we wish to determine the situation with secular instrumental production 
of that era. It is not just that we do not yet know of artifacts from that 
era; we lack even the meager reports that have been preserved about sa-
cred compositions. And yet, a great deal of music was being performed in 
Prague and around Bohemia at least in the residences of the nobility and in 
the refectories of monasteries.” Also cf. Jiří Sehnal: “Pobělohorská doba 
(1620–1740)” [The Period after the Battle of White Mountain (1620–1740)], 
in: Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby [Music in Czech His-
tory. From the Middle Ages to the Modern Era], 2nd edition, Supraphon, 
Praha 1989, pp. 147–215, here pp. 203–204.
2 One of the main exceptions is the Lobkowitz collection in Roudnice; 
see Paul Nettl: “Musicalia der Fürstlich Lobkowitzschen Bibliothek in 
Raudnitz”, in: Beiträge zur böhmischen und mährischen Musikgeschichte, Ru-
dolf M. Rohrer, Brno 1927, pp. 60–70, and another exception consists of 
the Osek (Ossegg) music inventory no. 2 (1720/1733) with the extensive 
section Genialia seu Cantus recreativi; cf. Paul Nettl: “Weltliche Musik des 
Stiftes Ossegg (Böhmen) im 17. Jahrhundert”, ibidem, pp. 33–40, and Bar-
bara Ann Renton: The Musical Culture of Eighteenth-Century Bohemia, with 
Special Emphasis on the Music Inventories of Osek and the Knights of the Cross, 
diss., The City University, New York 1990.

Europe as a whole, saw an influx of new musical genres 
that had crystallized mainly in the music of Italian com-
posers.3 Finally, it was only slightly later that musicians 
from the Czech Lands would gain notoriety in perhaps all 
of Europe’s musical centers, and often, in fact, for their 
sonatas, sinfonias, and concertos.

In this context, the importance of the repertoire con-
tained in the present edition can be clearly seen. While 
we do not know much about the composer Johann Jo-
seph Ignaz Brentner, there is no reason to assume that he 
worked for a long period of time beyond the borders of 
Bohemia.4 His collection of works for instrumental en-
sembles titled Horae pomeridianae, op. 4, was, moreover, 
actually published in Prague, apparently as the only one 
of its kind in the Baroque period. Brentner’s composi-
tions thus offer a rare insight into the instrumental mu-
sic being composed in the Czech Lands in the first third 
of the eighteenth century. None of them, however, have 
been preserved within the territory of the Czech Repub-
lic. Their sources are dispersed all over Europe, and in-
dicative of the randomness of their preservation is that 
fact that we know of each of the compositions in ques-
tion, including those issued in print, from just one unique 
preserved source. Although scholars have already devoted 
some attention to most of these compositions, and some 
of them have even been recorded, no modern edition has 
yet appeared. From the perspective of musical practice 
and with respect to the quality of the works, one certain-
ly could have considered selecting only some of them. 
Nonetheless, all ten of Brentner’s preserved instrumental 
compositions have been deliberately incorporated into 
this edition, both because of what they potentially have 
to tell us and because only through their mutual compar-

3 Václav Kapsa: “Nový hudební druh v Čechách – sólový koncert v tvor-
bě pražských skladatelů vrcholného baroka” [A New Musical Genre in 
Bohemia – The Solo Concerto in the Production of Prague Com posers of 
the High Baroque], in: Barokní Praha – barokní Čechie 1620–1740. Sborník 
příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách [Baroque Prague – 
Baroque Czechia 1620–1740. A Collection of Contributions to the Schol-
arly Conference on the Phenomenon of the Baroque in Bohemia], Olga 
Fejtová (ed.), Praha 2004, pp. 75–86.
4 Concerning the spelling of the composer’s names in this edition, see 
fn. 5.
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Kritická zpráva

 

Zkratky

Brk katalog Brentnerových skladeb (Brentner – katalog), 
který bude součástí připravované monografi e o skladateli

Ed předkládaná edice
Fl part příčné fl étny
fol.  folio
Ob part hoboje
op. opus
pozn.  poznámka
Rec part altové zobcové fl étny
s. strana
sign. signatura
t. takt
Vl part houslí
Vla part violy
Vla d’amore part violy d’amore
Vlc part violoncella

Popis pramenů

Horae pomeridianae seu 
Concertus cammerales sex, op. 4

první tisk, RISM A/I: B 4341, ID: 990006960
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (PL-Wu), 
sign. St. Dr. Mus. 1053 (viz faksimile na s. XX–XXII)

Sbírku vytiskl v Praze v roce 1720 Jiří Ondřej Laboun. Do-
choval se jediný exemplář tisku. Další historicky dolože-
né, avšak dnes nezvěstné exempláře se nacházely v majet-
ku Šimona Josefa Trusky v Praze a cisterciáckého kláštera 
v Oseku (viz Předmluva, s. IX).

Tisk sestává ze čtyř samostatných partů o  formátu 
33×21 cm na výšku. V záhlaví na první straně partů Ob/
Fl/Vl, Vl a Vla je uveden titulní text: Concertus cammerales 
| sex | Authore Josepho Brentner, | Anno M. D. CC. XX. | Opus 
Quartum. | Micro-Pragae apud authorem. Vlastní název sbír-
ky, „Horae pomeridianae“, je uveden pouze na partu Vlc: 
Horae pomeridianae | seu | Concertus cammerales | sex | Autho-
re Josepho Brentner, | Anno M. D. CC. XX. | Opus Quartum. 
| Micro-Pragae apud authorem. Vždy pod titulním textem 
nesou party označení Hautbois vel Flauto traverso vel Violino 
(rozsah 3 dvojlisty a jedno samostatné folio, folia značena 
A1–Dd), Violino (4 dvojlisty, A–D), Alto Viola (4 dvojlisty, 
A–D) a Violonczello (3 dvojlisty, Aa–Cc2). Na konci všech 
partů pod notami nápis: O. A. M. D. G. (Omnia ad maio-
rem Dei gloriam). V partu Vla se pod ním nachází ozdobná 
viněta s motivem anděla. Pouze na konci partu Ob/Fl/Vl 
jsou pod ozdobným pásem uvedeny údaje o tiskaři: Vete-
ro-Pragae. | In Magno Collegio Carolino, Typis Georgij Labaun.

Dvojlisty jsou provizorně svázány nití a nejsou oříz-
nuty; evidentně se nacházejí v podobě před knihařským 
zpracováním, v jaké byly pravděpodobně distribuovány 
skladatelem či tiskařem (viz Předmluva, s. IX). Party ne-
nesou žádné známky užívání, avšak obsahují drobné ru-
kopisné korekce provedené (až na výjimky) inkoustem 
a velice pravděpodobně skladatelovou rukou, jak vyplývá 
z níže uvedeného srovnání. Jedná se o následující opravy: 

Ob/Fl/Vl: s. [2], druhá věta první skladby (I/2), t. 75: 
čtvrtka b’ korigována na d”; s.  [8], III/4, t. 37: čtvrťová 
nota na třetí době korigována z g” na f ”; s. [8], IV/1, t. 21: 
první šestnáctina na třetí době korigována z  c” na  d”; 
s. [12], VI/1, t. 33: za značku čtyřtaktové pomlky je dopl-
něna ještě pomlka celotaktová a pro názornost je nad ni 
připsáno číslo 5, oba přípisy jsou na rozdíl od ostatních 
korekcí provedeny olůvkem, ruku nelze určit.

Vl: s.  [6], II/4: v  úvodu dopsáno 
ozna če ní taktu 3/4, na základě srov-
nání s autografními hlasy Brentnero-
va Requiem so lem ne (dochovány v hu-
dební sbírce be ne dik tin ské ho kláš-
tera Göttweig – A-GÖ, sign. 46) je 

přitom patrné, že vpisky byly pravděpodobně provedeny 
samotným skladatelem  (na ukázce se vlevo nachází re-
produkce tisku s přípisem – viz též faksimile na s. XXII, 
zatímco vpravo výřez autografního partu: obě číslice jsou 
evidentně psány stejným způsobem); s. [15], VI/2, t. 43: 
v tisku vynechány poslední čtyři šestnáctiny taktu, rukou 
doplněny lokální opakovací značky u  předchozí doby; 
s. [15], VI/3, t. 16: d” korigováno na g’.
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Abbreviations

Brk catalogue of Brentner’s works (Brentner – katalog), which will be 
published within the upcoming monograph on the composer

Ed the present edition
Fl transverse fl ute part
fn. footnote
fol.  folio
Ob oboe part
op. opus
p. page
Rec alto recorder part 
Vl violin part
Vla viola part
Vla d’amore viola d’amore part
Vlc violoncello part

Description of sources

Horae pomeridianae seu 
Concertus cammerales sex, op. 4
First printed edition, RISM A/I: B 4341, ID: 990006960
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (PL-Wu), shelf 
mark St. Dr. Mus. 1053 (see the facsimile, pp. XX–XXII)

Th e collection was printed in Prague in 1720 by Jiří Ondřej 
Laboun. A single printed specimen has been preserved. 
Additional historically documented but now lost speci-
mens were formerly the property of Šimon Josef Truska in 
Prague and of the Cistercian monastery in Osek (Ossegg) 
(see the Foreword, p. XV).

Th e printed edition consists of four separate parts, 
33×21 cm in vertical format. In the header of the fi rst page 
of the Ob/Fl/Vl, Vl, and Vla parts, the following title text 
appears: Concertus cammerales | sex | Authore Josepho Brent-
ner, | Anno M. D. CC. XX. | Opus Quartum. | Micro-Pragae 
apud authorem. Th e actual title of the collection, “Horae 
pomeridianae”, appears only on the Vlc part: Horae po-
meridianae | seu | Concertus cammerales | sex | Authore Josepho 
Brentner, | Anno M. D. CC. XX. | Opus Quartum. | Micro-Pra-
gae apud authorem. Beneath the title text, the parts are each 
marked Hautbois vel Flauto traverso vel Violino (3 bifolios 
and one separate folio, with the folios marked A1–Dd), 
Violino (4 bifolios, A–D), Alto Viola (4 bifolios, A–D), and 
Violonczello (3 bifolios, Aa–Cc2). O. A. M. D. G. (Omnia 
ad maiorem Dei gloriam) is written at the end of all of the 
parts below the musical notation. Underneath that in the 
Vla part, there is a decorative vignette with the motif of an 
angel. Information about the printer is found only at the 
end of the Ob/Fl/Vl part below a decorative band: Vete-
ro-Pragae. | In Magno Collegio Carolino, Typis Georgij Labaun.

Th e bifolios are bound provisionally with thread and 
are not trimmed; apparently they are in the condition in 
which they were probably distributed by the composer or 
the printer (see the Foreword, p. XV) before being bound 
into book form. Th e parts bear no signs of use, although 
they contain minor handwritten corrections made (with 
few exceptions) in ink and in all likelihood in the com-
poser’s hand, as is shown by the comparison below. Th is 
involves the following changes:

Ob/Fl/Vl: p. [2], second movement of the fi rst compo-
sition (I/2), bar 75: quarter note b♭’ corrected to d”; p. [8], 
III/4, bar  37: quarter note on the third beat corrected 
from g” to f ”; p. [8], IV/1, bar 21: fi rst sixteenth note on 
the third beat corrected from c” to d”; p. [12], VI/1, bar 33: 
at the symbol for a four-bar rest, a grand pause is added, 
and for the sake of clarity, the numeral 5 is added above it. 
Unlike the other corrections, these two inscriptions were 
made in lead pencil; the handwriting cannot be identifi ed.

Vl: p. [6], II/4: at the beginning, the 
time signature 3/4 has been added. 
On the basis of a  comparison with 
the autograph manuscript parts for 
Brentner’s  Requiem solemne (pre-
served in the music collection of the 

Benedictine monastery in Göttweig  – A-GÖ, shelf 
mark 46), it appears that the inscriptions may have been 
made by the composer himself (see the illustration: on the 
left  is a  reproduction of the printed edition with an in-
scription – see also the facsimile on p. XXII, while image 
on the right is taken from the autograph manuscript part; 
the numerals are clearly written in the same manner both 
times); p. [15], VI/2, bar 43: in the printed edition, the last 
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