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Hanáci jsou asi první český etnický kmen, kterému 
se dostalo již v 17. století mezinárodní pozornos-
ti. Cizince procházející Moravou upoutali Hanáci 

svými svátečními kroji, tanci a hudbou. Přes snahu et-
nografů a hudebních historiků však zůstává stále kolem 
kultury Hanáků hodně otazníků. Nejsem si jist, zda sou-
časný pohled na hanáckou hudbu odpovídá tomu, co mě-
li na mysli autoři historických dokumentů. Pokusme se 
shrnout na základě pramenných zpráv, co zatím o hanác-
ké hudbě 17. a 18. století víme.

* * *
První zprávu o Hanácích a hanáckém dialektu při nesl 

v roce 1571 ve své Gramatice české Jan Blahoslav.1 O ha-
náckém kroji měl jakési povědomí i pražský arcibiskup 
kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu. Při návštěvě v Bys-
trém 22. května 1656 uspořádala šlechta na jeho po-
čest selskou svatbu. Podle jeho slov kráčela za svatebča-
ny selská děvčata oblečená na způsob selek z okolí Olo-
mouce. Tento kroj se kardinálovi obzvláště líbil a popsal 
jej těmto slovy:

»Krátká, bohatě skládaná sukně z šedé, hrubé lát-
ky do půli lýtek, krátký živůtek až do poloviny 
kyčlí a tam, kde živůtek nesahá, pevně omota-
né plátno. Kolem hlavy na tři prsty vysoká stuha 
a vzadu visící cop s pentlemi.«2

Můžeme se ptát, zda šlo vůbec o hanácký kroj a jak se 
vzal hanácký kroj v Bystrém, zda nešlo o nějakou jeho 
místní stylizaci. Jisté však je, že u kardinála slavnostní 
oblečení sedláků na Hané vzbudilo pozornost.

Roku 1677 složil císařský varhaník Alessandro Pogliet-
ti téma s variacemi nazvané Il Rossignolo, kde 14. va riace 
nese název Hanakhen Ehrentanz.3 Ani téma ani zmíněná 
variace však nemá s hanáckou hudbou nic společného, 
čehož si všiml již Rudolf Pečman.4 Poglietti sice vedl de-
set let (1672-1682) spor u biskupského dvora v Kroměří-
ži o své statky ve Vyškově a v Dědicích na Hané, ale ne-
máme doklad, že by je byl někdy osobně navštívil.5 Hana-
khen Ehrentanz je pouze důkazem toho, že pojem »hanác-
ká hudba« nebo »hanácký tanec« byl v té době znám do-
konce u císařského dvora.

Z doby kolem 1680-1685 pochází první zápis údaj-
ně hanáckého tance. Nachází se v 3. anonymní suitě 

1 Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě [= Vlastivěda 
moravská. Země a lid. Nová řada, sv. 10], Strážnice 2000, s. 344.

2 Keller, Katrin – Catalano, Alessandro (eds.): Die Diarien 
und Tageszettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-
1667), Wien 2010, sv. IV, s. 149; sv. VI, s. 74.

3 riedel, Friedrich Wilhelm: Quellenkundliche Beiträge zur 
Geschichte der Musik für Tasteninstrumente in der zweiten Hälf-
te des 17. Jahrhunderts, München 21990, s. 159. Viz též Sehnal, 
Jiří – Pešková, Jitřenka: Caroli de Liechtenstein-Castelcorno epi-
scopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii re-
servata, Praha 1997, č. 381.

4 Pečman, Rudolf: Lidové taneční motivy v Pogliettiho suitě 
Rossignolo, in: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské uni-
versity 9 (1960), řada uměnovědná (F), č. 4, s. 47-60.

5 Sehnal, Jiří: Pavel Vejvanovský and the Kroměříž Music Col-
lection, Olomouc 2008, s. 172-174.
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Ballettae tres (č. 835) v Kroměříži6 jako 2. věta s názvem Villana Hanatica. Je psána na morav-
ském papíru z Dalečína, který byl v Kroměříži používán hlavně v letech 1681-1685. Nelze vy-
loučit, že první housle psal Vejvanovský.

Suita, která obsahuje Villanu Hanaticu, má nezvyklé složení, které vynikne při srovnání 
s předchozími dvěma suitami:

1. suita 2. suita 3. suita
Guige Sonata Allamanda

Courante Allamanda Villana Hanatica
Guige Canon Guige

Gavotte Guige
Sarabanda

Guige

U třetí suity vzniká dojem, že nejdůležitější větou je právě Villana. Úvodní Allamanda (21 tak-
tů) stejně jako závěrečná Guige (12 taktů) jsou totiž velmi krátké. Villana je skutečně nej delší 
částí suity a má zajímavou stavbu. Villana se skládá se ze dvou částí různého metra a sty-
lu. V první části je uvedena lidově znějící melodie v metru 3/2 ve velmi prostém homofon-
ním čtyřhlasu, přičemž při posledním opakování základní melodie hrají všechny nástroje v ok-
távách unisono, což bylo v tehdejší umělecké hudbě nemyslitelné. Paralelní oktávy považova-
li doboví teoretikové za největší skladatelské prohřešky a nazývali je »kravskými oktávami« 
(»Kuh oktaven«).7 Zdá se, že neznámý autor chtěl právě tímto způsobem podtrhnout sou vislost 
Villany s rustikálním prostředím a karikovat hru venkovských muzikantů. S něčím podobným 
se setkáváme v páté části Biberovy Battalie z roku 1673, ve které jde rovněž o napodobení hry 
lidových muzikantů, a v imitaci zpěvu poutníků v Die Pauern Kirchfartt téhož autora.8

Druhá část Villany má zcela odlišný charakter. Je v taktu C a je zpracována imitačně. Kdy-
by téma této části nebylo odvozeno z tématu Villany, mohli bychom tuto část považovat za 
samostatnou větu, i když není označena žádným názvem. Takto se však domníváme, že k Vil-
laně patří.

Ve Villaně se setkáváme s rytmem charakteristickým pro některé hanácké písně v třídobém 
metru, ale též pro tance valašské, hanácké, polské a lašské. V této věci odkazujeme čtenáře na 
dále citovanou literaturu. Chápeme-li taneční suity v lichtenštejnské sbírce jako série spole-
čenských tanců, mohli bychom předpokládat, že i Villana Hanatica mohla mít funkci společen-
ského tance a nebyla jen tancem poddanských vrstev. Je zajímavé, že ještě roku 1819 zazname-
nal podobnou melodii rektor Bernard Hanáček ve Štěpánově nad Svratkou pro tzv. Guberniál-
ní sbírku.9 Protože Štěpánov neleží na Hané, znamenalo by to, že melodie nebo jí podobný ta-
nec byl rozšířen i mimo Hanou, o čemž přineseme další doklady.

Melodie Villany byla již mnohokrát uveřejněna. Kvůli úplnosti ji však zde uvádíme celou 
(viz Notová příloha). Charakteristický rytmus Villany v třídobém metru byl nesporně pro ha-
nácké tance typický. Avšak další výzkum prokázal, že existovaly hanácké tance i v sudém met-
ru. Snad nejstarším dokladem je opět z Kroměříže Hanak ve stylizaci pro trompetu.10 Villana je 
zatím asi nejstarší notovaný doklad hanáckého tance. Z přibližně stejné doby pochází podob-
ný Saltus rusticus cisterciáka Kristiána Hirschmentzla11 a některé tance v o něco mladším, ob-
tížně datovatelném sborníku hanáckých tanců pro klavichord.12 Sledujme však nadále literár-
ní zprávy o hanáckém tanci.

6 Viz Sehnal – Pešková, Caroli de Liechtenstein-Castelcorno ... operum artis musicae collectio ( pozn. 3), 
č. 835. Na melodii poprvé upozornil nettl, Paul: Die Wiener Tanzkomposition in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts, in: Studien zur Musikwissenschaft 8 (1921), s. 144.

7 Printz, Wolfgang Caspar: Phrynis Mitilenaeus oder Satyrischer Componist, Teil 1, Quedlinburg 1676, 
s. 43.

8 Sehnal, Jiří: Die Kompositionen Heinrich Bibers in Kremsier (Kroměříž), in: Sborník prací Filosofické 
fakulty Brněnské university 19 (1970), řada hudebněvědná (H), č. 5, s. 34-35.

9 Wien, Gesellschaft der Musikfreunde, sign. IV/27.476.
10 Poprvé jej publikoval nettl, Die Wiener Tanzkomposition ( pozn. 6), s. 144. Viz též Sehnal: Pavel 

Vejvanovský ( pozn. 5), s. 225.
11 Sehnal, Jiří: Třídní rozdíly v tancích XVII. století, in: Zprávy Krajského vlastivědného ústavu v Gott-

waldově 1959, č. 2-3, s. 41-48.
12 Ukázky přinesli např. PohanKa, Jaroslav: Dějiny české hudby v příkladech, Praha 1958, č. 121, a Vet-

terl, Karel: K historii hanáckého tance cófavá, in: Český lid 46 (1956), s. 277-286.
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V červenci roku 1693 navštívil premonstrátský klášter Hradisko kapelník od sv. Štěpána 
ve Vídni Johann Michael Zacher (1651-1712). 27. července po obědě nařídil opat předvést pa-
nu Zacherovi hanácký tanec. Tanec Zachera velmi zaujal, protože mu připadal z hlediska tak-
tu a pohybů exotický.13 Jak uvidíme dále, Hradisko bylo místem, kde se hanácká hudba nejvíce 
vyskytovala. Kromě tanců se zde udržely i jiné hanácké zvyky. Pekly se již tehdy dobré buchtae 
hanaticae a toleroval se dokonce barbarský zvyk stínání berana. Hanáci holdovali nejvíce pivu 
(»semper cerevicosi et luridi Hanaci«).14

11. listopadu 1704 nařídil hrabě Jan Jáchym ze Žerotína při návštěvě hraběte Leopolda Her-
bersteina ve Velkých Losinách Hanákům [!], aby tancovali. 12. září 1706 týž hrabě během ná-
vštěvy hrabat Schellenberga a Šubíře uspořádal v Třemešku po návratu z lovu po obědě ha-
nácký tanec, ke kterému se později přidala i šlechta. A o posvícení 18. října 1711 ve Velkých 
Losinách dovolil hrabě Hanákům tančit celý večer.15 Kdo byli Hanáci ve Velkých Losinách, kte-
ré s Hanou geograficky nesouvisejí, a o jaké tance šlo, když je znala i šlechta? V souvislosti 
se zprávou, že se v Třemešku k hanáckému tanci připojila i šlechta, si můžeme položit otáz-
ku, zda tomu nebylo podobně i v Kroměříži, kde Villana Hanatica byla součástí taneční suity.

Období 1705-1708 strávil Georg Philipp Telemann ve službě hraběte Balthasara Erdmanna 
Promnitze v Sorau (Zary) a Krakově. Podle skladatelových autobiografií z let 1718-1739 tam 
poznal »polskou a hanáckou hudbu v její pravé barbarské kráse«.16 Netušil, jak touto větou 
vzbudí o hanáckou hudbu zájem, ale zároveň svede bádání o ní na slepou cestu. Ve stejné době 
byl v Sorau kantorem skladatel a teoretik Wolfgang Caspar Printz. Zatímco se Telemann tam-
ní lidové hudbě obdivoval, Printz jí pohrdal, protože neodpovídala jeho hudebnímu vzdělání 
a estetickým názorům. Proto ji ve svém spisu Phrynis Mitilenaeus oder Satyrischer Componist 
(Quedlinburg 1676-1679) vykreslil jako nejnižší hudební kategorii, která nestojí vzdělanému 
hudebníkovi za pozornost.17 Na rozdíl od Printze zanechala hudba goralů v Telemannově díle 
hluboké stopy.18

Klaus-Peter Koch se pokusil najít společné rysy pro hanáckou hudbu ve skladbách nesoucích 
v názvu slovo hanácký nejen v díle Telemannově,19 ale v evropské hudbě vůbec. Došel k závě-
ru, že nejtypičtějším rysem hanáckých tanců byly tance v trojdobém metru v rytmu Villany, 
ale současně zjistil, že se tzv. hanácké tance nápadně podobají tancům polským. Navíc konsta-
toval jejich příbuznost s moravskými, jihopolskými, ukrajinskými a valašskými tanečními me-
lodiemi nejen v trojdobém, ale i v sudém metru.20

Lidovou hudbu, kterou Telemann poznal v době svého působení ve Slezsku, bychom dnes 
označili nejspíše jako hudbu polských goralů. Proč ji Telemann nazval hanáckou, když místa 
Sorau a Krakov jsou od Hané na hony vzdálena, nevíme. Jediné možné vysvětlení je, že pojem 
hanácký byl z jakéhosi důvodu všeobecně rozšířeným názvem pro lidovou hudbu vůbec. 

Otázky hanáckého tance se dotkl také vynikající etnomuzikolog Karel Vetterl,21 který ana-
lyzoval hudbu dalších tanců tohoto názvu zejména z českých pramenů. Také on došel k ná-
zoru, že pod pojmem hanácký se mohly skrývat i tance polské, lašské nebo valašské, a nejen 
tance z Hané. Podle toho, co o choreografii hanáckého tance cófavá uvádí Vetterl (dva kroky 
vpřed, jeden vzad), mohl v roce 1693 připadat hanácký tanec vídeňským hostům na Hradisku 

13 Sehnal, Jiří: Hudba v premonstrátském klášteře Hradisko u Olomouce v letech 1693-1739, in: Acta 
Musei Moraviae – Scientiae sociales 76 (1991), s. 213.

14 Tamtéž, s. 218.
15 Sehnal, Jiří: Deníky Jana Jáchyma ze Žerotína, in: Časopis Matice moravské 119 (2000), s. 376.
16 mattheson, Johann: Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg 1740, s. 360.
17 Sehnal, Jiří: Lidová hudba očima hudebníka 17. století, in: Radostná země 11 (1961), s. 15-17.
18 Viz SteSzewSKa, Zofia: Polnische Elemente in der Musik Georg Philipp Telemanns, in: FleiSChhauer, 

Günter – hobohm, Wolf – siegmund-schultze, Walther (eds.): Die Bedeutung Georg Philipp Telemanns für 
die Entwicklung der europäischen Musikkultur im 18. Jahrhundert. Bericht über die Internationale Wissen-
schaftliche Konferenz anläßlich der Georg-Philipp-Telemann-Ehrung der DDR, Magdeburg, 12. bis 18. März 
1981, Magdeburg 1983, I, s. 56-69; KoCh, Klaus-Peter: Polnische Einflüsse in Telemanns Werken der Ham-
burger Zeit, in: tamtéž, s. 70-80; Sehnal, Jiří: Hannakische Musik in der Zeit Georg Philipp Telemanns, in: 
tamtéž, s. 81-88.

19 KoCh, Klaus-Peter: Polnische und hanakische Musik in Telemanns Werk [= Magdeburger Telemann 
Studien, 6], Magdeburg 1982. 

20 KoCh, Klaus-Peter: Hanakische Musik im Verständnis deutscher Komponisten um 1700, in: Sehnal, Jiří 
(ed.): Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský. Referate von dem gleichnamigen internationalen 
Symposium in Kroměříž (Kremsier), 6.-9. September 1993, Brno 1994, s. 99-112.

21 Vetterl: K historii hanáckého tance cófavá ( pozn. 12).
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právem kuriózní až exotický. Důležité je dále i to, že hanácká cófavá byl úvodní, obřadní tanec 
v pomalém tempu, podobně jako lašský tanec starodávný. Sledujme však další zprávy o živo-
tě hanáckého tance.

6. června 1718 byl hostům z řad církevních hodnostářů v premonstrátském klášteře na 
Hradisku u Olomouce po večeři předveden ve stanu v zahradě hanácký tanec, který vzbudil je-
jich obdiv a pochvalu.22

10. ledna 1736 se na Hradisku slavily narozeniny priora Václavíka, který poručil k obědu 
speciální uzeniny a tyrolské víno. Hudební alumni mu zahráli intrády na trouby a tympány. 
Basista Mandl přednesl přání k novému roku. Potom alumni předvedli vybranou hudbu a také 
hanácké zpěvy na způsob koledy.23 Zde se tedy kromě tance objevila též hanácká píseň.

26. července 1740 při návštěvě císařových oblíbenců z Vídně v čele s baronem Bertenstei-
nem24 nařídil probošt augustiniánů ve Šternberku Johann Glätzl přivést dvanáct párů Hanáků 
se služkami. Ti pak provedli v letohrádku tamní kanonie hanácký tanec k velké spokojenosti 
hostů, kteří prohlásili, že dosud nic podobného neviděli, ale nakonec se k tanci sami připojili.25 
Podle toho se zdá, že asi nebylo těžké se hanáckému tanci naučit.

6. února 1744 navštívil klášter Hradisko biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna a s velkým 
potěšením shlédl po obědě hanáckou operu, jakož i někteří další návštěvníci, kteří znali »mo-
ravsky«. 18. února 1744 tamtéž byla před večeří v refektáři opět provedena hanácká opera 
pro opata z Nové Říše a další církevní a světské hodnostáře.26 Jsou to asi první zprávy o ha-
nácké opeře. 

Hanáckými operami vstupuje na scénu nový, stylizovaný útvar, který naši pozornost mož-
ná poněkud odvádí od původního hanáckého tance. O hanáckých operách existuje poměrně bo-
hatá literatura. V dochovaných hudebně primitivních torzech se dochovaly jen zpěvní partie, 
ale je pravděpodobné, že zde byly zastoupeny i taneční věty.27

20. ledna 1745 shlédli hosté z Vídně na Hradisku zpívanou valašskou nebo hanáckou pasto-
rálku.28 Tuto zprávu nelze upřesnit, protože Diarium z roku 1745 se nedochovalo.

V masopustu 22. února 1745 pozval opat Václavík na Hradisko generály a šlechtu z Olo-
mouce s manželkami a dcerami, celkem 38 osob. Po bohatém obědě jim dal předvést hanáckou 
operu, která trvala až do pěti hodin. Po ní následovalo »soupée«.29 

Po volbě biskupa Troyera v prosinci 1745 byli členové volební komise pozváni po obědě na 
Hradisko, aby si poslechli komedii nebo spíše hanáckou operu.30 V análech Hradiska tuto akci 
nelze ověřit, protože kronika z roku 1745 se nedochovala.

15. září 1746 navštívil kníže Jan Karel z Lichtenštejna (1724-1748) s ženou, dcerou, kníže-
tem Švarcenberkem a dalšími dvanácti vysokými hodnostáři augustiniánskou kanonii ve Štern-
berku. Po bohatém obědě v prelatuře se hosté odebrali do knížecí zahrady, kde pak sledovali té-
měř dvě hodiny [!] tanec osmi párů Hanáků se služkami kolem sochy Herkula. Této podívané 
přihlíželo i množství místního lidu, který dával nahlas najevo svou spokojenost.31

20. srpna 1747 se do Holíče, kde právě dlel císařský pár na návštěvě, dostavila po obědě 
delegace dam a kavalírů z Brna, aby Jejich výsosti pozdravili. Vypadali však jaksi podivně. Po-
stupně se ukázalo, že jsou to maskovaní Hanáci a Hanačky, které několik dní předtím taneční 
mistr trochu naučil poklonám a chování při chůzi. Nebylo nic směšnějšího než vidět tyto lidi, 
jak podle svých přirozených skoků a zvyků hanácky tančí. A jak při pohoštění dokážou oprav-
du ušlechtile zacházet se stříbrnými příbory, jak se sluší na řádné lidi.32 

22 Diarium anni 1718. Brno, Moravský zemský archiv (dále jen MZA), E 55, sign. II 12.
23 Diarium anni 1736. Brno, MZA, E 55, sign. II 21.
24 Snad je míněn Johann Christoph Bartenstein (1689-1767), spoluautor pragmatické sankce, rádce 

Marie Terezie a vicekancléř Království českého.
25 Annales et commentaria Canoniae Sternbergensis 1740. Brno, MZA, E 5, kn. 14.
26 Diarium anni 1744. Brno, MZA, E 55, sign. II 26. 
27 Srovn. zprávu z 18. července 1748.
28 GroSSeGGer, Elisabeth: Theater, Feste und Feiern zur Zeit Maria Theresias 1742-1776. Nach den Tage-

bucheintragungen des Fürsten Johann Joseph Khevenhüller-Metsch, Obersthofmeister der Kaiserin [= Veröf-
fentlichungen des Institutes für Publikumforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 12], 
Wien 1987, s. xx.

29 Annales et commentaria... ( pozn. 25), kn. 15.
30 Vědecká knihovna v Olomouci, sign. M II 46.
31 Annales et commentaria... ( pozn. 25), kn. 16.
32 GroSSeGGer, Theater, Feste und Feiern ( pozn. 28), s. 62-63.
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21. srpna 1747 se stejné panstvo přesunulo do teprve nedávno dokončeného zámku hra-
běte Johanna Josepha Saint-Juliena v Miloticích. Také zde se po obědě pobavili hanáckým sel-
ským tancem.33

26. října 1747 provedli hudební alumni v klášteře Hradisko hanáckou operu, kterou slo-
žil P. Alanus,34 vlastním jménem Ignác Plumlovský (1703-1750), rodák z Přerova. Řeholní sliby 
u cisterciáků na Velehradě složil roku 1724, na kněze byl vysvěcen roku 1730.35

9. ledna 1748 byla na Hradisku po obědě předvedena kanovníkům metropolitní kapituly 
blíže nespecifikovaná opera.36

15. června 1748 v 15:30 navštívil císař tamtéž generální zkoušku na hanáckou pastorál-
ku.37 Khevenhüller uvádí mylné datum 18. června,38 ale připojuje zajímavý detail, že se císař 
vrátil zpět do Olomouce s několika muži pěšky. Hlavní představení se uskutečnilo skutečně až 
18. června před oběma císařskými manželi. Císařovnu očekávali úředníci, studenti a písaři v ha-
náckých krojích, kteří jí předvedli hanácký tanec. Pak následovalo provedení opery, která obsa-
hovala jednak uvítání Veličenstev, jednak stížnosti na Prusy. Účinkující byli studenti a úřední-
ci kláštera.39 Šlo nepochybně o operu Pargamotéka.40 Poté byla císařovna vedena řadou poko-
jů do sálu na opatství, kde hrála velká kapela oblečená do hanáckých šatů a stejně byli oble-
čeni i všichni zpěváci. V mezihrách tančili úředníci – stejně jako na začátku – hanácký tanec.41

Z uvedených příkladů je vidět, že hanácký tanec byl znám nejen na Hané, ale i v sousedních 
etnických oblastech (Milotice, Holíč) a že jej někde znala a tančila i šlechta.

18. února 1749 na závěr masopustu provedli rusínští [?] studenti (»studentes Rhoten ses«)42 
v refektáři kláštera Hradiska pod vedením několika členů konventu komedii, ve které byla po-
dagra prohlášena za královnu všech nemocí. Komedie byla prokládána hanáckými interludii.

22. května 1749 po bouřce zahráli v rámci májové rekreace v zahradě stejní studenti ha-
náckou komedii od P. Benedikta.

6. července 1749 slavil prelát Václavík oktáv svých narozenin. Ve velké osvětlené místnos-
ti blízko sálu byla provedena hudební opera s veselými hanáckými interludii. Krásnou hudbu 
složil jeden z jejich hudebních alumnů. Zpěváci měli herecké kostýmy. Text složili a řídili ot-
cové P. Leonardus a P. Benedictus. V opeře byl pěvecky proveden chorogram VIVat reVerenDIs-
sIMVs PaVLVs WaCzLaVik. Představení se zúčastnil kromě noviců celý konvent, kterému se nej-
více líbilo to, co předváděli Hanáci.

»Rhotenses« provedli hanáckou komedii ještě 15. července 1749 v zahradním letohrádku 
a 20. července odpoledne před opatem a velitelem olomoucké pevnosti.43 Zdá se, že v této do-
bě se pozornost k hanáckým projevům přesouvá spíše do dramatické oblasti

13. ledna 1750 byla u příležitosti návštěvy kardinála Troyera na Hradisku uvedena v 16 ho-
din hanácká opera.

33 GroSSeGGer, Theater, Feste und Feiern ( pozn. 28), s. 63.
34 Diarium anni 1747-1748. Brno, MZA, E 55, sign. II 27.
35 trojan, Jan: s. v. Plumlovský, Ignác, in: Jakubcová, Alena a kol.: Starší divadlo v českých zemích do 

konce 18. století, Praha 2007, s. 466-469.
36 Tamtéž.
37 Tamtéž.
38 GroSSeGGer, Theater, Feste und Feiern ( pozn. 28), s. 79.
39 Annales et commentaria... ( pozn. 25), kn. 16.
40 Petrů, Eduard: Svět hanáckých oper a jejich autoři, in: Copak to ale za muzeka hraje? Ostrava 1985, 

s. 8-18.
41 Diarium anni 1747-1748 ( pozn. 34). Viz též Sehnal, Jiří: Hudba u řeholních kanovníků sv. Augus-

tina na Moravě v 17. a 18. století – I. Olomouc, in: Hudební věda 52 (2015), s. 267.
42 Není zcela jasné, kde se vzali na Hradisku »studentes Rhotenses«, což lze chápat jako studenty 

z Ruska nebo z Ukrajiny. Snad šlo o řeckokatolíky, kteří byli ubytováni na Hradisku a studovali v Olomou-
ci. 6. března 1753 provedli komedii, ve které představili dosti peprnou a velmi současnou (»acute moder-
na«) reformu Aristotelovy nauky, a to vše s hudbou. Její název byl Inimica Musophilo Silameno studiorum 
reformatio scenice adumbrata. Studenti »Rottenses« skládali ráno 22. března v prostorách priorátu jaké-
si zkoušky, při kterých byli přítomni i profesoři, aby snad otcové jezuité neřekli, že studenti z Hradiska 
jsou slabí. I tak měly být pro ně tyto zkoušky podnětem k dalšímu studiu. Ještě 15. července však »Rot-
tenses« na Hradisku byli a teprve pak odešli na prázdniny. 26. února 1754 provedli nějakou komedii po 
večeři před Popeleční středou a 18. prosince 1756 byli někteří z nich, kteří nebyli duchovní, přizváni, aby 
přisluhovali při nějaké hostině v refektáři.

43 Diarium anni 1749. Brno, MZA, E 55, sign. II 28.
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11. února 1750, ačkoliv byla již Popeleční středa, byla u oběda povolena zábava. Během ní 
ukončili »Rhotenses« a hudební alumni masopust svými pošetilostmi tak, že se převlékli za 
Hanáka, Poláka a medvěda.

10. května 1750 se z nařízení opata konala na Hradisku hrubá mše slavnostněji, proto-
že byl přítomen hudebník, »nejdůstojnější pán Alanus, člen cisterciáckého řádu na Velehradě, 
především nejobratnější skladatel oper v hanáckém stylu«. Zdržel se tu tři dny a byl požádán, 
aby složil svým hanáckým stylem dramatickou operu k výročí kláštera Hradisko, které se bu-
de slavit příští rok.44

25. června 1751 přišli na Hradisko opět P. Alanus a P. Amandus z Velehradu. P. Alanus již 
složil hanáckou operu k jubilejnímu roku. 30. června se konala v zahradě zkouška jeho dílka. 
27. srpna byla hanácká opera provedena přítomným prelátům. 2. září byla předvedena měšťa-
nům a šlechticům obojího pohlaví z Olomouce v konventní zahradě půvabná hanácká opera.45

13. února 1752 se na úvod k masopustu hudební alumni na Hradisku převlékli do hanác-
kých šatů. 14. února během oběda provedli veselou hanáckou hříčku, ve které se vyzname-
nal jako basista choralista Schmidt.46 15. února uspořádali »Rhotenses« v místnosti před kap-
lí sv. Štěpána veselou komedii, která trvala dvě hodiny.

8. června 1752 provedli »studentes Rhotenses« po kompletáři v zahradě kláštera komedii 
o dvou valašských lupičích, která také trvala dvě hodiny. Po večeři, která začala v sedm hodin, 
se pokračovalo veselím a valašskými [!] tanci s dudami až do desáté hodiny večer.47

Po roce 1754 mizí z hradišťských análů jakékoliv zprávy o »rusínských« studentech. Také 
hanácké opery se objevují jen zřídka. Při návštěvě císařských manželů na Hradisku 9. září 1754 
není zmínka ani o hanáckých krojích.48

29. července 1755 během návštěvy arcivévody Josefa na zámku ve Slavkově shlédli hosté 
selskou slavnost, která spočívala v hanáckém tanci asi dvanácti párů oblečených v nových bí-
lých plátěných halenách, ozdobených růžovými pentlemi. Potom někteří sedláci asi půl hodi-
ny soutěžili mezi dvěma překážkami na svých mizerných selských herkách v kruhu přibližně 
o sto krocích.49

30. července večer padl ve stejné společnosti návrh jet se pobavit do hospodářského dvora, 
než bude zatím připraveno slavnostní osvětlení v zahradě slavkovského zámku. Všichni mysle-
li, že uvidí opět nějakou venkovskou slavnost. Když společnost dojela asi po hodině po ubohé 
cestě do dvora, uviděli sice čistou, masívní budovu, plnou rohatého dobytka, kde dostali ma-
lé pohoštění, spočívající v podmáslí a nějakých zákuscích. Před okny tančili bosky hanáčtí sed-
láci a selky ve svých všedních, deštěm provlhlých a zablácených hadrech za doprovodu dud.50

12. března 1757 poctil opat Václavík na Hradisku tři polská knížata hanáckou operou.51

19. července 1772 při návštěvě Jevíčka uspořádali hostitelé večer hanáckou svatbu se sel-
ským průvodem, ve kterém jednotlivé osoby představovaly dámy a domácí služebnictvo.52

22. února 1784 provedli alumni benediktinského kláštera v Rajhradě po večeři latinskou 
operu o komínku od Karla Loose a anonymní hanáckou operu Jora a Manda.53

Nepochybně bychom mohli zmínky o Hanácích sledovat ještě dále, ale zdá se, že po polovi-
ně 18. století dochází v otázce hanakismů ke změně. Zájem o původní hanácký tanec jako by 
se vytrácel a měnil. S hanáckými operami totiž vstoupil do celé problematiky nový, stylizova-
ný, umělý prvek. I když autor textů Ignác Plumlovský hanácký dialekt nepochybně dobře znal, 
typický hanácký tanec se dostává na okraj zájmu. Je také zvláštní, jak mohli hanácké tance in-
terpretovat Rusíni, kteří měli jiné etnické kořeny a současně tančili také valašské tance, které 

44 Diarium inclytae et exemptae ecclesiae Gradicensis ... pro anno iubilari 1750. Brno, MZA, E 55, sign. 
II 29.

45 Diarium anni 1751. Brno, MZA, E 55, sign. II 29.
46 Anton Schmidt (asi 1725-1774) byl choralistou katedrály v letech 1745-1774. Před tím působil jako 

basista na Hradisku. Srov. Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století, Brno 1988, s. 186.
47 Diarium Regiae Canoniae Gradicensis pro anno 1752. Brno, MZA, E 55, sign. II 30.
48 Diarium seu Diurna conscriptio contingentium Gradicensem ecclesiam ... anno 1754. Brno, MZA, 

E 55, sign. II 31.
49 GroSSeGGer, Theater, Feste und Feiern ( pozn. 28), s. 156.
50 Tamtéž, s. 157.
51 Annales et commentaria... ( pozn. 25), kn. 19.
52 GroSSeGGer, Theater, Feste und Feiern ( pozn. 28), s. 301.
53 Žůrek, Pavel: K větší slávě Boží a pro potěchu múz, dis. práce, Filosofická fakulta Masarykovy uni-

verzity, Brno 2017, s. 62.
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jim byly asi bližší. Na druhé straně nebyly možná rozdíly mezi valašskými a hanáckými tanci 
tak velké, jak upozornil již Klaus-Peter Koch.

Otázka hanatik je tedy velmi složitá, a snad právě proto je přitažlivá i pro cizince. V po-
slední době zaujala Roberta G. Rawsona.54 Rawson je žák Geoffreyho Chewa, od kterého po-
chází termín pastorální klišé, který označuje výrazové prostředky vánoční hudby, společné růz-
ným etnikům v Evropě. Rawson se pokusil podobně jako před ním Klaus-Peter Koch zasadit 
hanáckou hudbu do širších hudebních souvislostí na základě obdivuhodné znalosti dosavadní 
literatury a pramenů. Především se pokusil určit, které rysy jsou pro ni typické z pohledu li-
dové hudby. Navázal na Friedricha Chrysandera, který ztotožnil v moravské lidové hudbě mo-
lovost s vokálností a durovost s instrumentálností. V tomto smyslu se Rawson přiblížil hypo-
téze Roberta Smetany o rozdílech mezi moravskou lidovou písní východního a západního ty-
pu,55 která je dnes etnomuzikology částečně zpochybňována. Nepovažujeme se však za rozhod-
čí v těchto otázkách. Jisté je, že pohledy na stejný objekt, který se v průběhu staletí také mě-
nil, mohou být různé.

V celé problematice je ještě jeden důležitý aspekt. Citáty lidové (selské) hudby byly nej-
nápadnější v hudební struktuře, která byla lidové hudbě nejvzdálenější, což platilo pro hud-
bu baroka. V 17. století se lidové prvky jevily vzdělaným hudebníkům jako barbarismy, které 
byly na první dojem poznatelné, a pro některé hudebníky, jakým byl např. Telemann, zajíma-
vé. Villana Hanatica není jediným lidovým prvkem v sonátách a tancích lichtenštejnské sbírky 
v Kroměříži. Název Hanak najdeme v drobné skladbičce pro dvě trompety.56 Lidovou inspiraci 
mají mnohé instrumentální věty Heinricha Bibera a Johanna Schmelzera. Můžeme ji hledat ve 
skladbách s názvy Villanesca (Anonymus), Rebellen Tanz (Kielmannseg?), Aria rusticana a Sal-
tarella Bohemica (Anonymus, bohužel bez prvních houslí), Aria Villanesca (Rittler), Aria Bar-
baresca (Biber?), Intrada rustica (Anonymus), Pastoritia (monogramista CM).57 Světské prvky 
pronikaly bezostyšně i do duchovní hudby, jakou představují např. mše Missa vilana [!] a Mis-
sa sopra la bergamasca od slovinského jezuity Jana Krstnika Dolara.58

Vlna italské operní hudby, která zaplavila Evropu po roce 1700, rozvoj figurální hudby 
v kostelech, nesmírná obliba durové trubačské hudby a další faktory vedly v našich zemích 
k oslabení archaických projevů v lidové hudbě a k stírání rozdílů mezi ní a hudbou vyšších vrs-
tev. Proto je v instrumentální hudbě druhé poloviny 18. století obtížnější rozlišit, co je skuteč-
ně původně lidové. Dokonce velikáni jako Händel a Mozart psali melodie, které působí dojmem 
české nebo německé lidové písně. Otázka se pak stává ještě složitější nejen pro hudebního his-
torika, ale i pro etnomuzikologa. Tento příspěvek chtěl shrnout dosavadní prameny k hudeb-
ním hanatikám a ukázat bohužel i na různost cest při jejich hledání a řešení.

54 rawSon, Robert G.: Courtly Contexts for Moravian Hanák Music in the 17th and 18th Century, in: 
Early Music 40/4 (2012), s. 577-591.

55 smetana, Robert: Ústní lidové podání melodie, in: Musikologie 1 (1939), s. 69-91.
56 nettl, Die Wiener Tanzkomposition ( pozn. 6), s. 144; Sehnal, Jiří (ed.): Kroměřížské intrády [= Věž-

ní hudba, 7], Praha 1976.
57 Sonata Mayalis, č. 131, stará sign. B IV 58, je zajímavá tím, že podle latinské poznámky se má část 

Pastoritia vynechat, jestliže se skladba hraje v kostele. Z toho je patrno, že její melodie byla obecně zná-
má jako světská.

58 V první mši se dosud nepodařilo zjistit melodii, která by opravňovala název mše villana (»venkov-
ská«). V druhé mši skladatel použil originální melodii bergamasky pouze v Crucifixus a v Et ex specto re-
surrectionem. Srov. Sehnal, Jiří: Jan K. Dolar und Mähren, in: ŠKulj, Edo (ed.): Dolarjev zbornik, Ljubljana 
2002, s. 91-92.
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NOTOVÁ PŘÍLOHA:
Villana Hanatica



Sa l tus  Hanat i cus 9

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 6 (2017), pp. 1-12

A
R
T
I
C
U
L
I



10 J I Ř Í  S E H N A L

Clavibus unitis 6 (2017), pp. 1-12 © Association for Central European Cultural Studies

A
R
T
I
C
U
L
I



Sa l tus  Hanat i cus 11

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 6 (2017), pp. 1-12

A
R
T
I
C
U
L
I



12 J I Ř Í  S E H N A L

Clavibus unitis 6 (2017), pp. 1-12 © Association for Central European Cultural Studies

A
R
T
I
C
U
L
I


