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Svatohorský biografický slovník Tovaryšstva Ježíšova
Pro čtvrtý svazek nejmladší příbramské ediční řady Fontes si redakce vybrala téma „Svaté Hora a její lidé“. Dodnes
nejnavštěvovanější mariánské poutní místo v Čechách jezuité získali do své správy r. 1647 a setrvali tam až do zrušení
řádu v roce 1773. Základem knihy je životopisný katalog (83 stránek). Tvoří jej 327 biogramů, abecedně řazených
podle příjmení jednotlivých členů řádu. Hesla obsahují přesná data a místa jejich narození i úmrtí, údaje o vstupu
do řádu a složení slibů, léta působení a konkrétní činnost ve svatohorské rezidenci, akademické tituly (dosažená magisterská studia, doktorát teologie či filosofie). U laických bratrů je zmíněna profese, doložená při vstupu do řádu.
Zmíněny jsou také jazykové znalosti, literární práce nebo hudební tvorba.
Zasloužené pozornosti se tak dostalo i několika desítkám osobností z jižních Čech,
převážně z města Jindřichův Hradec (18 osob). Šest otců pocházelo z Českobudějovicka, např. vltavotýnský Jakub Tatýrek (1638 - 1691), který jako superior (představený) spravoval a reprezentoval svatohorský řádový dům v roce 1687. Kazatelem
a zpovědníkem byl např. lišovský rodák Bartoloměj Žák (1669-1724). Budějovičané
Jan Řepa a Andreas Tantsche pečovali o hospodářské a technické záležitosti sídla.
Superior Phil.Dr. a Th.Dr. Jan Duchek z Jindřichova Hradce, přednášející kanonické
právo, stál v čele rezidence v letech 1716-17. Další Hradečan - doktor filosofie a teologie Jakub Kysel byl prefektem hudby a mládeže. Antonín Hurdome z Vodňan
(1700-1765) tu působil jako učitel katechismu, zpovědník a staral se o promluvy
k poutníkům. Krumlovský rodák bratr laik David Rein (1663-1717) ovládal profesi
účetního i funkci spižírníka. Táborsko, Písecko a Strakonicko mají ve slovníku zastoupení po čtyřech rodácích, po jednom pak např. Volary aj. Své biografické heslo tu
samozřejmě má zpovědník a kazatel P. Jiří Rektoris - autor Studnice Milostivého léta,
jejíž titulní stranu jsme díky Ladislavu Rektorisovi z Třeboně už reprodukovali
na obálce Rodopisné revue na jaře v roce 2007.
Lexikon je vybaven latinsko-českým výkladovým slovníkem termínů použitých v biogramech a samostatnými přehledy hodnostářů (představených, hudebních prefektů, prefektů svatohorské řádové knihovny). Publikaci uzavírá rejstřík míst, soupis literatury a pramenů, anglické resumé a obrazová příloha.
Markéta Holubová, Anna Fechtnerová:
CATALOGUS PERSONARUM ET OFFICIORUM RESIDENTII AD S. MONTEM (1647 - 1773)
Biografický slovník členů Tovaryšstva Ježíšova působících na Svaté Hoře u Příbrami v letech 1647 - 1773. 160 s.,
vydal Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR
v Praze. Edice Podbrdsko, řada Fontes, číslo 4, Příbram 2006. ISBN 80-86772-22-5.
Slovník lze objednat ve Státním okresním archivu Příbram, e-mail archiv@archiv.pb.cz
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Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu
Novinka roku 2009 obohatila a specifikuje téma (v předchozím slovníku
zpracované pouze v podobě jmenného přehledu). Předkládá základní biografické údaje dalších osob, a to více než sedmi set hudebních prefektů,
kteří v uvedeném časovém rozmezí působili na území českých zemí. Hesla
jsou řazena abecedně a jednotlivé údaje jsou uspořádány maximálně úsporným a přitom přehledným způsobem (datum a místo narození, vstup do
řádu, datum a místo složení slibu, místo a rok úmrtí, rok a místo zastávané
funkce hudebního prefekta).
Abecední část je pro pohodlné vyhledávání doplněna také o chronologické
seznamy hudebních prefektů, rozdělené podle jednotlivých kolejí, rezidencí
a misií, a o nepostradatelný rejstřík místních jmen. Nechybí ani stručná
úvodní studie, obsáhlý soupis excerpovaných pramenů a použité literatury.
Markéta Holubová
BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK HUDEBNÍCH PREFEKTŮ JEZUITSKÉHO ŘÁDU
PŮSOBÍCÍCH V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V LETECH 15561773. Vydal Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha 2009.
238 stránek, cena: 280,ISBN 978-80-87112-19-9.
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