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/1Jak vzniká v současném hyperpostmoderním, kon-
zumním a hodnotově zmateném světě pocit národ-
ní identity? Existuje ještě vůbec tento zvláštní stav 

lidského individuálního a kolektivního vědomí? Máme 
ještě potřebu hlásit se k nějakému souborů idejí, hod-
notových postojů a interpretací minulosti? Či jsme jen 
pasivně vlečeni všudypřítomnými principy globalizace, 
komunikační povrchnosti a politické manipulace? o ná-
rodní identitě se v poslední době zdánlivě hodně hovoří. 
Většinou je to však téma adeptů politické moci, kteří po 
ni prostředky sugestivní rétoriky volají v potřebě do-
sažení svých krátkodobých cílů. přitom je tak důležité, 
aby každý národ, který je propojen společným jazykem, 
systémem institucí, prostorem a historií byl integrován 
i určitým sebevědomím a nadějí a vírou v budoucnost. 
a také respektem a úctou k dějinám, společným hodno-
tám, autoritám a kultuře. Včetně hudby.

Výše napsané možná působí jako projev pozdního 
obrozenectví či archaizující nostalgie po překonaných 
hodnotách, které moderní člověk už ani nepotřebuje. 
Možná… Na druhou stranu je však stále zřejmější, že 
absence tohoto kolektivního respektu k hodnotám vede 
k nekončícím zmatkům v rovině celospolečenské a také 
ke ztrátě identity v rovině individuální. Jakoby se vracel 
čas Komenského Labyrintu. Člověk se bez pocitu svých 
kořenů a vědomí kulturní blízkosti s lidmi ve svém okolí 
stává mnohem jednodušeji hříčkou šikovných manipulá-
torů, kteří s jeho emocemi, názory, majetkem a osobnost-
ní integritou provozuji svoji prapodivnou hru. 

petr DaNěK
(praha)

Hudba jako cesta 
k národní identitě

(ke 100. výročí vzniku 
Československé republiky)

petr DaNěK
(prague)

Music as a path 
to national identity

(on the 100th anniversary 
of the Czechoslovak Republic)

How is a nation’s sense of identity formed in the 
confusion of values typical of today’s hyper-postmodern 
world? Does this strange state of individual and collec-
tive human consciousness even exist any more? Do we 
still feel the need to adhere to a set of ideals, values, and 
historical interpretations? or are we merely in the tow 
of the ubiquitous principles of globalisation, superficial 
communication, and political manipulation?

There has been much talk of national identity lately. 
However, it is usually brandished as a theme by aspirants 
to political power, who extol it with suggestive rheto-
ric as a means of achieving their immediate goals. and 
yet it is of vital importance that every nation, which is 
united by a common language, its system of institutions, 
a shared location and history, was integrated with a cer-
tain self-confidence, faith, and hope for the future. and 
with a respect for its history, shared values, authorities, 
and culture – including music.

The above paragraph might come off as a text from 
the Victorian age or as archaising nostalgia for anti-
quated values that modern man has no need of any 
more. Maybe… on the other hand, it is becoming ever 
clearer that the absence of this collective respect for 
values leads to endless confusion on the societal level 
and to the loss of identity on the individual one. as if 
we were returning to the time of Comenius’s Labyrinth. 
Detached from his roots and unaware of his cultural 
proximity to the people around him, man is much easier 
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Hudba sehrávala v našich dějinách velice důležitou roli při utváření národní i osobní identi-

ty. Bylo tomu tak vždy, ať jsme byli relativně samostatní či náš národ žil v soustátí s jazykově 
jinak hovořícími Evropany. Hudba doprovázela zlomové okamžiky našich národních dějin, asi-
stovala při korunovacích, svatbách, panovnických pohřbech či jiných významných slavnostech 
společenských elit. Byla však přítomna i ve chvílích dramatických, bitvách či mocenských 
střetech. a neméně významně, často nesena i velkou mírou kreativity, doprovázela duchovní 
a náboženský život všech konfesí, které se ucházely v Čechách o přízeň a duši i obyčejného 
člověka. Hudba dlouhou dobu dominovala i v procesu výchovy a vzdělávání. Stala se základem 
humanistického školství renesance i baroka a zvláště ve spojení se slovem vyjadřovala důležitá 
sdělení, která nebylo možno předat lépe a působivěji. V dobách společenských proměn Evropy 
19. století pak hudba sehrála téměř klíčovou roli při utváření moderních národů. Hledala 
témata, vyhraněný národní styl a nonverbální sdělení, která nastupující buržoazii pomáhala 
utvářet pocit oprávněnosti jejich podílu na společenských a politických změnách. V závěru 
romantismu se pak hudba stala mocnou zbraní v procesu hledání sebeurčení téměř všech 
evropských národů.

Letošní rok je v mnoha ohledech výjimečný, právě z pohledu utváření naši národní identity. 
osmička v konci aktuálního letopočtu nám připomíná důležité okamžiky především v našich 
moderních dějinách a vybízí nás nejen k oslavám, ale také a možná především k určitě sebere-
flexi, ohlédnutí a i zamyšlení. před sto lety vznikla naše republika, která přes všechny proměny, 
problémy, ohrožení, destrukce, okupace a zpochybňování trvá dodnes. republika, která umož-
nila rozvoj českého a slovenského jazyka a kultury a dala i nové impulzy pro hudební tvorbu 
a její interpretaci a percepci. 

Festival pražské jaro se rozhodl připomenout výročí vzniku republiky odvážně koncipo-
vanou dramaturgií. Měrou nebývalou zařadil do letošního festivalového programu i rozsáhlý 
výběr ze skladeb českých a slovenských autorů posledního století, s jedinečným akcentem 
na hudbu nové nastupující generace skladatelů. Je to na jednu stranu troufalost a riskování, 
neboť běžný posluchač dneška chce slyšet především to, co už dobře zná. Na stranu druhou je 
však tento krok projevem téměř státotvorným a v dobrém slova smyslu edukativním. Krokem, 

prey for skilled manipulators who conduct their own queer games with his emotions, opinions, 
property, and personal integrity.

Music has played a major role in our history in the formation of both national and personal 
identity. it has always been so, regardless of whether we were relatively independent or part 
of a union of states with different languages. Music accompanied the turning points in our 
nation’s history, it assisted during coronations, weddings, royal funerals, and other principal 
celebrations of the social elite. However, it was also present in the tumult of battle or the 
dramatic clash of conflicting powers. and just as importantly, often with great creative vigour, 
it enriched the spiritual and religious life of all the different denominations that strove for 
the soul and favour of even the simplest commoner in the Czech lands.

For a long time, music also dominated the process of education and upbringing. it was the 
foundation of the humanist pedagogy of the renaissance and the Baroque, and especially in 
connection with words it voiced important ideas that could not be expressed in better ways. 
During social transformations of Europe in the nineteenth century, music played a highly 
impactful role in the birth of modern nations. it searched for themes, distinct national styles, 
and non-verbal messages that helped the growing middle class create a sense of entitlement 
to their share of the social and political changes. By late romanticism, music had become a 
powerful tool in the process of self-determination of almost all European nations.

This year is special from many perspectives, exactly for its importance in the development 
of our Czech national identity. The “eight” at the end of the current date reminds us of numer-
ous major events in modern history and invites both celebration and self-reflection, retrospec-
tion and contemplation. a hundred years ago, our republic was born – and it stands here 
today despite all its transformations, troubles, threats, destruction, occupation, and doubts. 
a republic that has furthered the development of Czech and Slovak language and culture and 
has given new impulses for the creation, interpretation, and perception of music.

prague Spring has decided to commemorate the 100th anniversary of our republic with au-
dacious programming. The present edition of the festival includes an extraordinarily extensive 
selection of works by Czech and Slovak composers of the past century, with an emphasis on the 
music of the new generation of artists. it is, on the one hand, a foolhardy risk, as the regular 
concert-goer today mainly wants to hear familiar tunes and compositions. on the other hand, 
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který ocení každý, kdo bere vážnou hudbu i jako cestu k hlubšímu poznání sebe i okolního 
světa. Do festivalového programu tak byly citlivě zařazeny skladby, které reflektují důležité 
momenty z vývoje naší republiky (Leoš Janáček: Sinfonietta; Eugen Suchoň: Žalm země pod-
karpatskej; Karel Husa: Hudba pro Prahu 1968; Michal Müller: Passacaglia 1918), komentují či 
jsou inspirovány děním ve světě (Klement Slavický: Sinfonietta č. 4 »Pax hominibus in universo 
urbi«; Bohuslav Martinů: Symfonie č. 4) nebo připomínají souvislosti, které by neměly být 
zapomenuty (Koncert k poctě československých legionářů; Hudba terezínských autorů). řada 
českých a i slovenských skladeb a skladatelů je však uvedena především proto, že jejich hudba 
je krásná a zaslouží si naší pozornost, neboť vznikly jako součást naší bohaté hudební kultu-
ry, která je oceňována i celosvětově (Vítězslav Novák, iša Krejčí, pavel Haas, Erwin Schulhoff, 
pavel Bořkovec, Luboš Fišer, Luboš Sluka, alexander Moyzes, Jan Novák, Miloslav Kabeláč ad.). 
V míře historicky ojedinělé pak na festivalu zazní často ve světových premiérách skladby žijí-
cích českých skladatelů, (Lukáš Sommer, Jan Kučera, pavel Trojan, ondřej adámek, Jiří gemrot, 
Michal Nejtek), kteří potvrzují, že vážná hudba žije, je stále tvořena a má schopnost oslovovat 
posluchače dneška. 

Hudební kulturu stoletého vývoje naší republiky reflektuje i dvoudenní muzikologická kon-
ference k výročí státnosti. Ve dvou dnech (30. a 31. 5.) umožní předním českým a slovenským 
hudebním historikům, sociologům, teoretikům a pedagogům, aby se společně zamysleli nad 
tématy a historickými souvislostmi, které ovlivňovaly vývoj české a slovenské hudby.

přes všechny proměny současného světa, jejichž dominantní tendencí je nadvláda ne-
osobního konzumu a snaha o opětovnou ztrátu historické paměti, stále platí, že hudba vy-
jadřuje ze všech umění nejlépe duši národa. Letošní dramaturgie pražského jara se vedle své 
úlohy významné festivity našeho hlavního města snaží v této souvislosti i o něco hlubšího 
a ojedinělého: postihnout proměny této duše posledního století. Snaha výjimečná a hodná 
našeho zájmu.

however, it is an act of almost stately grandeur, educational in the best sense of the word. a 
decision that will be welcomed by anyone who sees in classical music the potential for a deeper 
understanding of oneself and the surrounding world.

and so the festival programme has been carefully invested with compositions that reflect 
historic moments in the existence of our republic (Leoš Janáček – Sinfonietta, Eugen Suchoň – 
Psalm of the Sub-Carpathian Land, Karel Husa – Music for Prague 1968, Michal Müller – Pas-
sacaglia 1918), that react to or are inspired by events in the world (Klement Slavický – Sinfo-
nietta No. 4 “Pax hominibus in universo urbi”, Bohuslav Martinů – Symphony No. 4), or which 
commemorate circumstances that should not be forgotten (Tribute Concert to Czechoslovak 
Legionaries, The Music of Terezín Composers). a number of Czech and Slovak composers were 
selected simply for the beauty of their music, which is deserving of our attention for its part 
in our rich, world-class musical culture (Vítězslav Novák, iša Krejčí, pavel Haas, Erwin Schulhoff, 
pavel Bořkovec, Luboš Fišer, Luboš Sluka, alexander Moyzes, Jan Novák, Miloslav Kabeláč, etc.). 
The festival will also hold an exceptional number of world premieres of works by contemporary 
Czech composers (Michal Nejtek, Lukáš Sommer, Jan Kučera, pavel Trojan, ondřej adámek, Jiří 
gemrot, ivan Kurz), who attest to the fact that classical music is still alive, is still being cre-
ated, and is still capable of appealing to audiences today.

The musical culture of the hundred-year development of our republic will also be the topic 
of a two-day musicological conference on this anniversary of statehood. For two days (30 and 
31 May), eminent Czech and Slovak music historians, sociologists, theoreticians, and educators 
will debate and contemplate the themes and historical circumstances that affected the evolu-
tion of Czech and Slovak music.

Despite all the transformations of the present world, with its predominance towards im-
personal consumerism and attempted historical memory loss, music is still the best art for 
expressing the soul of the nation. With this year’s programme, prague Spring seeks to surpass 
its glory role of Czech festivity and strives for a more profound and unique achievement: to 
depict a century of changes in this soul of the nation. an extraordinary endeavour that is 
worthy of attention.

(Translated by Adam Prentis)
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Jindřicha Kàana z Albestu  

11:30 – 12.00  Viktor VELEK: T. G. Masaryk a hudba 

12:00 – 13:30  • oběd 

Chairman: Ľubomír Chalupka 

13:30 – 14:00  Lubomír TYLLNER: Lidová hudba v péči institucí: lidová píseň v Rakousku, ve 
svobodném státě, za války a v poválečném období 

14:00 – 14:30  Josef ŠEBESTA: Za Smetanu a za Dvořáka: hudby vládního vojska při oslavách 
české hudby v roce 1941 a 1944 

14:30 – 15:00  Jiří ŠTILEC: Proměny hudebního průmyslu v České republice po roce 1990 
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Chairman: Lubomír Spurný 

15:15 – 15:45  Jana VOJTĚŠKOVÁ: Fondy Českého muzea hudby v roce 200. výročí 
Národního muzea 

15:45 – 16:15  Ľubomír CHALUPKA: Nástup slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch 
20. storočia ako organická súčasť česko‐slovenského diskurzu o umeleckej 
slobode 

16:15 – 16:45  Stanislav TESAŘ: Hudební Brno – sto let zápasů o místo na kulturním výsluní  

16:45 – 17:15  Silvia ADAMOVÁ: Erwin Schulhoff. Polyštýlovosť a multikultúrne žriedla 
cyklu Fünf Pittoresken Op. 31 

17:30  • ukončení jednání prvního dne 

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018)
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Čtvrtek 31. května 2018 

Chairman: Zuzana Martináková 

09:30 – 10:00  Jiří SEHNAL: Vývoj pohledu na české hudební dějiny od roku 1945 do dneška 

10:00 – 10:30  Vlasta REITTEREROVÁ: Rakousko‐české vztahy v hudbě po roce 1948  

10:30 – 11:00    Aleš BŘEZINA: „...pour le moment, je suis là‐bas toujours considéré comme 
un famous Czech composer...“: ambivalentní vztah Bohuslava Martinů 
k Československu 

11:00 – 11:15  • přestávka 

11:15 – 11:45  Michaela IBLOVÁ: Vážná hudba ve stínu budovatelských hesel padesátých 
let 

11:45 – 12:15  Petr KADLEC: Nový život Karla Ančerla v emigraci. Co mu dala Kanada, a ne 
Československo?  

12:30 – 14:00  • oběd 

Chairman: Eva Velická 

14:00 – 14:30  Zuzana MARTINÁKOVÁ: Vlny úpadku a vzostupu v slovenskej hudobnej 
tvorbe v druhej polovici 20. storočia 

14:30 – 15:00  Petr KOTÍK: Počátky nové hudby v Praze (1959‐1964) z perspektivy dneška 

15:00 – 15:30  Oskar LEHOTSKÝ: K vzájomným vplyvom českej a slovenskej scény 
populárnej hudby v rokoch 1969‐1989 

15:30 – 15:45  • přestávka 

Chairman: Petr Daněk 

15:45 – 16:15  Eva VELICKÁ: Proměny českých hudebních nakladatelství na pozadí 
historického vývoje naší země v letech 1918‐2018 

16:15 – 16:45  Tomáš ŠIMERDA: Hudba v Československé a České televizi od normalizace 
do roku 2000  

16:45 – 17:15  Miroslav PUDLÁK: Česká a slovenská hudba po roce 1945 na mezinárodních 
festivalech 

17:15 – 17:45  Roman BĚLOR: Pražské jaro jako svědek našich hudebních, kulturních 
a politických dějin po druhé světové válce 

18:00  • ukončení jednání druhého dne

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Konference je realizována za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky. 
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When the Czechoslovak republic was born in 
1918, fairly fresh on the market were the first 
books devoted entirely to antonín Dvořák—all 

of which gave prominent attention to his ‘Czechness’. 
First came a compendium of essays by various authors 
published by the umělecká beseda (artists’ Society) in 
prague in 1912.1 Here we find e.g. Emanuel Chvála writ-
ing about the symphonic works:

In contemporary worldwide symphonic literatu-
re the symphonies of Dvořák are distinguished 
mainly by their national coloring, there explicit 
Czechness. [...]
 [...] Dvořák’s merit and his success in sympho-
nies is that he filled the existing and established 
form, which he took as he found it, with new 
content, with his own music, permeated with 
Czechness—music healthy, original, and natural.2

and in an essay on the piano music Karel Hoffmeister 
tells us:

1 Antonín Dvořák: Sborník statí o jeho díle a životě [ed. Bole-
slav KalensKý] (prague: umělecká beseda, 1912).

2 Ibid., pp. 130, 133:
V soudobé světové tvorbě symfonické vyznačují se symfonie 
Dvořákovy hlavně svojí národní barvou, svojí vyslovenou čes-
kostí. [...]

[...] Dvořákovou zásluhou a jeho úspěchem v symfonii jest, 
že stávající a ustálenou formu, již vzal tak, jak ji nalezl, naplnil 
obsahem novým, svojí vlastní, českostí proniknutou, zdravou, 
původní a přirozenou hudbou.

AbstRACt
When the Czechoslovak republic was born in 1918, fairly 
fresh on the market were the first books devoted entirely 
to antonín Dvořák. all gave prominent attention to the 
question of his ‘Czechness’—one of them critically (say-
ing it was superficial), the others with approbation and 
with great emphasis, as a key value in his music. one of 
the authors saw in Dvořák ’s Czech patriotism a hidden 
subtext in some of his most profound works of ‘absolute’ 
instrumental music. However, closer examination and 
comparison of known facts as well as newly-discovered 
sources yields a different view of the matter. Nobody has 
yet shown convincingly what constitutes the Czechness of 
Dvořák’s music. What is clear is that his works are very 
international, as were the experiences that influenced him 
going back even to his childhood in rural Bohemia. The 
commonly-used Czech or Slavic titles of many of his works 
are somewhat deceptive, often the result of commissions 
and/or attached to these works by persons other than the 
composer. The zealous Czech patriots of Dvořák’s time, af-
ter centuries of suppression of the culture of the Slavic (as 
opposed to german) residents of the Czech lands, wanted 
to hear in Dvořák’s marvelous works something ‘distinc-
tively Czech’, all the more when he became the first Czech 
artist to gain very striking success abroad. Such a view 
agreed with that of foreign music critics, who a priori 
considered italian, French, and especially german music to 
be universal, whereas in music of all other countries they 
perceived primarily national values, consisting in couleur 
locale, something exotic.

as concerns Czech patriotism, Dvořák was not nearly so 
fanatical as many of his countrymen were at the time. He 
even joked about some of their extreme attitudes. Never-
theless he was indeed a patriot himself and acted as such 
mainly where this was most beneficial to the Czech cause: 
in dealings with foreigners. For example when, quite ex-
ceptionally, he himself chose explicitly Czech subjects for 
vocal works, these were mainly works written for England. 
and his only known statements on the influence of Czech 
or Slavic folk music on his own compositions were in in-
terviews with journalists in america.

in 1918 the united States played an important role in the 
origin of the Czechoslovak republic. if americans at that 
time had some notion that there existed a Czech nation 
and an idea of what it was like, this probably stemmed 
to a great extent from awareness of Czech culture as rep-
resented by a composer whose works were conspicuous 
in american concert life, who had worked in america for 
three years, and who during his stay there had proclaimed 
his allegiance to his nation: antonín Dvořák.

Key words: Dvořák, antonín; Dvorak, antonin; Czech na-
tionalism; Czech patriotism; Furiant; Slavonic Dances; 
establishment of Czechoslovakia; Šourek, otakar; Bartoš, 
Josef

Number of characters / words: 62 540 / 10 396
Number of figures: 3
Number of recorded musical excerpts: 4
Secondary language(s): Czech, german

David r. BEVEriDgE
(prague)

Antonín Dvořák and  
the Concept of Czechness
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The Furiant from Op. 12 [B. 137] is ‘effective in its unalloyed Czechness’.3

Karel Stecker writes at the conclusion of his discussion of the large choral works:
We want to draw special attention to just one thing: their Czechness [...].4

and in discussing the operas Tvrdé palice (The Stubborn Lovers, B. 46) and Šelma sedlák (The 
Cunning peasant, B. 67) otakar Hostinský writes of the ‘folkish, specifically Czech character of 
the music’.5 Then in 1916 and 1917 otakar Šourek came forward with the first two volumes of 
his monumental Život a dílo Antonína Dvořáka (The Life and Work of antonín Dvořák). in the 
second volume we read:

Dvořák always expressed his human Czechness in his relation to his native land as well as 
to members of foreign nations with whom art brought him into contact; and he embodied 
his artistic Czechness in every nuance of his copious oeuvre.6

The Cosmopolitan Character of Dvořák’s Music
However, none of these writers, nor to my knowledge any other writer to this day, has shown 
convincingly in what this alleged pervasive Czechness of Dvořák’s music consists. What is 
clear, on the contrary, is that his music is very international in character, as are the influences 
that affected it going back even to his childhood spent in rural Bohemia. in the village of 
Nelahozeves, where he spent the first twelve years of his life, he apparently got a large dose 
of music from Hungary7 and a fair amount from italy as well.8

in recollecting for a journalist his stay in Zlonice, where he lived from the ages of twelve 
to fifteen, he mentioned masses by Haydn, Mozart, and Cherubini.9 and we know that polkas 

3 Antonín Dvořák: Sborník statí o jeho díle a životě [ed. Boleslav KalensKý] ( note 1), p. 197:
Furiant z op. 12 je „účinný svojí ryzí českostí“.

4 Ibid., p. 248:
Pouze na jedno chceme zvláště poukázati, totiž na jich českost [...].

5 Ibid., p. 214:
[V] melodice a rhythmice jeví se nepopíratelný vliv skladatele »Prodané nevěsty« (při »Šelmě sedlákovi« 
možno dodati i »Hubičky«), zejména vzhledem k lidovému, specificky českému rázu hudby.

6 ŠoureK , otakar: Život a dílo Ant. Dvořáka, Vol. 2 (prague: Hudební matice umělecké besedy, 1917), 
p. 12:

Svoje lidské češství Dvořák projevoval vždy svým poměrem k rodné zemi i k příslušníkům cizích národů, 
s nimiž jej svedlo umění ve styk; umělecké češství vtěloval pak v každý odstín svého velikého díla.

7 His father František Dvořák had spent about eight years wandering around the territory of the 
Habsburg Monarchy, mostly in today’s Hungary, it seems, returning home to Nelahozeves evidently 
about a year before the birth of his first child, antonín. See the father’s Wanderbuch (the official record 
of his journeys), deposited as a fragment in the Dvořák collection in the District archive in Mělník under 
call number 1 a 19, inv. č. 154, analyzed in detail by Jarmil Burghauser in his unpublished Chlapecká 
léta Antonína Dvořáka (photocopy given by Burghauser to the present author in 1993), pp. 23-29 and 
118, also discussed by Jan Miroslav Květ in ‘otec a matka skladatele antonína Dvořák v Nelahozevsi’, 
Podřipský kraj Vi/3 (1 September 1941), pp. 66 and Mládí Antonína Dvořáka, 2nd ed. (prague: orbis, 1943), 
pp. 23-24. it was in Hungary that František Dvořák learned to play the zither (see e.g. Květ’s Mládí... p. 30, 
probably based on information from one or more of the composer’s surviving sisters), which he then 
pursued with great zeal, playing for his customers in his tavern in Nelahozeves (as told to Květ by the 
composer’s sister Marie urbanová—see his materials for the unpublished third edition of Mládí... in his 
papers held by the Dvořák Museum in prague). František’s niece anna DuŠKová reported in ‘Za a. Dvo-
řákem: Kus rodinné tradice – glosy k Dvořákovu sborníku „Hudební revue“’, Hudební revue V/2 (January 
1912), p. 69 that he had made the wrong choice of profession, that he liked most to play the zither 
and ignored everything else. according to a. K. lomoz , ‘upomínky na pobyt a. Dvořáka ve Zlonicích’, 
Dalibor XXVii/24-25 (29 april 1905), p. 194, col. [1] he played ‘with such zeal that he often neglected 
the business.’ (Svým hostům hrával na citeru s takovým zápalem, že tím i živnost často zanedbával.)

8 according to period chronicles kept by teachers in nearby Vepřek, the railroad tunnel through the 
cliffs along the Vltava river just south of Nelahozeves was dug ca. 1846-47 in part by italian workers 
from Lombardy, who lived many months in the village, attracted attention by their frequent singing, 
and liked to gather for evenings of song in front of František Dvořák’s butcher’s shop in Nelahozeves. See 
Špecinger , otakar: ‘Hudební tradice Dvořákova rodného kraje’, Opus musicum XXii (1990), No. 6, p. 192, 
col. [2] and ‘antonín Dvořák a Nelahozeves’, Opus musicum XXiii (1991), No. 8, p. 263.

9 pry, paul: ‘Enthusiasts interviewed. No. XVii—“pann” antonin Dvorak’, Sunday Times (London) No. 3, 
239 (10 May 1885), p. 6, col. [5]:

/2
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and waltzes by both the elder and the younger Johann Strauss were in the repertoire in Zlonice 
at the time.10

From many of Dvořák’s letters and from biographical sketches based on information he 
supplied to their authors we know that in his own compositions he was inspired by composers 
of various nationalities, above all german. as just one example we might mention a letter of 
8 January 1898 to Eusebius Mandyczewski where he mentions Mozart, Beethoven, Mendelssohn, 
and Schumann as composers who had influenced him in several different works.11 i know of 
only one case where he reportedly named a Czech composer (or any Slavic composer for that 
matter) who had influenced him. around 1924 Emanuel Chvála recalled that Dvořák had once 
said of Bedřich Smetana: ‘[W]e all learned from him.’12 in London in october 1891 Dvořák had 
an interview with a journalist from New york, including (as published shortly thereafter) the 
following:

“Do you think,” I [the journalist] asked, “it is possible to build up a native opera in 
the United States?”

“I don’t catch the point,” replied Dvorjak. “How native opera?”
“An opera,” I rejoined, “distinctly national in its tone, dealing with American events—

with Indians, for instance—written by Americans and sung and played by Americans.”
Dvorjak smiled grimly. “So far as you have gone, I say yes, it can be done after many 

years, but as to music, ah! that is another thing. America can have native music, but 
national music never. There is no nationality in music. The libretto may be American 
and the performers also American; but no such thing as American music any more than 
German or French music. America will have to reflect the influence of the great German 
composers just as all countries do.13

of course these are not Dvořák’s exact words: his command of English was far from perfect. 
Concerning the impossibility of a distinctively american national music, Dvořák later (while 
living in that country) changed his mind, saying it could be based on the spirituals of african 
americans.

At the age of thirteen I went to live with my uncle at the village of Zlonic [sic], near Schau. There I studied 
with the school-teacher and organist, Anton Liehmann, a good and clever musician. [...]

[...] As I have already told you, Liehmann was an excellent musician, but he left his pupils to find out 
a great deal for themselves. For instance, I had to teach myself entirely how to read a ‘figured bass.’ I can 
scarcely tell how I managed it, but after a little time, when I played the organ for services, I used to read 
whole Masses from old copies written with a ‘figured bass.’ Of course, they were not all such Masses as 
we gave on the yearly Church Festival, when works like Cherubini’s D minor, Haydn’s D minor, or Mozart’s 
C major were performed. Ah! those yearly performances. They might excite a smile now, but how lovely 
I thought them then! Indeed, it was being ever in the midst of this musical element that developed the 
feeling within me and made me long to become a real musician.

10 See study books made by Dvořák’s teacher in Zlonice, antonín Liehmann (1808-79), and Liehmann’s 
various arrangements of works by other composers, held by the antonín Dvořák Memorial in Zlonice. 
Most of these materials are undated, but one notebook Liehmann made for his daughter Terezie bears 
dates for the individual items ranging from 1857 through 1859, thus just after the period of Dvořák’s 
residence in Zlonice, and is remarkable for containing some of the very latest dances by Johann Strauss, Jr.

11 Antonín Dvořák: Correspondence and Documents—A Critical Edition, 10 volumes, ed. Milan Kuna 
et al., prague: 1987-2004 (hereafter ADCD), in this instance Vol. 4 (Bärenreiter Editio Supraphon, 1995), 
p. 112:

Die ersten sind (als ich im Jahre 1861 nach der ersten Assentierung, wo ich glücklicherweise als untauglich 
frei wurde) ein Quartett A dur [B. 8] und ein Quintett [mit] 2 Viola [= Violen] A moll [B. 7]. Das Quartett 
im Style Mendelssohn und Beethoven und auch Mozart etc.

Im 1865 habe ich eine B dur Sinfonie [B. 12], wo sich auch schon Schumanns Einfluß zeigt – dann 
später noch viele andere Werke, die ich vernichtet habe.

12 chvála , Emanuel: Antonín Dvořák v zrcadle vzpomínek (Črta povahopisná), ([prague]: Společnost 
antonína Dvořáka, 1949), p. 12:

Mluvili jsme o tom, a Dvořák se ani neohražoval proti výtkám. V příčině reminiscence prohodil ve svém 
vrozeném dobráctví. »Pravdu má, všichni učili jsme se od něho, viděl-li reminiscenci, také viděl, co mám ze 
sebe. Smetana jistě mi neublíží.« A v tom opět měl pravdu Dvořák. Smetana skutečně nikdy mu neublížil 
a mluvil s obdivem o jeho dílech, zvláště komorních.

13 ‘Dvorjak, the Bohemian Composer’, The New York Herald, 4 october 1891, p. 15, cols. [3-4], here 
col. [4], http://www.fultonhistory.com/Newspaper 14/New york Ny Herald/New york Ny Herald 1891/
New york Ny Herald 1891 - 4954.pdf. i discovered this interview only quite recently, in the spring of 2018.
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Dvořák’s Reported Statements about ‘Czechness’ and ‘Slavicness’ in his Works
But what did he say about Czechness in music or the influence of Czech music on his own 
works? in his known correspondence, i.e. in sources conveying directly his exact words, we 
find nothing. and other sources, less reliable, also have rather little to offer. Most valuable 
are probably articles in periodicals like the just-cited interview concerning american music, 
presenting something Dvořák had said just a day or a few days earlier. it was in america that 
he provided the only statement of his i know concerning the influence of Czech folk music on 
his compositions. in an interview in New york in 1893 he reportedly said:

All of the great musicians have borrowed from the songs of the common people. Beetho-
ven’s most charming scherzo is based upon what might now be considered a skillfully 
handled negro melody. I have myself gone to the simple, half forgotten tunes of the 
Bohemian peasants for hints in my most serious work.14

Then we have recollections of those who had known Dvořák personally but wrote them 
down, as far as we can tell, only years after his death. only one of them, to my knowledge, 
asserts that Dvořák said directly his music was Czech. and this statement pertains to only 
one composition—paradoxically the Symphony No. 9, ‘From the New World’! a choirmaster from 
Kroměříž (in Moravia) recalled that Dvořák had once remarked to him about this work: ‘it is 
and will always remain Czech music.’ But this was in the context of his annoyance at frequent 
false assertions that he had quoted american songs in the symphony; he wanted to emphasize 
that he had written the melodies himself, only in the spirit of american songs. and i believe 
when he said the symphony was Czech music he meant this mainly in the sense that it was 
written by a Czech composer.15

if we wish to speak not specifically of ‘Czechness’ but of the much broader concept of ‘Slavic-
ness’, we can refer to a paraphrase of a remark Dvořák reportedly made during a reception after 
his concert in Vysoké Mýto (a town in eastern Bohemia) in 1892:

Prof. P. M. Dušek said very appropriately that our master invests his compositions with 
the character of songs of the Slavic Czech nation [as opposed to the many ethnic Germans 
living in the Czech lands at that time], not forgetting that he comes therefrom, and 
spreads the glory of Czech music throughout the whole educated world. Master Dvořák 
cordially thanked him and admitted it was precisely the spirit of Slavic songs in his works 
that aroused such great enthusiasm abroad.16

i can confirm that music critics abroad highly appreciated that which they perceived as the spir-
it of Slavic songs in Dvořák’s music—without having much idea what they were talking about, 
because they generally did not know Slavic songs. perhaps in his remark in Vysoké Mýto Dvořák 
wished to confirm that his music really did embody the spirit of Slavic songs. or perhaps he 
was only speaking in a kind of shorthand. or the Chrudim reporter gave an abbreviated and/
or imprecise paraphrase of what Dvořák had said.

allegedly in Dvořák’s own words is a statement recalled by his former student oskar Ned-
bal, who published an article in 1911 asserting that Dvořák had once said ‘Smetana’s music is 
Czech, mine is Slavic.’17 otherwise i have found only another New york interview from 1893, 

14 ‘real Value of Negro Melodies’, The New York Herald, 21 May 1893, p. 28, col. [1], http://www.
fultonhistory.com/Newspaper 14/New york Ny Herald/New york Ny Herald 1893/New york Ny Herald 
1893 - 1121.pdf.

15 Dražan, Václav: ‘památce Dvořákově: Některé vzpomínky’, Plzeňské listy 1907, No. 99 (30 april 
1907), p. [1], here col. [3]:

»Pořád píší, že jsem ku své poslední symphonii [sic] sbíral motivy o [sic] Americe a že jsou v ní obsaženy 
některé indianské [sic] písničky. Není to žádná pravda. Tam jsem ji složil, ale ty motivy jsou moje vlastní 
a něco jsem tam už sebou vezl. Je to a zůstane to pořád českou muzikou.[«]

16 Chrudimské noviny, 2 april 1892, p. 3:
pan prof. p. M. Dušek velice případně vylíčil, že mistr náš vkládá do skladeb svých ráz písní národa 
českoslovanského, nezapomínaje, že z něho pochází, a rozšiřuje slávu české hudby po celém vzděla-
ném světě. Mistr Dvořák srdečnými slovy poděkoval se a přiznal, že právě je to duch slovanských 
písní v dílech jeho, který tak velikého nadšení v cizině nachází.

i thank ondřej Šupka for providing this article to me.
17 neDBal , oscar: ‘Drobné vzpomínky na Dvořáka’, Hudební revue iV/8-9 (october 1911), pp. 481-4, 

here p. 482:
Zajímavo bylo, jak Dvořák se díval na svůj poměr k Smetanovi. Řekl mně kdysi: »Tolik se toho u nás píše 
o Smetanovi a o mně a uvažuje se, jaký je rozdíl mezi námi; ale dosud nikdo nepříšel na to pravé. A přece 
je to tak jednoduché: Smetanova hudba je česká, moje je slovanská.«
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presenting Dvořák’s statements as direct quotations though again they must have been edited 
to correct his imperfect English. reportedly he said that the main section (allegro) of the first 
movement of his Symphony ‘From the New World’

embodies the principles which I have already worked out in my Slavonic [= Slavic] Dances; 
that is, to preserve, to translate into music, the spirit of a race as distinct in its national 
melodies or folk songs.18

i must observe that this is a somewhat suspect article, which in places certainly distorts what 
Dvořák could have said. and with this we have exhausted, to my knowledge, evidence concern-
ing Dvořák’s own statements on the Czechness or Slavicness of his music.

Skewed Points of View
in writings about Dvořák in general the perception of Czechness in his music has been power-
fully influenced by predispositions and preconceptions. Zealous Czech patriots in his time, after 
centuries of suppression of the culture of Slavic Czech (opposed to ethnically german) residents 
of the Czech lands, wanted to hear in the excellent works Dvořák was producing something 
that was ‘distinctively Czech’. These tendencies became even stronger when he became the first 
Czech artist to win very striking recognition outside the Czech lands. Meanwhile music critics 
abroad held essentially the same view, though for different reasons: they a priori considered 
italian, French, and especially german music to be universal, whereas in music from all other 
countries they saw mainly national values, supposing the worth of such music consisted above 
all in its couleur locale, something exotic.

one of the results of these tendencies was that both Czechs and foreigners commissioned 
works from Dvořák specifying that they should have some kind of Czech or Slavic character, 
sometimes even determining their titles—which were then taken by others as evidence of the 
Czechness or Slavicness of Dvořák’s oeuvre in general. Thus we have the pieces for two voices 
and piano commissioned by Jan Neff, who wanted Dvořák to make arrangements of Moravian 
folksongs. Dvořák took only their texts, composed music entirely his own (B. 50, 60, 62, 69), 
and gave the results no title other than a simple description of what they were. But Fritz 
Simrock published them as Klänge aus Mähren, as though the music were Moravian, and today 
we generally know them as the Moravian Duets. Then there were the Slavonic Dances, B. 78, 
commissioned by Simrock who gave them their title even before Dvořák wrote them.19 When 
Dvořák composed his second set of Slavonic Dances, B. 145 in 1886, this was again only at 
Simrock’s urging.

More complicated is the case of the First Slavonic Rhapsody, B. 86/1. To our knowledge 
nobody commissioned it, but during the time when Dvořák composed it, early in 1878, he was 
becoming aware of a great demand for things ‘Slavic’ not only at home but abroad: Simrock 
had accepted the Moravian Duets for publication appreciating their supposedly national quality, 
and would commission the Slavonic Dances before the First Rhapsody was complete. at the head 
of Dvořák’s sketch, dated 13 February 1878, we see clearly that the original title was simply 
‘rhapsodie’ and that he added ‘Slovanská’ (Slavonic) as an afterthought ( Fig. 1).

That Dvořák wrote his String Quartet in E flat, B. 92 for the Florentine Quartet, whose lead-
er Jean Becker wanted something distinctively Slavic, is well known. Few are aware, however, 
that Becker did not directly ask for a new quartet: he wanted Dvořák to supply his ensemble 
with some quartet, and Dvořák himself decided that if it was to be Slavic he would have to 
write a new one: i.e. none of the quartets he had readily available at the time, in a minor, 
E major, and D minor (B. 45, 57, 75) would fit the bill.20

18 ‘Dvořák on his New Work’, The New York Herald, 15 December 1893, p. 11, col. [2], http://www.
fultonhistory.com/Newspaper 14/New york Ny Herald/New york Ny Herald 1893/New york Ny Herald 
1893 - 5826.pdf.

19 See Simrock’s letters to Dvořák of 6 and 18 March 1878. ADCD ( note 11), Vol. 5 (prague: Editio 
Supraphon, 1996), pp. 96-98, both letters previously unpublished.

20 This additional information comes from the most detailed report on the circumstances of origin 
of the E flat String Quartet, written by Karel Kozánek who was the one who conveyed Becker’s wishes 
to Dvořák, not published until 1946 in Fric, ota: Antonín Dvořák a Kroměříž (Kroměříž: Národní správa 
J. guskovy knihtiskárny, 1946), pp. 13-14:

Dr Taxis ujistil Beckera, že by si Dvořák pokládal za vyznamenání, kdyby sdružení tak slavného jména 
jeho skladbu do svého programu zařadilo. Becker odpověděl, že by tak rádi učinili, ale položil důraz na to, 
že by to musila býti svérázná slovanská hudba.

Protože jsem byl s Dvořákem tehdy již osobně znám a jako posluchač práv jsem po vánocích měl odjeti 

/5

http://www.fultonhistory.com/Newspaper%2014/New%20York%20NY%20Herald/New%20York%20NY%20Herald%201893/New%20York%20NY%20Herald%201893%20-%205826.pdf
http://www.fultonhistory.com/Newspaper%2014/New%20York%20NY%20Herald/New%20York%20NY%20Herald%201893/New%20York%20NY%20Herald%201893%20-%205826.pdf
http://www.fultonhistory.com/Newspaper%2014/New%20York%20NY%20Herald/New%20York%20NY%20Herald%201893/New%20York%20NY%20Herald%201893%20-%205826.pdf


16 D a v i d  R .  B e v e R i D g e

Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 11-26 © Association for Central european Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

as concerns Dvořák’s so-called Czech Suite for orchestra, B. 93, also from 1879, the word 
‘Czech’ does not appear on the autograph score (‘Suita (opus 39.) pro orkestr’),21 nor in the pro-
gram for Dvořák’s own concert on 29 March 1880 when he conducted it (‘Suita pro orchestr’),22 
nor in any reviews of that concert,23 nor in its edition published during Dvořák’s lifetime 
(Schlesinger, [1881]: ‘Suite in D für das orchester’),24 but only in announcements and reviews 
of the work’s premiere on 16 May 1879, in a concert of the Czech Journalists’ Society conducted 
by adolf Čech;25 apparently it was somebody else’s idea to give the work that title, and we have 
no firm evidence that Dvořák approved it.

Truly and obviously Czech is Dvořák’s My Home Overture, B. 125a, which was part of in-
cidental music the Czech theater asked him to compose for Šamberk’s play Josef Kajetán Tyl—
about the author of the words of the Czech national anthem. Dvořák complied with Šamberk’s 
request that he use the melody of that song, by František Škroup. His quotation of the Czech 
folk song Na tom našem dvoře (in That Farmyard of ours)—the only quotation of a Czech folk 
song in Dvořák’s whole compositional output—was probably inspired by the fact that this song 
is sung by one of the characters in Tyl’s well-known play Strakonický dudák (The Bagpiper of 
Strakonice).26

in the Hussite Overture, B. 132 he again used two previously-existing Czech melodies, this 
time not folk songs but sacred chorales: the so-called Hussite Battle Hymn and the St. Wenceslas 

do Prahy, navrhl Dr Taxis hned, že bych to mohl zprostředkovat a Dvořákovi vyřídit Beckerův vzkaz, aby 
zaslal Florentinskému kvartetu smyčcový kvartet. Becker souhlasil a opět dodal, aby to byla slovanská hud-
ba. [...] [O]djel jsem do Prahy a vyhledal hned Dvořáka v Národní kavárně na rohu Vodičkovy a Školské ulice, 
kam on tehdy denně chodíval. Můj vzkaz vyslechl se zřejmou radostí a dal si ode mne podrobně vypravovat, 
jak k němu došlo. Když jsem mu řekl, že Becker zdůraznil, aby to byla slovanská hudba, zamyslil se a za 
chvíli prohodil: „To musím napsat něco nového.“

This information is not reflected in otakar ŠoureK ’s discussion of the E flat String Quartet, not even in 
his last word on the subject, in Život a dílo Antonína Dvořáka, Vol. 2, 3rd ed. (prague: Státní nakladatelství 
krásné literatury, hudby a umění, 1955), p. 70, where according to press reports from 1879 he still has 
Becker specifically requesting a new quartet.

21 Held by the National Library of the Czech republic in prague under call number 59 r 115.
22 See ADCD ( note 11), Vol. 10 (prague: Editio Bärenreiter praha, 2004), p. 177.
23 E.g. Dalibor ii/10 (1 april 1880), pp. 73-74.
24 https://imslp.org/images/d/d8/TN-Dvorak,_a,_Czech_Suite,_op.39,_FS,_FE.jpg.
25 E.g. Národní listy XiX/116 (16 May 1879), příloha p. [1], col. [5] and XiX/118 (18 May 1879), p. [3], 

col. [3].
26 ŠoureK , otakar: Život a dílo Antonína Dvořáka, Vol. 2, 3rd ed. (prague: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudba a umění, 1955), p. 158.

Fig. 1:
Antonín Dvořák, 
First Slavonic 
Rhapsody, beginning 
of sketch (National 
Library of the Czech 
Republic in Prague, 
call number 59 R 2153)
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Chorale. This, too, was a work composed on commission, originally intended to serve as the 
overture to a trilogy of plays devoted to Jan Hus.27

But let us return to the most famous of all Dvořák’s allegedly Slavic works, the Slavonic 
Dances. antonín Sychra attempted to find sources for some of their melodies in particular 
Czech folk songs,28 but his results are not convincing. Either the similarity of Dvořák’s melody 
to the cited folk tune is too slight, or the folk tune is one known only from a collection made 
many years after publication of Dvořák’s dances—in which case one must ask in which direc-
tion the influence flowed. Dvořák himself gave us no help in identifying what is Czech or Slavic 
about these dances: the only dance type he specified in any of their headings is a minuet! (B. 
78, No. 4.) Commentators have freely attached the names of various dance or song types in 
Slavic folk music to the individual numbers as though they were Dvořák’s own headings—but 
they not infrequently disagree with each other in this matter.

Furiant
There is, however, one of Dvořák’s sixteen Slavonic Dances that indisputably bears the distinc-
tive traits of a folk dance from Bohemia, namely the furiant, of which the final dance in the 
first set, B. 78, No. 8, is a fine example. The folk dance known as furiant is always a fast dance 
in triple meter, but in which the first two groups of three beats each are redistributed into 
three groups of two beats.29 Smetana codified this type in art music with two well-known 
specimens that he so-labelled: from his opera Prodaná nevěsta (The Bartered Bride) 
 RECORDED MUSICAL EXCERPT 1:
 Furiant from Act II of Smetana’s The Bartered Bride (Czech Philharmonic Orchestra 

conducted by Zdeněk Košler)
and his second set of Czech Dances.
 RECORDED MUSICAL EXCERPT 2
 Furiant from Smetana’s Czech Dances (Pianist Garrick Ohlsson)
Dvořák, without using the title, clearly employs the distinctive rhythmic pattern in the eighth 
Slavonic Dance:
 RECORDED MUSICAL EXCERPT 3
 Slavonic Dance No. 8 (Pianists James Anagnoson and Leslie Kinton).

in later works Dvořák would use the title Furiant several times—but some of his dances 
so-labelled do not show the typical rhythm of this dance. The most famous instance—famous 
as a piece of music, though few have noted the lack of agreement between title and musical 
content—is the third movement of his second Piano Quintet, B. 155.
 RECORDED MUSICAL EXCERPT 4
 Second Piano Quintet, B. 155 (Emerson String Quartet with pianist Menahem Pressler).
in the autograph score ( Fig. 2) it appears that the word ‘Furiant’ at the head of this move-
ment may possibly have been added as an afterthought—like the word ‘Slovanská’ on the sketch 
of the First Slavonic rhapsody. perhaps it was when adding the word ‘Furiant’ that Dvořák 
drew parentheses around what was evidently the original heading, ‘Scherzo’.

That the heading Dumka (of ukrainian origin) was given to this same work ’s second 
movement as an afterthought is clear: we have two layers of preliminary sketches headed 
respectively ‘Tempo di Marcia’ and ‘andante’ with no mention of Dumka. ‘Tempo di Marcia’ 
copies the heading of the second movement in the Piano Quintet by Schumann, which in fact 
formed a well-hidden but in many respects important model for this movement by Dvořák; of 
course one would never think of calling a piece by Schumann Dumka, but actually there is no 

27 See Šubert, František adolf: ‘Vzpomínka’, Hudební revue iV/8-9 (october 1911), p. 440:
Z mé husitské trilogie, kterou jsem se chystal napsati, dostalo se na papír asi jen prvé dějství – ale za to 
vznikla k ní celá „Husitská“. Dvořák ji složil, a to v čase neobyčejně krátkém od té chvíle, co jsem jej za ni 
požádal – jako za ouverturu ku mé trilogii. Myšlenka jej všechna zaujala a v nemnoha dnech vzniklo dílo, 
jejž patří ku Dvořákovým nejkrásnějším. „Husitská“ je vlastně svou podstatou symfonická báseň. Líčíť v ní 
Dvořák vznik hnutí husitského, boje husitské a konečně po válkách nastalý opětný smír, jak byl koncem 
trilogie myšlen – vše tak, jak jsme si to spolu smluvili.

28 sychra , antonín: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby (prague: Státní nakladatelství krásné 
literatury, hudby a umění, 1959), pp. 18-23.

29 Czech folk song collections do include some dances headed Furiant that satisfy only the require-
ment of being in a fast triple meter, but that is hardly enough to define a dance type.
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accepted definition of the meaning of this term whose requirements are not satisfied as well 
by Schumann’s movement as by Dvořák’s.30

For the third movement of the Dvořák Quintet we had no sketch available to examine—until 
a few years ago when the continuous sketch for the entire work was discovered, in italy(!), 
having been given by Dvořák to his italian pupil Leone Sinigaglia. it was published in facsimile 
by alberto rizzuti in the journal Il saggiatore musicale, showing that the heading of the third 
movement was indeed only ‘Scherzo’ ( Fig. 3).31

What, then, led Dvořák to attach the heading Dumka to a movement inspired by Schumann, 
and the heading Furiant to a movement that actually is not a furiant? i would suggest he did 
so in consideration of the work’s dedicatee Bohdan (or Theodor) Neureutter, who was known 
as an advocate of Czech national rights and use of the Czech language as opposed to german.32

Before leaving the topic of the furiant we need to make one further observation, providing 
still more evidence of just how tricky it can be to identify ‘Czechness’ or ‘Slavicness’ in Dvořák’s 
music. as stated above, the furiant is a Bohemian folk dance. But what does that mean? it 
was common on the territory of Bohemia, i.e. the western part of the Czech lands (the eastern 
part being mainly Moravia). But for centuries, until just after the end of World War ii, almost 

30 See BeveriDge , David r.: ‘Dvořák’s “Dumka” and the Concept of Nationalism in Music Historiog-
raphy,’ The Journal of Musicological Research Xii (1993), pp. 310ff.

31 rizzuti , alberto: ‘Da praga a Torino: un abbozzo inedito per il Quintetto op. 81 (B 155) di Dvořák’, 
Il saggiatore musicale: Rivista semestrale di musicologia XXii (2015), No. 2, pp. 251-68.

32 Neureutter (1829-1899) was probably the foremost Czech pediatrician of his time. See his obitu-
ary in Zlatá Praha XVi/24 (21 april 1899), p. 288. in a letter to Fritz Simrock of ca. 30 December 1887 
Dvořák asked that the dedication of the Quintet and other information on the cover and title page of the 
publication should be given not only in german but also in Czech. Then on 21 January 1888 he added 
that on the inside the dedication should be given only in Czech—that otherwise he would not be able 
to present the score to his friend!

Dann möchte ich Sie bitten, die Dedikation vom Klavierquintett auf der inwendigen Seite [...] nur böhmisch 
zu lassen. Denn sonst könnte ich es meinem Freund nicht so präsentieren.

it would appear that Neureutter’s Slavic-Czech patriotism may have been extreme. See the mentioned 
letters from Dvořák to Simrock, in ADCD ( note 11), Vol. 2 (prague: Editio Supraphon, 1988), pp. 295 
and 306, in both cases previously unpublished.

Fig. 2:
Antonín Dvořák, 
second Piano Quintet, 
autograph score, 
beginning of third 
movement 
(Antonín Dvořák 
Museum in Prague, 
call number S76/1591)
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half of the territory of Bohemia was inhabited primarily by ethnic germans. and the furiant, 
it seems, was as common in the german areas as in the ‘Slavic-Czech’ areas.33 So even when 
Dvořák writes a movement that is really a furiant, as in the eighth Slavonic Dance—is it proper 
to call it Slavic?

33 tyllner , Lubomír: ‘Folklorní inspirace v díle antonína Dvořáka: uměl český hudební skladatel 
zapsat tanec furiant?’, Opus musicum: Hudební revue, XLiV (2012), No. 5, pp. 6-14, here pp. 8-9.

Fig. 3:
Antonín Dvořák, 

second Piano Quintet, 
continuous sketch, 

(in private ownership, 
facsimile in Il saggiatore 

musicale, see note 31)
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The View of Josef Bartoš
and now i should like to return to the books about Dvořák published in the period just before 
establishment of the Czechoslovak republic. There is one we have not yet mentioned, published 
in 1914, namely Antonín Dvořák: Kritická studie (a Critical Study) by Josef Bartoš, a pupil of 
Dvořák’s most notorious detractor, Zdeněk Nejedlý. its main objective is to show how Dvořák 
was overrated and not in reality a composer of the first rank! The book is full of assertions 
that almost everybody today would agree are absolutely absurd. But in the case of Dvořák’s 
‘Czechness’ we find a statement that is to a large extent true—an observation that, it would 
appear, the other authors were loath to utter:

Smetana lived his relation to the nation, while Dvořák was interested artistically in the 
bizarreness of folk motives. American songs interested him just as much as Czech, Slavic, 
and Serbian; Gypsy songs just as the American. That is why Dvořák can be a Slavic com-
poser, that is why he can write the first truly American symphony for America, as has 
been said of him appropriately; he feels the same affinity for all. [...] For him Czechness 
was not a deep pain through which a person had first to fight, Czechness in the sense 
of [Karel] Havlíček and [Josef Svatopluk] Machar [two well-known Czech patriots], but 
rather a happy immersion in bizarre rhythms, appearing in this or that region by chance, 
of which he felt ‘the greatest sympathy’ for those that were the most original musically.34

Dvořák as Patriot—With Reservations
Where Bartoš erred was in his implication that Dvořák lacked a sense of pride in or devotion to 
the Czech nation. So far we have been speaking mainly of the Czechness or alleged Czechness 
of his music, and have been rather skeptical in our conclusions. But what about the Czechness 
of Dvořák himself, as a human being? Here our findings are more affirmative, albeit with 
reservations. Ethnically he was a pure-blooded Czech (or about as pure-blooded as any Czech 
can be), and Czech was his native language. He was also a Czech patriotic. We have, after all, 
a letter written in his own hand to alois göbl on 31 December 1884:

[M]y motto is and will be: God, love, country!35

So the homeland occupied an important place in Dvořák’s hierarchy of values: third place. yet 
biographers of and commentators on Dvořák often write about his patriotism as though it 
were what he considered most important.

a very instructive case is the second volume, first published in 1917, of Šourek’s great life-
and-works study, Život a dílo Antonína Dvořáka. Šourek saw patriotism as a hidden subtext in 
some of Dvořák’s most profound instrumental works, composed from 1883 through 1885. i 
quote: 

[Edward] Hanslick would have liked to see Dvořák abandon his previous national artistic 
standpoint and launch into composition of cosmopolitan subjects that would more easily 
find their way to the German stage. [...] [H]e suggested [...] to Dvořák that it would be 
more advantageous if he wrote a new work directly to a German text [...].36

34 bartoŠ , Josef: Antonín Dvořák: Kritická studie (prague: Josef pelcl, 1914), pp. 50-51:
Smetana žil svůj poměr k národu, Dvořáka umělecky zajímá bizarnost lidových motivů. Jeho americké 
písně zajímají právě tak jako české, slovanské [sic, perhaps meaning slovenské], srbské, cikánské právě tak, 
jako americké. Proto může být Dvořák skladatelem slovanským, proto může Americe napsat první opravdu 
americkou symfonii, jak bylo o něm trefně řečeno; ke všem cítí stejnou sympatii. [...] Jemu nebylo češství 
těžkou bolestí, jakou se člověk musil teprve probojovat, češství v havlíčkovském a macharovském slova smy-
slu, nýbrž radostné utápění se v bizarních rythmech, náhodou v té neb oné krajině se objevujících, z nichž 
»nejvíce sympatie« cítil k těm, které byly hudebně nejoriginelnější.

35 ADCD ( note 11), Vol. 1 (prague: Editio Supraphon, 1987), p. 462:
Právě dnes jsem ukončil druhou větu Andante mé nové sinfonie a jsem při práci té opět tak šťastným 
a blaženým, jako až doposud vždy bylo, a dá bůh, že i dále bude, neb mým heslem jest a bude: Bůh, láska, 
vlast! A to jedině vede ke šťastnému cíli!

published already seventy years before ADCD ( note 11) in ŠoureK , otakar: ‘Dopisy ant. Dvořáka al. 
göblovi na Sychrově’, Hudební revue Xi/4 (January 1918), p. 196. again in 1938 in ŠoureK ’s Dvořák ve 
vzpomínkách a dopisech (prague: Topičova edice, 1938), p. 65 and in 1941 in his Antonín Dvořák přátelům 
doma (prague: Melantrich and Brno: o. pazdírek, 1941), pp. 70-71, and quoted in numerous other publica-
tions by various authors to this day.

36 See Hanslick’s letter to Dvořák quoted in note 42 below.
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 [...] Dvořák was at a crossroads. His strongly-developed national feeling no longer al-
lowed him to set a German text to music. On the other hand, however, his embitterment 
toward the theater administration [in Prague] which arose during negotiations concerning 
Dmitry, as well as his longing to penetrate onto foreign stages, led him to avoid everything 
in his new work that would be an obstacle to its performance abroad. [...]

Dvořák waged a tough battle within himself, [...] which did not remain [...] without 
traces and without affects in his works of the coming period. The battle of an artist 
having a strong sense of patriotism with a person having a powerful longing for interna-
tional success, a conflict between firm internal conviction and feeling and strong external 
influences.

[...]
Concerning the final result of Dvořák’s internal conflict there could be no doubt. 

Nevertheless several important works demonstrate how serious and sharp it was; they 
reflect the feelings that welled up and alternated during the period of the conflict in the 
composer’s inner being, feelings that in this strength and in this degree of persistence 
had so far been remote from the artist’s soul: a feeling of angry, Promethean defiance 
and passionate doubts, a feeling of grievous pain and conciliatory resignation, and later 
also a feeling of victorious determination. [...] The path that leads from the F minor Piano 
Trio through the Scherzo capriccioso and the Hussite Overture to the Seventh Symphony 
in D minor, Op. 70 tells us eloquently of the individual phases of the battle going on in 
Dvořák’s inner being [...].37

This theory of Šourek’s was adopted by most later biographers of Dvořák as though it were 
proven fact: that the intensity and depth of feeling in these marvelous works stems from 
Dvořák’s internal struggle over the issues of whether he should write operas to german texts 
and perhaps on cosmopolitan subjects.38 To me this never seemed plausible. Surely these works 
are about something deeper and more timeless in its significance.

in the second edition of this volume of Život a dílo Antonína Dvořáka, published in 1928, 
Šourek inserted into all of this a very interesting new sentence:

But there was no fear that he might still launch into composition of a German text as he 
had once done in the case of [the opera] Alfred [B. 16], although perhaps in his way he 
indicated that he might write on a Tatar text if it was attractive, and that people crammed 
the national issue into matters where it did not belong.39

37 ŠoureK , otakar: Život a dílo Ant. Dvořáka, Vol. 2, [1st ed.] (prague: Hudební matice umělecké besedy, 
1917), pp. 140-42:

[...] Hanslick byl by rád viděl, aby Dvořák opustil dosavadní své nacionální stanovisko umělecké a pustil 
se do komposice látky kosmopolitické, jež by snáze našla cestu na německé jeviště. [...] [...] nadhodil [...] 
Dvořákovi, že bylo by výhodnější, kdyby napsal nové dílo přímo na německý text [...]. 

[...]
Dvořák byl na rozcestí. Silně vyvinutý cit národnostní nedovolil mu již, aby se pustil do zhudebnění 

textu německého. Naproti tomu však jeho roztrpčení vůči divadelní správě, jež projevilo se při vyjednávání 
o »Dimitra«, také však touha proniknouti na cizí jeviště, vedly jej k tomu, aby v novém svém díle uvaroval 
se všeho, co by jeho uvedení do ciziny bylo na překážku. [...]

Dvořák vedl tu v nitru tuhý boj, [...] jenž nezůstal pak [...] v dalším jeho díle nejbližší doby beze stop 
a bez odezvy. Boj umělce vlastenecky silně cítícího s člověkem toužícím mocně po světovém úspěchu, rozpor 
pevného vnitřního přesvědčení a citu s významnými vlivy vnějškovými. 

[...]
O konečném výsledku vnitřního boje Dvořákova nemohlo býti pochybností. Jeho vážnost a prudkost 

dosvědčuje nicméně několik důležitých děl, v nichž zrcadlí se city, které hromadily a střídaly se za něho 
v nitru skladatelově, city, které v té síle a tak trvale byly umělcově duši dotud vzdáleny: cit hněvného, 
prometheovského vzdoru a vášnivých pochyb, cit tklivé bolesti a smírné resignace a posléze i cit vítězného 
rozhodnutí. [...] Cesta, jež vede od klavírního tria z f-moll přes »Scherzo capriccioso«, »Husitskou« až po 
symfonii z d-moll op. 70, vypráví nám výmluvně o jednotlivých fásích současného boje nitra Dvořákova [...].

38 a significant exception is Klaus Döge, who mentions Šourek’s theory as such—as a theory—then of-
fers an alternative: that Dvořák invested his instrumental works from this period with a powerful sense 
of drama in a conscious effort to refute allegations that he lacked a dramatic talent. i find this alternative 
somewhat more acceptable, but still very inadequate as an explanation for the nature of these works. 
See Döge , Klaus: Dvořák: Leben – Werke – Dokumente (Mainz: Schott and Munich: piper, 1991), pp. 210-11.

39 ŠoureK , otakar: Život a dílo Antonína Dvořáka, Vol. 2, 2nd ed. (prague: Hudební matice umělecké 
besedy, 1928), p. 151:

Nebylo ovšem obavy, že by se ještě v této době pustil do komposice textu německého, jako to učinil kdysi 
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Šourek seems not to have noticed that this sentence to a large extent destroys his theory. He 
refers here, and also at one other place in his discussion of these issues—which otherwise gives 
no indication of sources—to Libuše Bráfová’s book Rieger, Smetana, Dvořák. actually it appears 
that Šourek’s entire theory is derived from the section of this book discussing how František 
Ladislav rieger and his daughter Marie Červinková, Dvořák’s librettist, responded to the idea 
that he might compose to german texts: they perceived it as a betrayal of the Czech nation. 
But that was their view, not Dvořák’s!40 We see Dvořák’s own position also in a letter he wrote 
in 1885 from England to Josef Zubatý, where again he makes fun of the extreme opinions of 
some of his countrymen:

But don’t mention that I had to speak a few words in German, because I don’t know 
English yet; Mr. Littleton translated it to the chorus and orchestra. Write maybe that I 
spoke Turkish! You know what things are like in our country.41

as concerns Šourek’s assertion that Hanslick wanted Dvořák to avoid Czech or Slavic subjects—
actually there is no evidence that this was the case. That was only something that rieger and 
Červinková feared.

But there was something else that Hanslick really did suggest to Dvořák during this time: 
that he move, at least for a year or two, to Vienna.42 That this idea appealed to Dvořák we 
know from a letter written by Fritz Simrock in 1887, after the Czech composer and his wife 
had visited him in Berlin, to Johannes Brahms:

His wife has a wonderful mezzo-soprano voice! She says he suffers greatly from the na-
tionalist quarrels and longs to move from Prague to Vienna, which she, too, would like; 
but [what about] the many children!!43

při „Alfredovi“, třebaže se snad po svém způsobu vyjádřil, že by psal třeba na tatarský text, kdyby byl hezký, 
a že lidé pletou národní otázku do věcí, s kterými nemá co činit.

40 See BráFová , Libuše: Rieger, Smetana, Dvořák (prague: F. a. urbánek, 1913), pp. 100-01. The follow-
ing is the passage to which Šourek refers for his new, inserted sentence, including the context. Bráfová 
is quoting from a letter Červinková wrote to her father František rieger on 11 February 1883. The word 
snad (perhaps) in Šourek’s paraphrase (see above) is absent—this is a definite assertion:

Ptala jsem se ho však, zdali jej Hanslick nevybízel ku psaní na německý text, a on mi odpověděl, jako 
by Hanslick na něj nebyl v té věci naléhal — ale dodal pak: „oni všickni mi to říkají a to proto, že by to 
bylo kratší a výhodnější, že by nebyla ta obtíž s překládáním.“

Řekla jsem mu na to, že to asi není pravá příčina, že si nejspíše přejí, aby psal na německý text, aby 
pak o něm mohli říci, že je Němec. Dvořák na to: „Takový nesmysl!“ i soudil, že by takový nesmysl nikdo 
nemohl říci, že Mozart také nebyl Italián proto, že psal na italské texty. O sobě pak pravil, že mu je to 
jedno, že by psal třeba na tatarský text, když by byl hezký — že, to se rozumí, může psát jen na text český 
nebo německý, protože jen ty dvě řeči umí, kdyby ale dostal hezký text, v jakékoliv řeči, že si jej dá přeložit 
a bude na něj psát – a že lidé nyní prý pletou otázku národní do věcí, s kterými nemá co činiti.

41 21 august 1885, Dvořák in Birmingham to Josef Zubatý. ADCD ( note 11), Vol. 2 (prague: Editio 
Supraphon, 1988), p. 86 (the passage here quoted previously unpublished):

Nezmiňujte se ale o tom, že jsem musel promluvit pár slov německy, poněvadž anglicky ještě neumím, 
p. Littleton to sboru a orchestru přeložil. Napište třebas, že jsem mluvil turecky! Víte, jak to u nás chodí.

Šourek published this letter in 1941 in Antonín Dvořák přátelům doma ( note 35), p. 82, but omit-
ted—without any indication that something is being omitted—one passage: precisely the passage quoted 
above, which remained unpublished until 1988 with the advent of ADCD ( note 11).

42 See Hanslick’s letter to Dvořák of 11 June 1882 (where we also find his recommendation that the 
composer set german texts)—ADCD ( note 11), Vol. 5 (prague: Editio Supraphon, 1996), pp. 387-88:

Wenn ich als Ihr aufrichtiger Freund und warmer Verehrer mir einen Wunsch auszusprechen erlauben 
darf, so ist es der: Sie möchten sich recht ernstlich und liebewoll mit guter deutscher Poesie bekanntmachen 
und auf deutsche Gedichte komponieren. Die Welt erwartet von Ihnen auch größere Vokalkompositionen, 
und diese werden kaum vollständig befriedigen, wenn sie nicht aus deutscher Poesie herausempfunden 
und herauskomponiert sind. Sie dürfen, glaube ich, nicht dabei bleiben, immer nur böhmische Texte zu 
komponieren für ein sehr kleines Publikum, während Ihr großes Publikum mit schlechten Übersetzungen 
abgespeist wird und leicht ein schiefes Urteil fällt. 

Überhaupt wäre es, nach meiner aufrichtigen Meinung, ein großer Gewinn für Ihre ganze künstlerische 
Entwicklung, wie für Ihre Erfolge, wenn Sie 1 bis 2 Jahre fern von Prag lebten, am besten wohl in Wien. 
Sie brauchen deshalb kein Abtrünniger zu werden. Aber Ihre Kunst braucht nach so großen ersten Erfolgen 
einen weiteren Horizont, eine deutsche Umgebung, ein größeres, nicht.czechisches [= nicht-tschechisches] 
Publikum. Das sind nur hingeworfene Andeutungen; legen Sie sich dieselben nach eigener Ansicht zurecht, 
aber verwerfen Sie sie ja nicht!

43 Letter of 29 october 1887. in altmann, Wilhelm: ‘antonín Dvořák im Verkehr mit seinem Verleger 
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The problem with the children evidently pertained to the fact that Vienna was an expensive 
city and it would be difficult to support them there.44 in 1938 Šourek published much of this 
letter, including the quoted passage, in his book Dvořák ve vzpomínkách a dopisech (Dvořák in 
reminiscences and Letters).45 But then he or somebody apparently noticed that the portion 
we have quoted does not fit into the desired image of Dvořák as a zealous—even extremely 
zealous—Czech patriot, and in the 1951 edition of this book it is deleted!46

Dvořák as Ambassador of the Czech Cause Abroad
in reality Dvořák was not nearly so fanatical a Czech patriot as some of his contemporaries 
would have liked—and apparently also Šourek would have liked. yet a patriot he was. and he 
showed his patriotism primarily where it was most beneficial to the Czech cause: not at home, 
but in his dealings with foreigners. Very revealing observations are offered by Josef Zubatý, 
who spent several weeks with Dvořák in England in the spring of 1885:

Dvořák was a Czech with every breath, even if all rowdy flag-waving went against his 
grain. [...] It is interesting and instructive that the same Dvořák who at home was a sworn 
enemy of all idle radicalism could not, when abroad, act otherwise than as a Czech in 
body and soul. [...] Upon arriving in London Dvořák was surprised by posters saying ‘Herr 
Dvořák’ would conduct a new symphony on this or that day. He immediately saw to it 
than on the posters he was called in Czech ‘pan Antonín Dvořák’. During that same visit 
the Club of German Artists invited him to an evening program planned in his honor, as 
had been given earlier e.g. for Bülow, Richter, and others. Dvořák refused with thanks, 
saying he was not a German artist.47

Fritz Simrock: Ein Beitrag zur geschichte der Entstehung und Veröffentlichung seiner Werke’, Die Musik: 
Halbmonatsschrift mit Bildern und Noten (Berlin and Leipzig), Jahrgang X (1910-11), Band XL, Heft 24 
(September 1911), p. 279. also in altmann, Wilhelm: ‘antonín Dvořák im Verkehr mit Fritz Simrock’, 
N. Simrock Jahrbuch II, ed. Erich H. Müller (Berlin: N. Simrock, 1929), p. 121:

Die Frau hat eine prächtige Mezzosopranstimme — wie sie sagt, leidet er sehr unter den nationalen Zänke-
reien und sehnt sich von Prag fort nach Wien, was auch sie möchte; aber die vielen Kinder!!

44 Cf. Ed. H. [= hanslicK , Eduard]: ‘Johannes Brahms: Erinnerungen und Briefe iV (Schluß)’, Neue 
Freie Presse, No. 11806 (6 July 1897), Morgenblatt, p. 4, col. [1]:

Kurz vor seiner letzten Krankheit besuchte ihn die Frau eines in Böhmen lebenden ausgezeichneten Com-
ponisten [in 1896]. Brahms sprach ihr zu, wie sehr es die künstlerische Laufbahn ihres Mannes fördern 
würde, nach Wien zu übersiedeln. „Ja,“ seufzte die Frau, „wenn das Leben in Wien nur nicht so kostspielig 
wäre für eine zahlreiche Familie!“ — „Wenn es an nichts Anderm hängt,“ entgegnete Brahms, „so nehmen 
Sie ohneweiters von meinem Vermögen, so viel Sie brauchen; ich selbst bedarf sehr wenig.“ Die gute Frau 
brach vor Rührung in so heftiges Weinen aus, daß sie nicht antworten konnte.

45 prague: Topičova edice, 1938, p. 85.
46 it remains in the 4th and 6th editions, both prague: Topičova edice, 1940, on p. 93. i have not seen 

the 2nd, 3rd, 5th, 7th, or 8th editions. in the 9th edition (prague: Národní hudební vydavatelství orbis, 1951), 
p. 98 we find the said letter on p. 98, but with the quoted passage removed.

47 zubatý, Josef: ‘Z upomínek na antonína Dvořáka’, Hudební revue iii/1 (January 1910), pp. 16-20, 
here p. 20:

Čechem byl Dvořák každým dechem, třeba se mu příčilo každé hlučivé vlastenčení. Dvořák se narodil 
na české hroudě z českých rodičů a byl i zůstal Čechem, protože při jeho přímé a vší falše prosté povaze 
ani možno nebylo, aby Čechem přestal býti. I když na čas za svým povoláním opustil Čechy, zůstal srdcem 
ve své vlasti a brzy a rád se do ní zase vrátil. A přece nebylo nic více na snadě, než aby muž, jenž plného 
ocenění došel vlastně dříve v cizině než doma, jehož umění se otvíraly všecky kraje (snad jen mimo některé 
kraje slovanské), jehož umění samo bylo internacionální, zvlažněl ve svém národním vědomí. Kdyby se to 
bylo stalo, nebyl by Dvořák ani první, ani poslední. Ale to právě nebylo možno: Dvořák nemohl přestati 
býti Čechem, jako nemohl přestati býti Dvořákem, jako nemohl přestati býti člověkem nebo umělcem. Je 
zajímavo a poučno, že týž Dvořák, který doma byl zapřísáhlý nepřítel všeho planého radikalismu, v cizině 
nedovedl vystupovati než jako Čech tělem i duší. Budiž mi dovoleno i zde na konec uvésti vzpomínku z doby 
mých styků s Dvořákem. Roku 1885 jsem provázel Dvořáka do Londýna, kde Dvořák řídil první provedení 
symfonie D-moll, a mimo to i klavírní koncert a „Hymnus z Dědiců Bílé Hory“. Při příjezdu do Londýna 
byl překvapen Dvořák plakáty, dle nichž „Herr Anton Dvořák“ bude říditi dne toho a toho novou symfonii. 
Dvořák si ihned vymohl, aby byl na plakátech titulován po česku „pan Antonín Dvořák“. Klub německých 
umělců jej tenkráte zval k večeru, chystanému na jeho čest, jako podobné večery byly pořádány před tím na 
př. Bülowovi, Richterovi a j. Dvořák s díky odmítl s odůvodněním, že není německým umělcem.

Dvořák sám byl vyhraněný český člověk, upřimný, jadrný, skromný, vřele citový. Celou svoji osobnost 
bez výhrady vtělil ve své umění, že nenajdete uměleckých projevů upřímnějších. Zachoval nám tím na věky 
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already in 1877 when he saw his first chance, thanks to a recommendation from Brahms, 
to have a work of his (the Moravian Duets) published outside the Czech lands he wrote to his 
benefactor that being introduced to the musical world by such an illustrious figure would have 
immense value not only for him but for his beloved homeland.48 Well known is the fact that 
Dvořák insisted Simrock publish his works with title pages not only in german but also in 
Czech. Simrock balked in a letter to which Dvořák responded as follows:

Don’t make fun of my Czech brothers [...]. [...]
 [N]ations, let us hope, that have art and represent it will never perish, however small 
they are.
 I beg your pardon, but I only wanted to tell you that an artist has also a homeland, 
in which he must also firmly believe and for which he must have a warm heart!49

incidentally the original of Simrock’s letter to which Dvořák is responding is missing, and that 
letter is not included in the collected edition of Dvořák’s correspondence (ADCD,  note 11), 
but a large portion of it is found in the English-language edition of the book on Dvořák by his 
son otakar. Here the passages that probably most irritated Dvořák:

I am sorry if your compatriots will buy only symphonies with Czech titles but I am 
much more sorry for your compatriots. Those swindlers of nationality have nothing to 
do with art. [...] They would laugh at me if I would publish Czech titles in Germany. [...] 
No Frenchman or German or Englishman or Russian would ever request something like 
that. In the whole world only those reborn Czechs (neugeborene Böhmer) would have such 
a request.50

During his lifetime Dvořák wrote several works pertaining explicitly to Czech history or 
expressing Czech patrioticism in their sung texts or declared programmatic content, for exam-
ple the Hymnus (patriotic Hymn), B. 27/102/134, the Hussite Overture, and the opera Jakobín 
(The Jacobin), B. 159/200. Most of these works, however, were commissioned or suggested by 

nové rysy charakterisující českého člověka, a stal se tak nezbytnou složkou české kultury, složkou bohužel 
dosud nedoceněnou.

48 Letter of 3 December 1877, ADCD ( note 11), Vol. 1 (prague: Editio Supraphon, 1987), p. 130:
Wahrhaftig, es würde nicht nur für mich, sondern auch für mein geliebtes Vaterland von unschätzbarem 
Werte sein, von Ihnen, hochgeehrter Herr Meister, dessen unvergleichliche Schöpfungen die gesamte musi-
kalische Welt so hoch erfreuen, in dieselbe eingeführt zu werden.

49 Dvořák to Fritz Simrock, 22 august 1885—ADCD ( note 11), Vol. 2 (prague: Editio Supraphon, 
1988), pp. 87-88:

Machen Sie sich nicht lustig über meine chechishen [= tschechischen] Brüder und mich brauchen Sie auch 
nicht bedauern. Das, was ich von Ihnen verlangte, war bloß mein Wunsch, und wenn Sie mir das nicht 
erfüllen können, so habe ich Recht, es als eine Ungefälligkeit von Ihnen zu betrachten, die ich weder bei 
englischen oder [?] [= noch] franz[ösischen] Verlegern gefunden habe. Sie scheinen nicht den Begriff zu ha-
ben, in welchen Verhältnissen ich lebe. Würde ich in Berlin oder sonst wo [sein], das wäre ganz was anderes.

and 10 September 1885—ADCD ( note 11), Vol. 2 (prague: Editio Supraphon, 1988), p. 94:
Und Nationen, wollen wir hoffen, welche Kunst haben und repräsentieren, werden nie untergehen, wenn 
sie auch noch so klein sind! 

Verzeihen Sie mir dies, aber ich wollte Ihnen nur sagen, daß ein Künstler auch ein Vaterland hat, für 
welches er eben auch festen Glauben und ein warmes Herz haben muß!

50 Letter of 11 august 1885. Excerpts given here taken from the English translation by Miroslav 
Němec in DvořáK , otakar: Antonín Dvořák, My Father, ed. paul polansKy (Spillville, iowa: Czech His-
torical research Center, 1993), p. 165. in the original of otakar’s book (completed 1961) his long excerpt 
from Simrock’s letter is given only in Czech translation. (His own typescript in possession of the present 
author, and typescript copy by Bohumil Škorpil showing many differences, perhaps later revisions by 
otakar, in the Dvořák Museum in prague.) Němec’s English translation includes a sentence (not in the 
quotation i give above) that is absent in otakar’s typescript. perhaps Němec had available the original 
letter, which undoubtedly was in german; hopefully it will surface some day. The passages quoted above 
in English agree fairly well in meaning with otakar’s Czech translation. Here the Czech version of the 
passages quoted above according to the typescript copy in the Dvořák Museum (essentially identical in 
this instance to otakar’s own typescript):

Jestliže Vaši krajané koupí synfonii jen když bude míti český titul, pak je mi to líto, ale ještě více lituji 
Vašich krajanů. To zatracené národnostní švindlérství nemá přece se žádným uměním nic společného. [...] 
[M]usili by se právem vysmát, kdybych v Německu přišel s českým titulem. [...] Žádný Francouz, žádný 
Němec, žádný Angličan a žádný Rus nepožadoval by něco podobného jak na celém světě by k tomu přišli 
jen novorození Češi /neugeborene Böhmen/.
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somebody else. The only cases where we know Dvořák himself came up with the idea of writing 
a work specifically Czech in its subject are works he wrote for England! When the Birmingham 
Festival wanted a cantata, he asked Marie Červinková to write him a text about Saint Wenc-
eslas or Jan Hus.51 When she refused, he chose Karel Jaromír Erben’s ballad Svatební košile (The 
Wedding Shirts), considered a treasure of Czech national literature; Dvořák’s cantata, B. 135, was 
given the English title The Spectre’s Bride. a few months later the festival in Leeds wanted a new 
work from him and he suggested an oratorio about Saint Ludmila—one of the patron saints of 
the Czech lands—insisting on this even after being advised that he would have greater success 
with a story from the Bible.52 He conducted the world premiere of his Saint Ludmila, B. 144 in 
Leeds in october 1886, and while in England gave an interview published in a London newspaper 
including the following:

Twenty years ago we Slavs were nothing. Now we feel our national life once more awaken-
ing; and who knows but that the glorious times may come back which five centuries ago 
were ours, when all Europe looked up to the powerful Czechs, the Slavs, the Bohemians, 
to whom I too belong and to whom I am proud to belong.53

as we have seen, Dvořák’s known statements captured in writing during his lifetime con-
cerning the Czechness or Slavicness of his music come largely from the period of his sojourn 
in the united States. This was from September 1892 to april 1895. Later, in 1918, the united 
States would play an important role in the origin of the Czechoslovak republic. Toward the 
end of World War i president Woodrow Wilson issued his ‘Fourteen points’, demanding that the 
nationalities of the austro-Hungarian Empire have the ‘freest opportunity to autonomous de-
velopment’. The declaration of independence of the ‘Czechoslovak nation’ was written by Tomáš 
garrigue Masaryk in america together with american sculptor gutzon Borglum. Fatal to the 
austro-Hungarian Empire was then a statement by united States Secretary of State robert 
Lansing that the allies were now committed to the causes of the Czechs, Slovaks, and South 
Slavs and that autonomy for the nationalities was no longer enough. 

in 1919 the prague journal Hudební revue (Musical revue) published an article by richard 
Veselý which drew attention to the final words of Dvořák ’s cantata The American Flag, 
B. 177: a prophecy that the flag would become ‘the guard and glory of the world’. and Veselý 
added:

Dvořák had no idea that this prophecy would be fulfilled not long in the future, after 
a quarter century, and that under the protection of the American flag would blossom forth 
the independent Czechoslovak state.54

51 ČervinKová-riegrová , Marie: Zápisky I (1880-1884), ed. Milan vojáČeK et al. (prague: Národní 
archiv and Scriptorium, 2009), p. 488:

Co se týče Dvořáka, dobře jsme vycházeli.
[From the context we can determine this pertains to Dvořák’s visit to Maleč 12-14 September 
1883.] 

[...]. Mluvil též, že by potřeboval oratorium kvůli Anglii,
[This is the earliest record i have found of the idea that Dvořák would write a work of any kind 
for England. it is probably related to the following report in The Lute (London) i/9 (15 September 
1883), p. 216, col. [2]: The Birmingham Festival Committee have decided on asking Dvorâk [sic] to 
write a work for the Festival of 1885. The word ‘oratorium’ in Czech has a much broader meaning 
than ‘oratorio’ in English, and may well refer to a large cantata. This passage in Červinková’s 
Zápisky quite certainly does not pertain to the oratorio Dvořák would write for Leeds for 1886. 
The Leeds Festival did not officially place Dvořák on a list of composers to be considered until 
23 January 1884, and did not approach him until late February 1884.]

kam chce jet zjara. Tak co Václava neb Husa, něco podobného. Byl by to též na mne chtěl, ale k tomu 
nemám hrubě chuti. Nemohu být pouhou otrokyní potřeb hudebních, mám ještě jiné práce, ke kterým se 
dostat nemohu.

52 Letter to Dvořák of 31 March 1885 from alfred Littleton, ADCD ( note 11), Vol. 6 (prague: Editio 
Supraphon, 1997), p. 25, previously unpublished.

53 ‘From Butcher to Baton: an interview with Herr Dvorák’, The Pall Mall Gazette: An Evening News-
paper and Review (London), Vol. XLiV, No. 6732 (13 october 1886), pp 4-5, here p. 5, col. [1].

54 veselý, richard: [review of a book on Dvořák by Jaroslav Hloušek], Hudební revue Xiii/2 (November 
1919), p. 57:

Skladba je zakončena mohutným chorálem, jenž se končí proroctvím, že hvězdnatý americký prapor bude 
ochranou a slávou světa. Netušil Dvořák, že proroctví to se splní v nedlouhé době a že pod ochranou 
hvězdnatého praporu amerického rozkvete po čtvrtstoletí samostatný stát československý.
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ČESKý aBSTraKT:
Antonín Dvořák a pojem českosti
V době vzniku československého státu bylo poměrně čer-
stvě na trhu několik prvních knih zcela věnovaných an-
tonínu Dvořákovi. Všechny se vyjadřovaly k otázce jeho 
»českosti« – jedna kriticky (že prý byla povrchní) a ostatní 
pochvalně, s velkým důrazem na tento rys jeho tvorby jako 
na klíčovou hodnotu. Jeden z autorů nacházel Dvořákovo 
vlastenectví jako skrytý podtext také v některých jeho 
nejzávažnějších a nejhlubších dílech, a to i v oblasti »abso-
lutní« instrumentální hudby.

Z bližšího zkoumání a srovnání známých faktů i z nově 
objevených pramenů však vyplývá jiný pohled na věc. 
Žádný autor zmíněných (nebo jakýchkoli jiných) pojednání 
přesvědčivě neprokázal, v čem vlastně ona údajná českost 
Dvořákovy hudby tkví. prokázáno je naopak to, že charakter 
jeho hudby je velmi mezinárodní, stejně jako vlivy, které na 
ni působily, a to od samotných počátků jeho životních zku-
šeností na českém venkově. Zavedené české nebo slovanské 
názvy mnoha jeho děl jsou víceméně zavádějící a vznikly 
vlivem vnějších objednávek. Tehdejší zapálení čeští vlasten-
ci – po staletích utlačování kultury slovanských obyvatel 
českých zemí – totiž hlavně chtěli slyšet v Dvořákových 
geniálních dílech něco »ryze českého«. Tyto tendence ještě 
zesílily poté, co se Dvořák stal prvním domácím umělcem, 
který se velmi výrazně prosadil za hranicemi českých zemí. 
Takový pohled se shodoval také s názory světových hudeb-

ních kritiků, kteří a priori považovali italskou, francouz-
skou, ale hlavně německou hudbu za univerzální, kdežto 
v hudbě všech ostatních zemí spatřovali zejména hodnoty 
národní – cena takové hudby tedy spočívala především 
v »couleur locale«, něčem exotickém.

pokud se týká českého vlastenectví, Dvořák nebyl zdaleka 
tak fanatický jako mnoho jeho tehdejších krajanů, dokonce 
si tropil žerty z jejich vyhrocených postojů. podtext jeho 
»absolutních« děl spočívá spíše ve všelidských, nadčaso-
vých hodnotách. Vlastencem nicméně byl, a vystupoval 
tak hlavně tam, kde to bylo pro český národ nejcennější: 
při jednáních se svým hlavním nakladatelem, berlínským 
Simrockem, a vůbec v cizině. Např. když ve výjimečných 
případech sám zvolil vyloženě český námět pro vokální 
dílo, jednalo se hlavně o kompozice napsané pro anglii. 
a pokud víme, jediné jeho výroky o vlivu české nebo slo-
vanské lidové hudby na vlastní tvorbu se objevují v rozho-
vorech s novináři v New yorku. 

pokud měli američané v roce 1918, kdy Spojené státy 
sehrály významnou roli při vzniku československého státu, 
nějakou představu o tom, že existuje český národ a co je 
zač, nejspíš to ve velké míře pramenilo z povědomí o české 
kultuře, zastoupené skladatelem, jehož díla se v americkém 
koncertním životě hojně pěstovala a který navíc tři roky 
v americe působil – antonínem Dvořákem.

if in 1918 americans had some notion that there existed a Czech nation and an idea of what it 
was like, this probably stemmed to a great extent from awareness of Czech culture as repre-
sented by a composer whose works were conspicuous in american concert life, who had worked 
in america for three years, and who during his stay there had proclaimed his allegiance to his 
nation: antonín Dvořák.
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Konzervatoř hudby v praze byla institucí, v níž došlo 
v souvislosti se vznikem Československé republi-
ky velmi záhy k zestátnění. Než se budeme blíže 

zabývat okolnostmi, důvody a průběhem této změny, je 
třeba pro pochopení daného vývoje přiblížit předchozí 
historii školy, její organizační strukturu, způsob jejího 
založení a vedení i její postavení v tehdejší společnosti, 
které se od doby vzniku konzervatoře za více než století 
podstatně změnilo.

Dnes existuje pražská konzervatoř nepřetržitě 207 let 
a patří k nejstarším ve střední Evropě, resp. byla první 
institucí k výchově mladého hudebního dorostu ve střed-
ní Evropě vůbec.1

Vzorem pro pražskou školu se stala nejstarší konzer-
vatoř zřízená mimo itálii, tj. v paříži (1784), a pražská 
konzervatoř hudby se stala později vzorem pro konzerva-
toř hudby v Lipsku, založenou zásluhou Felixe Mendels-
sohna Bartholdyho v roce 1843.

praha tak oficiálním ustavením tohoto svého učiliš-
tě, resp. zahájením výuky na něm roku 1811, předběhla 
hlavní město rakouského mocnářství Vídeň. V té byla 
otevřena konzervatoř pod vedením antonia Salieriho až 
o šest let později, roku 1817.2

K historii školy v letech 1808/11-1918
podobně jako řadu jiných kulturních a vědeckých insti-
tucí v Čechách založila i pražskou konzervatoř v Čechách 
žijící šlechta (zemská), jež hovořila převážně německy. 
V rámci tehdejšího úzu a předpisů rakouské (a pozdě-
ji rakousko-uherské monarchie) byla úředním jazykem 
i v této nově založené škole němčina. Tou se vyučovalo 
od založení školy do roku 1918, čili do převratu, tedy do 
rozpadu rakouska-uherska. Žáci se naopak rekrutovali 
většinou z českého venkova a hovořili původně převážně 
česky, ačkoliv nemálo posluchačů přicházelo i z dalších 
míst rakouské (následně rakousko-uherské) monarchie, 
kde se mluvilo převážně německy.

pedagogové konzervatoře byli od počátku vybírá ni 
především podle prokázaných uměleckých a hudeb ně 
pedagogických kvalit. Museli ovládat němčinu jako sa-
mozřejmý oficiální jazyk; přicházeli z různých částí mo-
narchie, většina byla však z Čech. Čeští pedagogové se 
svými žáky hovořili (a vyučovali je) jak německy, tak 
česky. Němečtí pedagogové vyučovali v němčině. postup-
ně od sedmdesátých let 19. století se stávala škola utrak-
vistickou, avšak s převahou němčiny. V průběhu prvých 
107 let své existence byla škola vedena a také převážně 

1 hallová, Markéta: 200 let Pražské konzervatoře – nejstar-
ší konzervatoře ve střední Evropě, praha: pražská konzervatoř, 
2010, 111 s. – Výstava, k níž byla vydána tato doprovodná 
publikace, je dlouhodobě umístěna ve foyer koncertního sálu 
pražské konzervatoře, Na rejdišti 1, praha 1. V několika jazy-
kových mutacích byla představena na třiceti místech doma 
i v zahraničí převážně v letech 2010-11. K příležitosti oslav 
vznikla také série článků autorů z pražské konzervatoře pro 
Hudební rozhledy v letech 2008-2011 a Harmonii v roce 2011.

2 Konzervatoř ve Vídni byla součástí gesellschaft der Musik-
freunde, roku 1817 byla otevřena její pěvecká třída pod vede-
ním antonia Salieriho. – V roce 1815 vznikla na území rakous-
ka, tudíž dříve než ve Vídni, konzervatoř hudby v grazu.

Nationalisation of the Prague Conservatoire 
of Music and the fate of its director Jindřich 
Kàan z Albestu (Heinrich Kàan von Albest)
The Conservatoire of Music in prague (where instruction 
began in 1811) was placed under state administration 
in the newly established Czechoslovak republic by act 
No. 648 Coll. dated 4 December 1919. The conservatoire 
was thereby declared to be a state institution effective 
from 1 January 1920, and by act No. 179 Coll. dated 
19 March 1920, it was made into a vocational school 
with instruction in the Czech language. The school was 
divided into intermediate and advanced departments 
(the successor to the latter was the academy of perform-
ing arts, founded in 1946). Before the origin of Czecho-
slovakia 1918, the school had already been developing 
successfully for 107 years.

Like a number of other cultural and scientific institu-
tions, the conservatoire was established by educated no-
bility living in Bohemia, a province of the austrian (later 
austro-Hungarian) Empire. For this purpose, they joined 
forces, leading in 1810 to the establishment in prague 
of a german and eventually german-Czech society called 
the Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen (So-
ciety for the advancement of Music in Bohemia, herein-
after the “Society”). The Society’s activities ceased under 
its last chairman, Ferdinand Lobkowicz (1850-1926), on 
30 December 1918 after the founding of Czechoslovakia. 
at that time, the Society handed over its assets to the 
Czechoslovak state for the school’s future needs. 

The present study explains the circumstances and 
background of the school’s last years under the manage-
ment of the Society and also the course of the revolution 
at the school in connection with the founding of the 
Czechoslovak republic in 1918. at the prague-based 

Markéta HaLLoVá
(praha)

Zestátnění pražské konzervatoře 
 a osud jejího ředitele 

Jindřicha Kàana z Albestu
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financována členy spolku založeného za účelem zřízení konzervatoře hudby, a to především 
z řad šlechty (až na výjimky – viz dále). 

impulsem k otevření konzervatoře se stalo provolání osmi šlechticů vyzývající ke zlepšení 
stavu hudby a hudebního vzdělávání v Čechách s datem 25. dubna 1808.3 podepsaní pánové 
v něm oznamovali, že se spojili, aby hudbu v Čechách opět povznesli, »[…] poněvadž hudba, jež 
v Čechách kdysi tak kvetla, tak hluboko poklesla, že dokonce v praze […] je nesnadno sestavit 
v plném počtu dobrý orchestr […]«. Navrhovali angažovat na základě smlouvy na několik roků 
pro každý jednotlivý nástroj umělce, jenž by byl povinen nejen hrát v orchestru, ale také vy-
učovat několik žáků. K uhrazení výloh se podepsaní zavázali platit po dobu šesti let příspěvky 
a vyzývali všechny milovníky hudby, aby se připojili a přispěli k dosažení vytčeného cíle.4

Na základě zmíněného podnětu byl pak 31. března 1810 založen spolek Verein zur Beför-
derung der Tonkunst in Böhmen (název byl užíván po celou dobu jeho existence v nezměněné 
podobě), který byl do češtiny oficiálně překládán buď jako Jednota pro zvelebení hudby v Če-
chách, nebo též Jednota pro povzbuzení hudby v Čechách.5

3 Toto provolání nese podpisy Františka Josefa hraběte z Wrtby, Františka hraběte ze Šternberka, Jana 
a Bedřicha hrabat z Nostitzů (Nosticů), Kristiána hraběte Clam-gallase, Karla hraběte a pána na Firmianě, 
Jana hraběte z pachty a Františka hraběte z Klebelsberku. Dokument je dochován v Knihovně pražské 
konzervatoře (dále jen pK), psán je v němčině. Citace je uvedena podle překladu v knize BranBerger, 
Jan: Konservatoř hudby v Praze. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu, praha 1911, s. 173. 
Tato publikace vyšla souběžně německy: BranBerger, Jan: Das Konservatorium für Musik in Prag. Zur 
100 Jahrfeier der Gründung im Auftrage des Vereines zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen, prag 1911.

4 Jména ostatních šlechticů, kteří se na základě výzvy postupně přidávali k podpoře myšlenky vzni-
ku školy a posléze ji podporovali, viz http://www.jzhc.cz/90634942876299018/90634942871051720/
historie.html.

5 Blíže viz slovníkové heslo ČernuŠáK, gracian: Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, in: Českosloven-

conservatoire, the oldest institution of its kind in Central 
Europe, instruction originally was primarily in the german 
spirit, in accordance with the established regulations of 
the imperial and royal austrian Monarchy, but most of 
the teachers and especially the students claimed Czech 
nationality. This gradually led to a german-Czech dual 
management of the institution, but in connection with the 
national ‘rebirth’ in Czech society during the nineteenth 
century, the demands of the authorities in Vienna were in 
conflict with increasing frequency with the demands of the 
Czechs for territorial autonomy.

The discovery of heretofore unpublished memoirs of the 
pianist and composer Jindřich Kàan z albestu (Heinrich 
Kàan von albest, 1852-1926), director of the prague Con-
servatoire from his appointment by the Society in 1907 
until 1918 – the last director during the period of the 
austro-Hungarian Empire – has allowed us to gain a more 
in-depth picture of the situation at the school. in the mem-
oirs, Kàan describes among other things the difficulties 
of his predecessors – the directors anton Bennewitz and 
Karl Knittl – with maintaining discipline among not only 
the students, but also the teachers, and especially in the 
conservatoire’s orchestra, and the way they managed the 
school (Knittl’s efforts at reform and Kàan’s own efforts 
following up on them). it shows the thanklessness of the 
role of management in negotiating with the Viennese 
authorities over state subsidies, plans for a new school 
building, and attempts at nationalisation. Because the 
number of students (and proportionally of teachers) at 
the prague school had increased by nearly a factor of ten 
between 1811 and the First World War, the Society had 
begun to feel the need for a degree of financial security for 
the institution’s future, so it was already promoting the 
school’s nationalisation by 1909 with the authorities of 

the austro-Hungarian monarchy, as had also been the case 
with the conservatoire in Vienna.

Kàan’s aforementioned memoirs (in the holdings of the 
Blata Museum in Soběslav) contain interesting opinions 
and experiences from his thirty years of work at the prague 
Conservatoire (he began there in 1889 as lead teacher 
for piano students, having been highly respected in his 
field at the time), but they are also a sad commentary on 
how the majority of his Czech colleagues and later Czech 
society cast him aside without acknowledging his previ-
ous objectively and indisputably meritorious service, and 
how he was hurriedly forced to abdicate as director and to 
leave prague. During those stormy days, he was criticised 
mainly for excessive pedantry, for not being Czech, and for 
his aristocratic origins, something that was considered a 
fault given the trend towards democratisation at the time.

The text of this study is also based on other still unpub-
lished materials kindly provided by Kàan’s descendants. 
These materials bear witness to his friendly relations with 
antonín Dvořák, otakar Ševčík, oskar Nedbal, and Karel 
Hoffmeister, among other persons.

only posthumously did Kàan receive a certain degree of 
satisfaction, first in his obituaries and then when a com-
memorative concert of his works was given by the State 
Conservatoire of Music in prague on 26 october 1926. Many 
of his reforms – including some that had originally been 
unpopular – found a place in the teaching at the State 
Conservatoire in the new Czechoslovak republic.

Key words: history of music; music education; Bohemia; 
Czechoslovakia; prague Conservatoire; Kàan von albest, 
Heinrich; Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen; 
musical institutions; Dvořák, antonín
Number of characters / words: 117 836 / 17 688
Number of figures: 31
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Konzervatoř hudby v praze vznikla v čase, kdy byla Evropa zubožena napoleonskými vál-
kami, kdy scházeli vyškolení hudebníci, a šlechtici, kteří dříve ve svých sídlech vydržovali své 
orchestry, neměli dostatek financí ani hudebníky pro vlastní kapely/orchestry. Bylo známo 
(viz již Charles Burney), že se v českých zemích rodilo hodně hudebně nadaných dětí, a tak se 
rozhodla šlechta tento potenciál využít a dále talentovanou mládež vzdělávat. Snaha vytvořit 
společný orchestr v praze k polosoukromým i veřejným produkcím vedla z tomu, že se na škole, 
kde výuka započala 24. dubna 1811, začalo učit výhradně hře na nástroje, které se daly využít 
v orchestru (posléze, tj. od roku 1815, byla zařazena také výuka zpěvu), neučilo se však hře na 
klavír6 či varhany ani kompozici.7

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách volila svůj výbor a svého prezidenta. Měla členy 
přispívající (platící), od roku 1841 byli jmenováni také členové činní (hlavně z řad hudebníků), 
zvaní ke konzultacím, a pak členové čestní. 

prvním prezidentem Jednoty se stal hrabě Jan Nostitz (1810),8 posledním princ Ferdinand 
Lobkowicz (st.).9 i členové přispívající patřili až na výjimky mezi šlechtice, teprve později mezi 
nimi nalézáme i »neurozené« osobnosti, jako architekta a mecenáše Josefa Hlávku, podnikatele 
Vojtěcha Lannu,10 c. k. dvorního dodavatele klavírů Vincence Micka, velkostatkáře Václava 
Šulce, nebo JuDr. Josefa Tragyho, dlouholetého činovníka jak v Jednotě pro zvelebení hudby 
v Čechách, tak ve Spolku pro pěstování hudby církevní v Čechách (založeného 1826, viz níže).11 
Jednota měla i korporativního člena: pražskou obec, jež škole přispívala na chod a činnost vůbec 
(viz níže). Mezi čestnými členy nacházíme zvučná jména, s nimiž byla Jednota/škola aktivně 
v kontaktu, jako např. Hector Berlioz, Hans von Bülow, Josef Joachim, Jan Křtitel Václav Kali-
voda, Franz Liszt, anton rubinstein, Klára Schumann(ová), richard Wagner ad. V posledních 
letech existence Jednoty byli jmenováni čestnými členy např. Max Bruch, František ondříček, 
členové Českého kvarteta12 (souboru, který vznikl na konzervatoři a byl záhy žádán nejen po 
celé Evropě), emeritní ředitel ústavu antonín Bennewitz nebo ředitel varhanické školy Fran-
tišek Skuherský.

Jak řečeno, Jednota pro zvelebení hudby v Čechách založila (po obvyklých schvalovacích 
procedurách mocnářství) školu, v níž byla výuka započata 24. dubna 1811. Ta měla od svého 

ský hudební slovník osob a institucí, 1 (dále jen ČSHS), praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 584. 
Nadále je v této studii užíván pouze tento název spolku (tj. překlad oficiálního německého názvu do 
češtiny). Dále ke vzniku Jednoty viz pozn. 4 a 13.

6 Klavír se tehdy v orchestru neužíval, fungoval pouze jako nástroj sólistický, proto se prvých sedm-
desát let existence pražské konzervatoře tento obor, tj. klavírní hra, nevyučoval, resp. vyučoval se pouze 
klavír obligátní (povinný) pro posluchače hry na jiné nástroje.

7 K výchově varhaníků se záměrem vyučit je pro praxi kostelů a chrámů vznikla v praze tzv. varha-
nická škola, na které se učilo hře na varhany a také skladbě – viz níže. 

8 Jan Nepomuk Nostitz (1768-1840), jenž mj. složil řadu komorních i orchestrálních skladeb – viz 
BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), s. 40-41 –, stál v čele Jednoty od jejího založení 
31. 3. 1810 do 17. 4. 1833, kdy se na vlastní žádost po 23 letech vzdal vedení.

9 Maria Ferdinand Jiří august Melchior z Lobkowicz (1850-1926) byl prezidentem Jednoty poprvé od 
31. 5. 1885 do 8. 1. 1909 (kdy odešel na vlastní přání, protože se stal v letech 1907-1913 předsedou zem-
ského sněmu, a tudíž nejvyšším maršálkem Království českého), následně znovu působil v čele Jednoty po 
smrti dalšího jejího prezidenta Josefa hraběte Wallise (1857-1915) až do rozpuštění Jednoty 31. 12. 1918. 
Jméno Lobkowicz užívám v této dnes (i samotnou rodinou) používané formě, ačkoliv v dobových, zvláště 
německých dokumentech nalézáme i podobu »Lobkowitz«. – přehled prezidentů Jednoty viz http://www.
jzhc.cz/90634942876299018/90634942871051720/historie.html. 

10 Jenž byl ovšem později povýšen do šlechtického stavu – stal se »svobodným pánem«.
11 advokát a později prezident advokátní komory JuDr. Josef Tragy (1830-1914), absolvent varhanické 

školy, působil od roku 1864/5 ve funkci jednatele tzv. církevního spolku (viz níže pozn. 28) a následně 
též 26 let v předsednictví Jednoty spravující konzervatoř (1886-1912). Jeho přičiněním došlo ke spojení 
obou škol, resp. k připojení varhanické školy ke konzervatoři – viz níže. K jeho osobnosti viz hallová, 
Markéta: K okolnostem vzniku Slavnostního zpěvu, op. 113, Antonína Dvořáka, in: Hudební věda 52 (2015), 
č. 3-4, s. 343-364, dále ČernuŠáK, gracian: s. v. Tragy Josef JUDr., in: Československý hudební slovník osob 
a institucí, 2 (dále jen ČSHS), praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 787, kde je však v hesle tis-
ková chyba: předsedou Spolku pro pěstování hudby církevní v Čechách se stal JuDr. Tragy nikoliv v roce 
1846, ale 1864. 

12 Vedle tehdy žijících hráčů prvního obsazení Českého kvarteta Karla Hoffmana, Josefa Suka, oskara 
Nedbala (tehdy již ředitele Tonkünstler-orchester Wien) a Josefa Suka byli posléze jmenováni čestnými 
členy Jednoty i jeho pozdější členové Hanuš Wihan, Jiří Herold a Ladislav Zelenka.
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založení až do konce působnosti Jednoty (tj. do konce roku 1918) název jediný, a sice Das 
Konservatorium für Musik in prag / Konzervatoř hudby v praze.13

počátky byly velmi skrovné, problémy se získáním pronájmu vhodné budovy dokonce způso-
bily, že zpočátku vyučovali první pedagogové své posluchače (označované jako chovanci) doma. 
posléze byly získány prostory v dominikánském klášteře sv. Jiljí – ač po celou dobu nedostateč-
né – na Starém Městě v praze,14 kde zůstala škola celých třiasedmdesát let, tj. až do dostavění 
pražského rudolfina, kam se postupně konzervatoř přestěhovala ve školním roce 1884/85.15

Teprve v rudolfinu, jehož stavbou chtěla dát Böhmische Sparkasse (Česká spořitelna) najevo 
své hospodářské úspěchy, získala škola důstojnější prostory. přípravy k takovému využití se dě-
ly od samého počátku stavby. V rudolfinu jako Domu umění byla část věnována hudbě (proto 
nabídnuto Konzervatoři hudby) a dále umění výtvarnému (nabídnuto uměleckoprůmyslovému 
muzeu a Společnosti vlasteneckých přátel umění pro obrazárnu).16 o potřebách konzervatoře 
došlo k četným jednáním nejdříve mezi řediteli školy, tj. nejprve Josefem Krejčím (v čele ústavu 
od roku 1865), později antonínem Bennewitzem (od roku 1881), a Českou spořitelnou, která 
si chtěla ponechat k reprezentaci velký sál (dnes Dvořákova síň), v němž ale měla konzervatoř 
možnost pořádat veřejné orchestrální koncerty. V budově rudolfina bylo umístěno též ředitel-
ství školy (s výjimkou pozdějších let) a některé učebny;17 škole byl dán k dispozici malý koncert-
ní sál (dnes Sukův), hlavně pro interní koncerty posluchačů, využívaný však také pro přijímací 
a absolventské zkoušky. Česká spořitelna nebyla českou, ale zemskou institucí (»Böhmisch« 
označovalo místo působení spořitelny) a svým charakterem byla převážně německá.18 Jako 
investor, jejž stála stavba včetně reprezentativních interiérů velké prostředky, vznášela proto 
požadavky na dramaturgii zahajovacího koncertu při otevření budovy 7. února 1885 (opakova-
ném 8. 2.). To ovšem česká veřejnost nesla nelibě, očekávala program český s českými umělci, 
nejlépe výhradně z absolventů pražské konzervatoře.19 Některé kritiky zahajovacího koncertu 
a jeho obsazení byly v českém tisku a také širší kulturní národnostně smýšlející veřejnosti 
proto až rozhořčené. a tak se otevření rudolfina obrátilo vlastně i proti konzervatoři.

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách od počátku své existence až do ukončení činnosti, 
souvisejícího s rozpadem monarchie a vznikem Československé republiky, chod školy organizač-
ně řídila, a jak již bylo řečeno výše, i ekonomicky zajišťovala. postupně se jí dostávalo podpory 
vládní, zemské, města prahy a České spořitelny. počet platících členů Jednoty postupně klesal, 
ale počet žáků, a tudíž i pedagogů konzervatoře, se zvyšoval. příspěvek členů Jednoty poskyto-
vaný na udržení školy činil roku 1917 už pouhých 6 %.20

13 Dosud nejobsažněji o prvém století školy viz BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), 
passim, a rutová, Milada: Pražská konservatoř hudby v letech 1900-1920, dipl. práce (nepaginovaný 
strojopis), praha: Filosofická fakulta university Karlovy, 1956; dále ČernuŠáK, gracian: s. v. Státní kon-
servatoř hudby v Praze, in: ČSHS, 2 ( pozn. 11), s. 607-608, k založení školy bachtíK, Josef: K jubileu 
pražské konzervatoře, in: Hudební rozhledy 14 (1961), č. 8, s. 320-322, dobově tendenční polemická stať 
voleK, Tomislav: Založení konzervatoře – velký dar šlechty národu?, in: Hudební rozhledy 14 (1961), č. 20, 
s. 878-879, a některé části v publikaci 150 let pražské konzervatoře. Sborník k výročí ústavu, praha: Státní 
hudební vydavatelství, 1961.

14 plán druhého poschodí dominikánského kláštera u kostela sv. Jiljí s vyznačením částí určených pro 
konzervatoř je dochován v Knihovně pK pod sign: a-iii-b-382, nákres podle tohoto plánku viz BranBer-
ger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), obr. za s. 24.

15 Budova postavená Českou spořitelnou byla otevřena slavnostními koncerty 7. a 8. února 1885, 
ačkoliv původně se její otevření plánovalo na 24 a 25. ledna za účasti korunního prince rudolfa Habsbur-
ského (1858-1889), po němž je budova pojmenována. Ten se však nedostavil ani na zahajovací koncert 
po posunutí termínu na 7. únor, viz níže pozn. 19.

16 plán rozmístění prostor v rudolfinu pro Konzervatoř hudby a výtvarníky (včetně místností pro 
umělecko-průmyslové muzeum) před otevřením budovy viz Knihovna pK, sign. a-iii-b-383 a-b.

17 učebny byly umístěny především do suterénu budovy. 
18 Blíže k historii spořitelen v Čechách, na jejichž počátku se také silně angažovala šlechta, s. v. Česká 

spořitelna, https://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_spořitelna.
19 Vystoupil na něm orchestr posluchačů pražské konzervatoře řízený a. Bennewitzem, Josef Förster 

(varhaník, pedagog varhanické školy a pražské konzervatoře, otec skladatele Josefa Bohuslava Foerste-
ra), sbory obou zemských divadel rozšířené o sbor chovanek pěvecké třídy konzervatoře, dále interpreti 
z Drážďan a Vídně: varhaník august Fischer a zpěvačky Therese Malten(ová) a antonia Schlaeger(ová). 
V programu zazněly vedle c. k. rakouské hymny skladby Beethovena, J. S. Bacha, Wagnera, Mendelssohna 
Bartholdyho a jediná skladba českého autora: Dvořákova druhá Slovanská rapsodie.

20 Souhrn finančních příspěvků na chod školy viz přehled uvedený v diplomové práci rutová, Pražská 
konservatoř hudby ( pozn. 13). 
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Škole vypomáhala i řada podpůrných fondů, které vznikaly odkazy zemřelých příznivců 
z kruhu hudebníků (např. organizátora a dirigenta antonína apta) nebo škole nakloněných 
dárců. peníze nadací/fondů byly užívány k vylepšení finanční situace posluchačů hradících si ve 
své většině bydlení v praze, ošacení a další životní náklady. poskytovaly se na základě žádostí 
formou stipendií podmíněných dobrými studijními výsledky. prezident spolku a jeho výbor 
zajišťovali potřeby ústavu, tj. finance na chod školy, včetně získávání prostředků na přestavby 
některých budov.21 později o finanční akvizice usiloval jednatel Jednoty – tj. od doby působení 
dr. Tragyho – a postupně i ředitel školy (Jindřich Kàan).

prezident Jednoty jmenoval od počátku založení školy ředitele i pedagogy (na základě 
jednání spolkového výboru, kam byli někdy přizváni i poradci, např. v prvých létech existence 
školy dr. august Wilhelm ambros, někdy na základě vypsaného konkurzu). Konkurzem byl 
např. vybrán ředitel Josef Krejčí (1821-1881)22 nebo antonín Bennewitz (1833-1926). před tím 
a později ředitele jmenoval spolek přímo, jako v případě Bedřicha Diviše Webera (1766-1842) 
a Jana Bedřicha Kittla (1806-1868), později antonína Dvořáka (1841-1904), Karla Knittla (1853-
1907) nebo Jindřicha Kàana (1852-1926).

Kritizovaným momentem bylo, že Jednota zakazovala vystupování posluchačů na veřejnos-
ti (souhlas se zákazem podepisovali rodiče chovanců hned při přijetí do školy). Z nedodržení 
tohoto zákazu byly nemilosrdně vyvozovány důsledky – následovalo vyloučení. (požadavek na 
zrušení tohoto ustanovení ve Stanovách Jednoty se objevil v roce 1918 v rámci prvých popře-
vratových návrhů pedagogů konzervatoře.)23

Spolek měl nad školou moc téměř neomezenou. Jmenovaný ředitel příliš pravomocí neměl, 
resp. konal podle rozhodování výboru Jednoty, jeho úkolem bylo zajišťovat uměleckou úroveň 
ústavu. Ta byla navenek prezentována – zvláště v počátku – hlavně veřejnými koncerty or-
chestru posluchačů školy, jež ředitel (až na výjimky) také dirigoval. Tato dirigentská povinnost 
platila u všech ředitelů vyjma antonína Dvořáka; v období jeho ředitelování (1901-1904) řídil 
koncerty posluchačů Karel Knittl.24

Výborových jednání Jednoty se směl ředitel školy účastnit teprve po 74 letech existence 
ústavu na základě přání prezidenta Ferdinanda Lobkowicze (předneseném na jednání výboru 
Jednoty 21. 11. 1885). i pak měl ředitel pouze poradní hlas. 

S veřejnými orchestrálními koncerty započala škola, jakmile byli první posluchači schopni 
vystupovat na pódiu (1815). Koncerty vzbuzovaly naděje na dobrý vývoj hned po prvých třech 
vystoupeních (známé jsou pochvalné výroky Karla Marii von Webera, který byl tehdy ředitelem 
a kapelníkem německého divadla v praze).25 pořádalo se většinou 4-5 orchestrálních koncertů 
ročně (vyjma období první světové války) a tyto produkce znamenaly pro prahu značné obo-
hacení uměleckého života. Místa na nich si předplácela – zvláště v počátku – většinou šlechta 
(nejen z členů Jednoty) a přispívala tím na náklady s nimi spojené, a tudíž i na školu vůbec. 
Většina žáků se učila hrát na několik nástrojů současně, aby mohl posluchač v orchestru 
případně zastoupit dalšího. Zváni k vystoupení byli průběhem let i velmi významní hosté, jak 
interpreti, tak skladatelé (jejichž skladby byly hrány v některých případech i ve světové pre-
miéře), např. Franz Liszt, richard Wagner, Hector Berlioz, Hans von Bülow, Josef Joachim, Klára 
Schumann(o vá), později Tereza Carreño. postupně se do nich vraceli i absolventi konzervatoře, 

21 po prvním pronájmu části dominikánského kláštera u sv. Jiljí, ale i později, tj. po sloučení konzer-
vatoře s tzv. varhanickou školou, musela Jednota/konzervatoř získané prostory nechat stavebně upra-
vovat (a tyto úpravy hradit). Jednalo se o prostory po varhanické škole v Konviktu, tak po jejich ztrátě 
v pronajatém objektu v Křižovnické ul. čp. 60-i. Náklady spojené s prostorem pro konzervatoř v rudolfinu 
hradila Česká spořitelna.

22 Do konkurzu se tehdy hlásil také Bedřich Smetana – jeho německy psaná žádost, datovaná 23. dub-
na 1865, je dochována v Knihovně pK. Vybrán nebyl, ředitelem se stal Josef Krejčí, který do té doby vedl 
tzv. varhanickou školu.

23 K vystupování posluchačů mimo školu mohlo dojít výjimečně a jen po povolení od prezidia Jedno-
ty; později ředitel Kàan prosadil, že v případě, kdy posluchač vystupoval mimo konzervatoř za honorář 
a polovina z něho byla odevzdána do pokladny školy, došlo k souhlasu snáze, povolení mohl vydávat on.

24 Výjimkou byla velká interní oslava sedmdesátin jednatele/referenta Jednoty JuDr. Tragyho 29. květ-
na 1900, kdy zazněla Dvořákova kantáta Slavnostní zpěv op. 113 (napsaná k této příležitosti) pod autoro-
vých vedením. Dvořák ji dirigoval ve velkém sále rudolfina, hrál orchestr posluchačů konzervatoře a další 
část žactva tvořila velký sbor. Viz Knittl, Karel: Zum heutigen Festtage des Prager Konservatoriums, in: 
politik 1900, č. 147 (29. 5.), s. 6 (rubrika Kunst und Literatur). 

25 WeBer, Karl Maria von: Hinterlassene Schriften, 2, Dresden – Leipzig: arnold, 1828, s. 131; srov. pra-
žáK, přemysl: Světoví mistři hudby v naší vlasti, praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958, s. 45-61.
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kteří získali věhlas doma i v zahraničí, např. František ondříček, otakar Ševčík, Berta Lautere-
rová, Jan Kubelík, Magda Dvořáková, Jaroslav Kocian aj. 

Dosud, dle mého názoru, ne dostatečně doceněným kladem studia na pražské konzervatoři 
bylo, že mladí chovanci neplatili školné, a to od založení školy do roku 1888. rodiče každého 
budoucího posluchače museli sice složit kauci, ta byla ale po dokončení studia vrácena. V pří-
padě, že chovanec opustil ústav předčasně vyloučením z důvodu kázeňských nebo studijních 
prohřešků, kauce propadala ve prospěch Jednoty. To, že byli přijímáni chlapci a jen málo dívek 
(zpěv, později harfa), není asi nutno zdůrazňovat.26

Díky tomu, že prvých 77 let nehradili posluchači školné, mohla konzervatoř vybírat adep-
ty podle jejich talentu, což se potvrdilo jako vynikající rozhodnutí, které přineslo své ovoce. 
Většina žáků přicházela do školy ve věku 11-12 let z velmi chudých poměrů. osvobozením od 
školného dostali (nejen) hudební vzdělání děti zvláště z rodin s více potomky, jejichž rodiče by 
jim studia nemohli platit. protože přicházeli ke vstupním zkouškám i žadatelé chatrného zdra-
ví, držela si škola od roku 1813 lékaře. Ten nastupující adepty prohlédl a ke studiu doporučil 
ty, u nichž byl předpoklad, že investice spolku vložené do jejich vzdělávání nebudou marné. 
případně doporučil odklad pro tělesnou slabost (dochován je mj. zajímavý záznam z protokolu 
přijímacích zkoušek pražské konzervatoře o Josefu Sukovi z roku 1885 s poznámkou: »[…] 
gesund, schwächlich […]« s uvedením věku 10 let, ač mu bylo 11 roků; i tak byl však přijat).27 

od roku 1890 se rozšířila konzervatoř o zmiňovanou školu varhanickou, založenou a ve-
denou zásluhou jiného spolku: Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen (česky 
Jednota k zvelebení kostelní hudby, později též Spolek pro pěstování hudby církevní v Čechách, 
tzv. církevní spolek).28 Spojením s varhanickou školou získala konzervatoř i její prostory v Kon-
viktu na Starém Městě.29

Studium na konzervatoři (hra na nástroje, ev. zpěv) trvalo podle oborů od 3 do 7 let. Kro-
mě hlavního oboru a dalších hudebních disciplín se vyučovaly také tzv. literní předměty, cca 
v rozsahu tzv. reálných škol. Nástrojová hra se učila v hodinách ve skupinkách. K individuální 
výuce se přistupovalo postupně až s počátkem 20. století. 

Za dobu vedení školy Jednotou pro zvelebení hudby v Čechách měla tato instituce (po sobě) 
7 ředitelů,30 kteří zůstávali ve svých funkcích – až na výjimky – často dlouhá léta, a lze říci, 
že každý z nich vtiskl tomuto uměleckému ústavu osobitý charakter (např. v dramaturgii or-
chestrálních koncertů, zaváděním komorních koncertů a přehrávek, postupným rozšiřováním 
výuky na další nástroje nebo preferováním některých předmětů a naopak potlačováním dalších 
atd.). průkazným ukazatelem úspěšnosti byla ale především kvalita končících absolventů.

V roce zahájení výuky (1811) začalo na konzervatoři učit 13 pedagogů a školilo se 39 žáků 
(z nichž ukončilo školu v roce 1817 celkem 14).

Do roku 1918 se počet vyučujících navýšil na 46 a počet posluchačů na 336.31 Škola průbě-
hem let získávala na renomé, a proto se počet studentů (a tudíž i vyučujících) pochopitelně 
navyšoval. Školu absolvovaly v období 1811-1918 stovky posluchačů.32

26 poprvé absolvovaly 2 dívky v roce 1823 (ve zpěvu), zatímco roku 1910 už bylo 13 absolvujících 
dívek z celkového počtu 35 absolventů (tj. obou pohlaví). rozšíření instrumentální výuky i pro dívky 
bylo umožněno až za ředitele Jindřicha Kàana.

27 Knihovna pK, archivní karton r. 1885. 
28 Církevní spolek vznikl v roce 1826, jím založená tzv. varhanická škola pak roku 1830 – užíván je 

též název Jednota pro církevní hudbu. V této škole se vyučovalo na rozdíl od konzervatoře i skladbě. 
Jejím absolventem byl antonín Dvořák, později Leoš Janáček, předtím Karel Bendl, Josef Tragy a také 
Jindřich Kàan. Více viz ČernuŠáK, gracian: s. v. Spolek pro pěstování hudby církevní v Čechách, in: ČSHS, 2 
( pozn. 11), s. 580-581. Varhanická škola přešla pod křídla pražské konzervatoře na základě vzájemné 
dohody a poté vzájemných smluv z 23. ledna 1890 a konečné smlouvy z 28. 1. 1890.

29 Konviktská č. p. 293-i.
30 Bedřich Diviš Weber (ředitelem v letech 1811-1843), Bedřich Kittl (1843-1865), Josef Krejčí (1865-

1881), antonín Bennewitz (1881-1901), antonín Dvořák (1901-1904), Karel Knittl (za a. Dvořáka byl 
administrativním správcem a poté administrativním ředitelem: 1901-1904; po smrti a. Dvořáka samo-
statným ředitelem – jediným – do své smrti v roce 1907), Jindřich Kàan z albestu (1907-1918). Křestní 
jména jsou zde uvedena jednotně v českém jazyce.

31 Viz BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), s. 21-22, a Výňatek z protokolu valného 
shromáždění konaného Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 20. června 1918, praha 1918, s. 4 (počet 
k datu 18. 4. 1918).

32 V období 1811-1918 bylo zapsáno ke studiu na 30 000 posluchačů, což udával poslanec Národního 
shromáždění československého Karel Jonáš ve své řeči ve prospěch postátnění konzervatoře pronesené 
v parlamentu 4. 12. 1919, viz plné znění jeho proslovu in: blažeK, Vlastimil (ed.): Sborník na paměť 
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řada absolventů se stala známými a četní i slavnými.33 Žádaní byli v orchestrech, vystu-
povali v komorních souborech i jako sólisté, někteří z nich se stali vyhledávanými pedagogy, 
později sbormistry, dirigenty, skladateli. 

Mnozí absolventi školy nacházeli uplatnění také v cizině, tj. vedle c. k. rakouské a později 
rakousko-uherské monarchie (zvláště Vídně) odcházeli do Německa, polska, na ukrajinu, do 
ruska, ale i do Velké Británie, Švédska, ameriky. Někteří z nich se později do Čech vraceli. 
a také působili na pražské konzervatoři a vyučovali další generace hudebníků. 

Jako nejvýznamnější byla v etapě vývoje školy pod Jednotou hodnocena éra ředitele an-
tonína Bennewitze (označována jako »zlatá«). Tehdy byl hybnou osobností Jednoty, a tudíž 
i konzervatoře JuDr. Josef Tragy.34 Jeho zásluhou byly získány do pedagogického sboru výrazné 
osobnosti jako antonín Dvořák (vyučující skladbu od roku 1891), nebo houslista a ojedinělý 
metodik otakar Ševčík (na škole od roku 1892). 

Důležitým momentem ve výuce na pražské konzervatoři se stalo (též za Tragyho) rozšíření 
nástrojové hry o dlouho žádaný obor: klavírní hra v hlavním oboru. Za prvního vyučujícího tzv. 
vysoké klavírní hry byl na základě konkurzu vybrán Jindřich Kàan z albestu.35

Kàan nastoupil na školu v roce 1889 nejprve jako jediný vyučující klavíru,36 později převzal 
po řediteli Bennewitzovi výuku komorní hry a za následujícího ředitele Karla Knittla také 
dirigování koncertů školního orchestru (tj. v době jeho onemocnění). Knittla také často zastu-
poval ve vedení ústavu; po jeho smrti byl Kàan jmenován Jednotou ředitelem školy (od 27. 11. 
1907). Za něho proběhly i velkolepé oslavy 100. výročí vzniku školy v roce 1911, na nichž se 
významně podílel a za něž obdržela jak škola, tak on i někteří pedagogové ocenění od města 
prahy.37 V této ředitelské funkci zastihlo Kàana v roce 1918 vyhlášení samostatné Českoslo-
venské republiky a události, které překotně následovaly, se mu staly ve funkci, jíž zastával 
jedenáctým rokem, osudnými.

Jednota a její snahy o zestátnění38

Následkem politické změny, tj. rozpadu rakousko-uherského mocnářství a vyhlášení Českoslo-
venské republiky k 28. říjnu 1918, se stala Jednota pro zvelebení hudby v Čechách nežádoucím 
spolkem, jenž byl chápán v očích české veřejnosti jako německý, a tudíž cizí, navíc vedený 
šlechtou, které nová republika nepřála, odňala jí tituly a výjimečné společenské postavení. 
Zlomový okamžik, jenž nastával v podzimním čase roku 1918, si očividně představitelé Jednoty 
a zpočátku ani pedagogové konzervatoře ( obr. 1-2) neuvědomovali. 

Z dochovaných zápisů jednání výboru Jednoty (4. a 11. listopadu 1918) je patrné, že peda-
gogové pouze žádají,39 aby ve výboru měli zastoupení jedním členem (přesně jedním členem 
zastupujícím zájmy českých a jedním členem zájmy německých pedagogů). Výbor sice souhla-
sil, ale rozhodl, aby tito měli – stejně jako ředitel [!] ústavu – pouze hlas poradní. Výsadní 
postavení představitelů Jednoty je z jejich stanoviska – tehdy ještě – patrno. Výbor Jednoty, 
jenž svolal mimořádnou schůzi na 11. listopad, přijal vznik Československé republiky jako fakt 
a rozhodl se vyslat deputaci k Národnímu výboru, jenž stál v počátečních měsících republiky 
v roli vládnoucí, »složit mu hold«, podat žádost o státní subvenci namísto do Vídně zdejšímu 
orgánu a připravovat postupně zestátnění konzervatoře, o němž již jednal s vídeňskými úřady 

125 let konservatoře hudby v Praze, praha: Nakladatelství Vyšehrad, 1936, s. 182-184. Jonáš pravděpodobně 
do tohoto počtu zahrnul i posluchače bývalé varhanické školy, jak uvádí také BranBerger, Konservatoř 
hudby v Praze ( pozn. 3), s. 240 ad. Samozřejmě, že počet absolventů do roku 1918 byl oproti množství 
zapsaných posluchačů podstatně nižší, ale i tak úctyhodný.

33 Nejnověji viz hallová, 200 let pražské konzervatoře ( pozn. 1).
34 Viz výše pozn. 11.
35 Kàanova přihláška ke konkurzu viz obr. 14a-b a níže pozn. 68.
36 Nejprve byl Kàan jediným pedagogem klavíru v hlavním oboru, v roce 1900 se zvýšil počet profe-

sorů klavíru na pět a roku 1913 jich škola potřebovala deset, viz Výroční zprávy školy a rutová, Pražská 
konservatoř hudby ( pozn. 13). později jako exponovaný ředitel už vyučování klavíru na škole zanechal.

37 Město praha udělilo pražské konzervatoři zlatou medaili, ředitel Jindřich Kàan obdržel medaili stří-
brnou a profesorům adolfu Königovi, Karlu Steckerovi a Josefu Kličkovi bylo uděleno právo měšťanské. 
viz rutová, Pražská konservatoř hudby ( pozn. 13), kapitola iii. 

38 podrobněji níže v části o Kàanovi, srov. též níže přílohu č. 1: Chronologický sled událostí na pražské 
konzervatoři související se zestátněním ústavu v letech 1918-1920.

39 Citace z žádosti adresované nadřízenému orgánu, tj. Jednotě (datované 4. 11. 1918), zde doslova 
uvedeno: »Kruh českých profesorů při pražské konzervatoři hudby, který zdvořile žádal […].«
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v předcházejících devíti letech (leč do té doby neúspěšně) 
především prostřednictvím ředitele Jindřicha Kàana.

Ještě dříve, než deputace s výše zmíněným »holdem« 
a žádostmi mohla vyrazit, vyšla v tisku 26. listopadu 
zpráva, že bylo Národnímu výboru doručeno memoran-
dum (plné znění viz příloha č. 2) s žádostí o znárodnění 
a zdemokratizování pražské konzervatoře. V ní ještě nebyl 
zpochybněn »vlastnický« vztah Jednoty vůči konzervato-
ři, ale byly vzneseny zásadní požadavky na národní »očis-
tu« ústavu (od vlivu rakouského-německého), nastolení 
demokratického způsobu vedení (namísto autokratického) 
a na výměnu osobností ve výboru Jednoty a ředitele.

reakce ve formě abdikací členů výboru na sebe ne-
nechala dlouho čekat: následujícího dne abdikoval jako 
prvý z výboru Jednoty prof. MuDr. pečírka.40 Krátce na 
to došlo do školy oznámení s datem 2. prosince od Mini-
sterstva školství a národní osvěty (dále jen MŠaNo), že 
byl řízením konzervatoře pověřen komisař, poslanec Sta-
nislav Karel Sokol. List podepsal ministr gustav Habrman 
( obr. 3).41

S Jednotou předem o tomto aktu nikdo nejednal. Z jejího 
vedení záhy odstoupili zástupci rakousko-uherské vlády, resp. 
zemských institucí – místodržitelský rada rudolf procházka a zá-
stupce zemské správní komise Království českého otmar Kvěch. 
odešli též dosavadní zástupci České spořitelny (Böhmische Spar-
kasse) dr. Julius Jentsch a prof. dr. Jindřich rietsch (viz příloha 
č. 1: Chronologický sled událostí na pražské konzervatoři … v letech 
1918-1920).

Tlak na Kàanovo odstoupení započal ze strany pedagogů. 
Delegací vedenou Františkem Spilkou byl přinucen podepsat re-
zignaci, jíž se vzdal svého ředitelského úřadu.42 Tento krok však 
Kàanovi záhy vytkl prezident Jednoty Ferdinand Lobkowicz st. 
( obr. 4) s upozorněním, že je v úřadu ředitele vázán vzta-
hem k Jednotě, nikoliv k profesorům školy.43 a tak kárán z obou 
stran, tj. nadřízeným i podřízenými, sepsal svou žádost o odchod 
adresovanou Jednotě s datem 30. listopadu (1918), zažádal o ne-
placenou dovolenou do konce školního roku a o důchod. Jednota 
mu 12. prosince vyhověla a Kàan ze školy definitivně odešel po 
téměř třiceti letech, které této instituci věnoval. Vzhledem k to-
mu, že užíval s rodinou naturální byt v Křižovnické ulici čp. 60-i 
( obr. 5),44 odchod z pracovního vztahu se školou znamenal 
pro něho i nutnost opustit tuto pražskou adresu a hledat si 

40 MuDr. Ferdinand pečírka, univerzitní profesor, c. k. vládní rada, byl členem výboru Jednoty a též 
»důvěrným lékařem ředitelství [pražské konzervatoře] (z ochoty)«, viz Výňatek z protokolu valného shro-
máždění konaného Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 23. června 1917, praha 1917, s. 30, srov. též 
obr. 1-2. Ve své česky psané abdikaci zaslané prezidentovi Jednoty Lobkowiczovi 27. 11. 1918 (doručena 
o den později) se vzdal všech funkcí i řadového členství v Jednotě, později ji však vzal zpět (viz její verso). 
Dnes uložena v Knihovně pK, archivní karton 1918-20.

41 gustav Habrman (1864-1932) byl ministrem MŠaNo v letech 1918-20. Zmiňovaný dokument 
z 2. 12. 1918 je uložen v Knihovně pK, archivní karton 1918-20.

42 Srov. nováK, Vítězslav: O sobě a o jiných, praha: Editio Supraphon, 1970, s. 225: »Státní převrat měl 
svou odezvu i na konzervatoři. Zasloužilý, ale neoblíbený ředitel Jindřich z Kàanů donucen vzbouřenci 
vzdát se svého úřadu. Vedením ústavu pověřen poradní sbor se mnou jako předsedou, jemuž dán k ruce 
administrativní správce, profesor Spilka.« V těchto vzpomínkách V. Novák také popisuje, kde a jak zažíval 
bezprostřední převratové události v praze i vliv událostí na vznik některých jeho skladeb, viz tamtéž, 
zvláště s. 223-225.

43 Viz vrKoČová, Ludmila: Jindřich Kàan, diplomová práce, praha: Filosofická fakulta univerzity Kar-
lovy, 1960, strojopis, 195 s.

44 Tj. v nejvyšším patře budovy, v níž po opuštění Konviktu pražská konzervatoř sídlila. 

 Obr. 1a-b:
Přehled zaměstnanců 
pražské konzervatoře, 
Výňatek z protokolu 
valného shromáždění ... 
20. června 1918, 
Praha 1918, s. 36-38 
(Knihovna PK)

 Obr. 2:
Direktorium Jednoty 
pro zvelebení hudby 
v Čechách, Výňatek 
z protokolu valné-
ho shromáždění ... 
20. června 1918, 
Praha 1918, s. 33 
(Knihovna PK)

Obr. 3: Gustav Habrman, 
portrét od Antonína Brunnera 
z roku 1919 (Knihovna PK)

Obr. 4:
Prezident Jednoty 

Ferdinand Lobkowicz 
(Knihovna PK)
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Obr. 5:
Budova v Křižovnické 
ulici čp. 60-I, užívaná 
konzervatoří po roce 
1910 (Knihovna PK)

ubytování jinde, což po konci první světové války nebylo (nejen) v praze jednoduché. Nakonec 
se rozhodl prahu opustit vůbec.

ustavení komisaře nad konzervatoří dekretem z 2. prosince 1918 se Jednoty pro zvelebení 
hudby v Čechách, která školu založila a po více než sto let vedla, značně dotklo. po tomto odnětí 
práva na vedení ústavu neshledávala Jednota smysl své další existence. Svolala valnou hroma-
du svých členů na 30. prosince 1918 a dne 1. ledna 1919 vydala německé a české prohlášení 
o ukončení své činnosti ( obr. 6a-c), podepsané (ex)prezidentem Ferdinandem Lobkowiczem 
st., rozpustila se a své jmění předala Československé republice »jakožto nynější živitelce kon-
servatoře hudby«.45

45 Viz prohlášení nadepsané »Členům jednoty ku povznesení hudby v Čechách«, s. 2 (citováno z české 
verze, doslovný text viz příloha č. 4). obě jazykové verze prohlášení jsou uloženy v Knihovně pK, archivní 
karton 1918-20.
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Obr. 6a-c:
Německé prohlášení Ferdinanda Lobko wicze 
o rozpuštění Jednoty s českým přípisem 
(Knihovna PK)
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Mezidobí a škola státní46

právně došlo k prohlášení školy za státní ústav s platností od 1. ledna 1920 zákonem (č. 648 
Sb.) dne 4. prosince 1919 a pozdějším zákonem z 19. března 1920 (č. 179 Sb.). Její název byl 
jednoznačný: Státní konservatoř hudby v praze. V mezidobí (od 1. 1. 1919 do 1. 1. 1920) vedla 
školu Komise pro zestátnění konservatoře. 

první Výroční zpráva Státní konzervatoře byla vydána až po ustálení poměrů roku 1924. 
Nalezneme v ní shrnutí veškerých změn souvisejících s přechodem školy od soukromé Jednoty 
k československému státu. Mj.:

»[…] rozhodnutím ministerstva školství [tj. ustavením komisaře] učiněn první krok k pře-
vedení konservatoře do správy státní, ovšem za okolností zcela neočekávaných. Bylo po 
státním převratu, utvořil se československý stát, a bylo přirozeno, že nový státní ústav mu-
sí býti český, dosavadní utraquistický ráz konservatoře musí býti odstraněn. To přinášelo 
s sebou nacionální ráz převratu. Tento revoluční duch národnostně zbarvený projevoval se 
též uvnitř konservatoře v náladě české části učitelského sboru i žactva. Výsledkem tohoto 
tlaku vnějšího i uvnitř ústavu byla resignace dosavadního ředitele konservatoře Jindřicha 
Kaána z Albéstů.47 […] Dosazením komise pro sestátnění konservatoře končí krátké revoluč-
ní období na ústavě, celkem dosti klidné, a další události plynou již klidným tokem řízeny 
střízlivými úředními výnosy.«48

Dne 12. prosince 1918 byl vydán výnos, jenž upravoval všechny záležitosti ústavu (č. j. 
1169) a podle něho začala pracovat zmíněná Komise pro zestátnění konservatoře. Jejím předse-
dou se stal poslanec Karel Stanislav Sokol,49 jeho zástupcem JuDr. Jaroslav Šafařovic.50

Komise se skládala: 
a) z členů zvolených výborem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách,51

b) z profesorského sboru konzervatoře (Vítězslav Novák, František Spilka) 
c) a zástupce Ministerstva školství a osvěty (dřívější tajemník školy dr. Jan Branberger byl 
jmenován ministerským tajemníkem MŠaNo dne 31. 12. 1918 se zpětnou platností od 10. 12.). 

Správu konzervatoře vedl prozatímně sedmičlenný poradní sbor složený z nejstarších pe-
dagogů, zástupců jednotlivých oborů. Byli to prof. romeo Finke, Josef Jiránek, Josef Klička, Jan 
Mařák, František reitmayer, František Spilka, předsedou se stal prof. Vítězslav Novák. Spilka byl 
ustaven administrativním správcem ústavu, podřízeným tomuto poradnímu sboru.52 

Vítězslav Novák o svých nových povinnostech na konzervatoři píše ve svých Vzpomínkách:
»Tím začíná moje několikaletá úmorná a později zapomenutá práce účastí na všech po-
radách zestátňovací komise, předsedáním v poradním sboru, konferencích a konkursech, 
pochůzkách na ministerstvo školství i financí, reprezentací ústavu, zejména však sestavo-
váním a vyposloucháním programů žákovských večerů […].«53

pedagogové konzervatoře složili slib republice podle předpisu MŠaNo dne 13. prosince 1918 
( obr. 7a-c).54

46 podrobněji viz příloha č. 1: Chronologický sled událostí na pražské konzervatoři … v letech 1918-1920.
47 Jméno J. Kàana tištěno v uvedené podobě.
48 Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923. Výroční zpráva za školní rok 

1923-24, praha: Státní konservatoř hudby v praze, 1924, s. 10-11. 
49 Karel Stanislav Sokol (1867-1922), novinář, spisovatel a poslanec, sympatizant radikálního křídla 

mladočechů blízký aloisu rašínovi, posléze jeden z »mužů 28. října 1918«, kteří jako představitelé Národ-
ního výboru československého vydali zákon o zřízení samostatného československého státu.

50 JuDr. Jaroslav Šafařovic (1866-1937), český správní úředník, od roku 1902 tajemník intendance praž-
ského Národního divadla, po odchodu g. Schmoranze v sezóně 1921/22 ředitel Národního divadla. Srov. 
též heslo v ČSHS, 2 ( pozn. 11), s. 673. – Zmiňovaný dokument č. j. 1169 se nepodařilo dohledat, je však 
citován doslovně v práci léBl, Vladimír: Vítězslav Novák. Život a dílo, praha: Nakladatelství Česko slovenské 
akademie věd, 1964, s. 343-344 (kapitola Novák na pražské konzervatoři, s. 342-347), a ve výroční zprávě 
Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923 ( pozn. 48), s. 10-11. 

51 Zástupci Jednoty byli tudíž vzati následně také k jednání. Dokumenty užívají název Jednota ku 
povznesení hudby v Čechách. Ve stati ale nadále užívám název dle ČSHS.

52 Viz léBl, Vítězslav Novák ( pozn. 50) a Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 
1918-1923 ( pozn. 48).

53 nováK, O sobě a o jiných ( pozn. 42), s. 225. pravděpodobně vzpomíná i na dobu, kdy působil na 
škole jako její rektor (v letech 1920/21, 1921/-22 a následně 1927/28).

54 prezenční listina přítomných z 13. 12. 1918 a znění slibu věrnosti republice jsou uloženy v Knihovně 
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Osobnost posledního předrepublikového ředitele Jindřicha Kàana z Albestů
Jindřich Kàan ( obr. 8) se po svém odchodu z čela konzervatoře dalšího dění ve škole ani 
v pražské kultuře neúčastnil; odstěhoval se do ústraní, do svého domu v roudné u Tábora 
( obr. 9), kde psal v hořkosti své vzpomínky. Ty byly částečně publikovány roku 1922 v ča-
sopisu Zvon.55 Dosud téměř neznámá a nevydaná zůstala však část druhá nadepsaná Třicet let 
na pražské konzervatoři, uchovaná v Blatském muzeu v Soběslavi v několika rukopisných a též 
strojopisných exemplářích s poznámkami a vpisky autora v české a také německé verzi.56

pK, archivní karton 1918-20. – K bližšímu studiu vývoje odkazuji na Chronologický sled událostí na pražské 
konzervatoři související se zestátněním ústavu v letech 1918-1920 v příloze č. 1 níže.

55 Kàan, Jindřich: Z mých vzpomínek, in: Zvon 22 (1922), č. 7, s. 88-91; č. 8, s. 105-106; č. 9, s. 121-123; 
č. 10, s. 133-134. Strojopisná předloha je uložena v Blatském muzeu v Soběslavi, strojopis první části 
vzpomínek má 23 stran. 

56 Verze druhé části vzpomínek o pražské konzervatoři (zdá se, že měla být definitivou k publikování 
ještě za Kàanova života, k čemuž však nedošlo) má 23 strojopisných stran, autorská zkrácená verze pak 
8 stran. Děkuji tímto za její poskytnutí vedoucímu Blatského muzea v Soběslavi rNDr. Danielu abazidovi 
a paní Mgr. Monice Vlasákové. Tyto vzpomínky měla k dispozici též Ludmila Vrkočová, která pro svou 
diplomovou práci ( pozn. 43) zpracovala i další materiály z Kàanovy pozůstalosti (korespondence, 

Obr. 7a-c:
Text pedagogického slibu Česko slovenské republice podle 
MŠANO a prezenční listina ze schůze pedagogů pražské 
konzervatoře 13. 12. 1918 (Knihovna PK)
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Obr. 8:
Jindřich Kàan 
(Knihovna PK)

Obr. 9:
Kàanův dům 
v Roudné u Tábora 
(jedna z dam stojících 
na balkóně je Kàanova 
manželka Božena), 
cca. 1925 (foto 
v soukromém držení)

Vzhledem k tomu, že je dnes osobnost Jindřicha Kàana téměř 
zapomenuta a že se mi dostaly do rukou laskavostí jeho rodi-
ny i další nepublikované materiály, které s jeho pedagogickým 
působením a ředitelováním na pražské konzervatoři souvisejí, 
budu se mu věnovat detailněji, zejména při vědomí toho, že 
hlubší zhodnocení jeho osobnosti je velkým dluhem české mu-
zikologie.57

Jindřich Kàan byl všestranným hudebníkem, jenž se cítil 
v praze doma, a přestože jeho předkové pocházeli z různých 
evropských míst, stal se koncem 19. století významnou součástí 
české kultury. V této souvislosti připomeňme známou fotografii 
( obr. 10), na níž je zachycen vedle Karla Bendla, antonína 
Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Josefa Bohuslava Foerstera a Karla Ko-
vařovice a která je často publikovaná s titulkem »Čeští sklada-
telé 1885«.58 

Jako ředitel konzervatoře byl v počátku vítán, nejen proto, 
že už byly jeho kvality od nástupu na školu v roli pedagoga 
(1889) prověřené, ale že byl též vhodnou osobou, protože ovlá-
dal jazyky a byl velmi precizní (což projevil i jako upravovatel 
a vydavatel děl Bedřicha Smetany) a odpovědný, navíc, jak ře-
čeno, zastupoval už ředitele Knittla v době jeho nemoci, a to 
včetně dirigentských vystoupení. uznání si získal – již v době 
své ředitelské éry – za zdárné zvládnutí velkých oslav stého 

soupis jeho skladeb, rodinné dokumenty), které jí byly tehdy poskytnuty Kàanovým vnukem Jindřichem 
Bubnem. roku 1963 byla část těchto materiálů z pozůstalosti předána Kàanovými potomky do Muzea 
v Soběslavi (bohužel bez bližší evidence, takže dnes není jasné, o co se přesně jednalo). Jindřich Buben 
s rodinou emigroval roku 1968 do Švýcarska a dnes je existence řady materiálů nejasná i z tohoto dů-
vodu. V Blatském muzeu byla dohledána jen malá část, nezvěstné jsou i údajně do muzea odevzdané 
skladby J. Kàana včetně jejich rukopisů, pravděpodobně i část cenné korespondence.

57 Jak již bylo řečeno, nejvíce informací nalezneme v diplomové práci Ludmily vrKoČové z roku 1960 
Jindřich Kàan ( pozn. 43), která má 195 stran. Vzhledem k tomu, že je dnes řada materiálů, s nimiž 
autorka pracovala, nezvěstná, asi nebude snadné ujmout se tohoto tématu znovu a hlouběji v blízké 
budoucnosti. Srov. slovníková hesla ŠtěDroň, Bohumír: Kàan, Jindřich z Albestu, in: ČSHS, 1 ( pozn. 5), 
s. 621-622; BoleŠKa, Josef: Kàan z Albestu, in: Ottův slovník naučný, 13, praha: J. otto, 1898, s. 710; Ště-
pán, Václav: Kàan, Jindřich z Albestu, in: Ottův slovník naučný. Dodatky, 3/1, praha 1934, s. 293, helfert, 
Vladimír: Kàan, Jindřich z Albéstů, in: Pazdírkův hudební slovník naučný, 2, Část osobní, 1, Brno: pazdírek, 
1937, s. 511-512; tyrrell, John: Kàan, Jindřich z Albestů, in: The New Grove, 9, London etc.: Macmillan 
publisher Limited, 11980/1995, s. 760; 13, 22001; hilscher, Elisabeth Th.: Kaan von Albest, Familie, in: 
Österreichisches Musiklexikon online, https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_K/Kaan_Familie.xml.

58 Foto archiv Společnosti antonína Dvořáka, titulek: Čeští hudební skladatelé, in: Československá 
vlastivěda, 9: Umění, sv. 3: Hudba, praha: Horizont ve spolupráci s Československou akademií věd, 1971,
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výročí založení pražské konzervatoře v roce 1911, na nichž měl značný podíl jak organizační, 
tak dirigentský. Jeho zásluhou byla také v roce 1909 otevřena první mistrovská třída, třída 
kompoziční, do níž Kàan angažoval Vítězslava Nováka ( obr. 11), Dvořákova žáka, jenž do 
té doby vyučoval skladbu pouze soukromě a adepti kompozice jej hojně vyhledávali. Ve svých 
vzpomínkách V. Novák později napsal:

»[…] s radostí zde zaznamenávám své jmenování profesorem skladby na konservatoři, za 
něž vděčím jejímu řediteli Jindřichu z Kàanů.«59

V těchže vzpomínkách Vítězslav Novák pak popisuje, jak sám převzal ústav po převratu, 
poučen chybou Kàanovou:

»Ten [Kàan] v přesvědčení, že každý profesor je lenoch a každý žák darebák (jeho slova 
v důvěrném hovoru se mnou), zavedl na ústavě tuhou kázeň, dohlížel na dodržování 
a návštěvu vyučovacích hodin, ba vyžadoval přítomnost profesorů nejen na koncertech, 
nýbrž také na veřejných hudebních večerech. Po jeho násilném odstranění mluvili strůjcové 
povstání, že konservatoř nepotřebuje ředitelskou kaprálskou hůl [...].«60

Jak ale Novák záhy sám shledal, řada pedagogů tuto toleranci [rozuměj Novákovu] zneužívala, 
až dospěl k názoru, že:

»[u] všech těch živlů jak ve sboru učitelském, tak mezi žactvem zavládla pod heslem 
demokracie přílišná svobodomyslnost. Neschopného nebo liknavého žáka bylo možno se 
zbavit vyloučením – s takovým profesorem bylo těžší pořízení.«61

Kàanovu povahu charakterizuje roku 1926 v nekrologu – poněkud odlišně – jeho žák, poz-
dější jeho následovník v roli pedagoga klavíru na Státní konzervatoři hudby, Karel Hoffmeister 
(1868-1952), zvolený v pozdějších letech (dokonce šestkrát) rektorem školy.62 Zde najdeme toto 
obsažné shrnutí:

s. 221. otištěna je rovněž v doprovodné publikaci k souboru 5 CD pod titulem Antologie české hudby (ed. 
Bajgar, Jindřich), praha: Divadelní ústav 2004 (na přebalu a na s. 77). 

59 NoVáK, O sobě a o jiných ( pozn. 42), s. 171.
60 Tamtéž, s. 249.
61 Tamtéž, s. 250.
62 Karel Hoffmeister byl zvolen rektorem v letech 1923/24, 1930/33, 1935/36, 1937/38. Ve výše uve-

dených vzpomínkách V. Novák hodnotí Vítězslav Novák Hoffmeisterovo rektorské období velmi kladně, 
na rozdíl od uvolněnosti posluchačů za vedení školy rektorem J. B. Foersterem či za rektorátu mírného 
Josefa Suka.

Obr. 10:
Čeští skladatelé 1885: 

zleva Karel Bendl, 
Antonín Dvořák, Josef 

Bohuslav Foerster, 
Jindřich Kàan, 

Karel Kovařovic 
a Zdeněk Fibich 

(Archiv Společnosti 
Antonína Dvořáka)

Obr. 11:
Vítězslav Novák
(Knihovna PK) 
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»V letech sedmdesátých vstoupil v české kruhy hudební mladý šlechtic oslnivého zjevu 
i ducha, získávající sobě naráz přízeň i nejnepřístupnějšího svého okolí. Oblíbil si ho, svého 
žáka ve skladbě, ředitel varhanické školy, krajně upjatý a stejně geniální jako podivínský 
autokrat Skuherský. Jako nejlepšího svého žáka klavírního vážil si mladého virtuosa, plné-
ho lisztovských ideálů, Vilém Blodek. A nedůvěřivý venkovan Dvořák a Emanuel Chvála, 
soudící se stejnou prozíravostí duše [skladby a lidi], oba krajní demokraté i vlastenci 
starého poctivého rázu, spřátelili se s tím aristokratickým kosmopolitou, že v jich kruhu 
[…] přilnul zcela a splynul s českým národem.
 Kàan byl z oněch, kdož dovedou uvědomiti si cíle svého života; byl nadán nejjemnějším 
citem povinností, jež život mu ukládal, a nejtvrdší energií i železnou vůlí v plnění povin-
ností těch […].
 Kàan mínil započít jako virtuos. Příliš citlivé nervy mu podium znemožnily. Obrátil se 
ke klavírní pedagogice. A zde vyrostl tou měrou, že staré Rakousko nemělo lepšího. […] Bylť 
právě hudebníkem nejširšího, světového rozhledu. Neúmorná pracovitost a svědomitost až 
úzkostlivá, spojeny s prozíravou bystrostí postřehů psychologických – rysy, které Kàana 
občas dovedly činit žáku i poněkud nepohodlným – doplňovaly bytost dokonalého instru-
mentalisty a jemného umělce [a] pedagoga zcela mimořádného. Klavírní umění zdvihlo se 
jeho zásluhou v Praze a po Čechách nesmírně […].
 Po smrti ředitele Knittla nebylo pochybností, že ředitelem nemůže být jiný než Kàan. 
Ztráta, již utrpěla [naše klavírní škola] tím, že ujal se 1908 ředitelství, […] vyrovnala se 
plně ziskem, který přineslo vedení jeho celku ústavu. […] Zejména koncerty konservatorní, 
kde pořady voleny bývaly se zřením k nejvýznamnějším dílům světové literatury, přinášely 
pod Kàanem výkony skvělé. […] mělť Kàan, třeba dirigent trochu úporný a nepružný, vedle 
své hluboké hudebnosti, smysl pro zvuk a jeho lesk […].«63

Jestliže se jevil Kàan veřejnosti až jako školometský pedant, antonín Dvořák a jeho rodina 
jej znali zcela jinak. o tom svědčí Dvořákův dopis ( obr. 12a-b) psaný v New yorku 28. ledna 
1895,64 z něhož cítíme vřelost i to, jak měl Dvořák Kàana rád. Je dochován v rodině Kàanových 
potomků, jimž děkuji za povolení k otištění ve faksimilní podobě. připojujeme jeho úvodní část 
v diplomatickém přepisu:

»Milý Kaane 
 Tvé psaní jsem dostal a potěšil jsem se a zasmál dost a dost. Ty jseš a zustaneš přec 
jen pořád ten špasovitej chlap[,] jak jsi vždy býval – ale nejen špasovitej[,] ale take dobrej 
člověk a to je to hezké, a proto jsem Tě měl vždycky tak rád a mám dosud. Věř mi[,] 
Kaane[,] často na Tebe myslím, a často si o Tobě povídáme.
 Kolikrát, když mám hodně trampot v hlavě, říkávám žene, poslouchej, jen kdyby tady 
byl Kaán, ten by mi pomohl. Ty víš[,] že jsem si Tobě vždy rád postěžoval, a Tys mi vždy 
dával kuráže[,] ale take útěchy, a já byl pak vždy zase klidnejším. Jenom take tak zůstaň 
a buď mi vždy dobrým přítelem[,] jak si býval. [...]«65

Dopis, na který Dvořák reagoval, poslal Kàan do ameriky Dvořákovi téměř o měsíc dříve, 
tj. 30. prosince 1894.66 Česky v něm podával mj. zprávu o pokrocích Dvořákovy dcery otylky 
(*1878), jež byla Kàanovou soukromou žákyní ve hře na klavír a která své rodiče za druhého 
Dvořákova pobytu v uSa už nenásledovala. 

Kàan byl spřátelen s antonínem Dvořákem (o 11 let starším) řadu let, doprovázel jej mj. 
na Dvořákově prvé cestě do anglie v březnu 1884 (5.-29. 3.). Kromě otylky vyučoval na klavír 
i mladší dceru Dvořákových, annu (*1880). a vypomohl i jako skladatel, pro Dvořáka vytvořil 
úpravu jeho hymnu Dědicové Bílé hory op. 30 (B 134) a kantáty Svatební košile op. 69 (B 135) 
pro klavír.

63 hoffmeister, Karel: Jindřich Kàan, in: Výroční zpráva za školní rok 1925-26 Státní konservatoře 
hudby v Praze, praha 1926, s. 18-21. Dále se Hoffmeister zaobírá Kàanovou skladatelskou činností, které 
se však na tomto místě nebudeme věnovat.

64 Na něm Dvořákem uvedené datum 29. ledna je napsáno omylem, jednalo se o 28. 1. Dopis byl 
publikován v práci Kuna, Milan a kol.: Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty, 3, praha: Editio 
Supraphon, 1989, s. 370-373. Jako faksimile je zde publikován díky laskavosti Kàanových potomků poprvé.

65 V dopise, jenž tak Dvořáka pobavil, psal Kàan o pražských poměrech, mj. o tom, že při přípravách 
velkolepých oslav osmdesátin prof. Františka Blažka (bývalého profesora varhanické školy a pak i pražské 
konzervatoře, který učil harmonii a varhanní hru 56 let) vyšlo na poslední chvíli najevo, že má teprve 
79. narozeniny.

66 Dopis Jindřicha Kàana antonínu Dvořákovi z 30. 12. 1894 publikoval poprvé Kuna, Milan a kol.: 
Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty, 7, praha: Ed. Bärenreiter, 1999, s. 325-327.
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Obr. 12a-b:
Dopis A. Dvořáka 

J. Kàanovi, New York, 
28. 1. 1895, s. 1-2 

(v soukromém držení)

Dvořák s chotí navštívil také manžele Kàanovy na jejich venkovském sídle v roudné roku 
1897, o čemž dodnes svědčí skladatelův zápis do Kàanova památníku s částmi jeho Holoubka 
s datem 19. června ( obr. 13).67

Na konzervatoři byl ustaven Kàan profesorem 28. června 1889 na základě konkursu, učit 
začal v září 1889. Byl jmenován úplně prvním profesorem klavírní hry v hlavním oboru, neboť 
po spojení konzervatoře a varhanické školy byla zavedena již po léta žádaná výuka klavíru 
v hlavním oboru (obligátní klavír se vyučoval na konzervatoři již dříve). V Kàanově konkurzní 
přihlášce se dočteme, že byl v době žádosti o místo na konzervatoři osmatřicetiletý, svobodný 
a před tím působil devět roků jako učitel klavíru u Fürstenbergů v Lánech ( obr. 14).68 

To, že místo profesora klavírní hry na pražské konzervatoři Jindřich Kàan tehdy získal, mu 
umožnilo oženit se se svou dlouholetou známostí, slečnou Boženou Leichtovou,69 zpěvačkou 
a klavíristkou, absolventkou pražské konzervatoře, s níž jej pojilo mj. i společné studium na 
prokschově ústavu v praze.70 V přihlášce na pražskou konzervatoř uvádí Kàan též svá studia na 
varhanické škole, která ukončil roku 1874.71

67 Burghauser, Jarmil: Antonín Dvořák. Thematický katalog. Bibliografie. Přehled života a díla, praha: 
Bären reiter, 1996, s. 723, uvádí (s otazníkem), že Dvořákovi přijeli do roudné 16. a odjeli 20. 6. 

68 Kàanova německy psaná přihláška, která obsahovala i řadu příloh, je datována na Křivoklátě (pürg-
litz) 22. 8. 1888, kde působil u Maxe Egona z Fürstenbergu od roku 1875. Dnes je uložena v Knihovně 
pK, archivní karton r. 1888.

69 Božena Kàanová (roz. Leichtová) absolvovala pěveckou školu pražské konzervatoře v letech 1880-
1883, před svatbou působila na německých jevištích a také koncertně (srov. heslo Kàan, Jindřich z Albestu, 
in: Ottův slovník naučný, 13, praha 1898, s. 710, a BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), 
s. 256 (v soupise absolventů).

70 Viz helfert, Kàan, Jindřich z Albéstů ( pozn. 57), s. 511, a vzpomínky vnuka Jindřicha Bubna pro 
Čs. rozhlas natočené redaktorkou Ludmilou Vrkočovou v sérii Osudy 4.-8. 2. 2008.

71 Kàan navštěvoval varhanickou školu jediný rok: 1873/74, viz heslo Kàan, in: ČSHS, 1 ( pozn. 5), 
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Kàan ve svých vzpomínkách Třicet let na pražské konzervatoři popsal situaci z doby jeho 
nástupu na školu v roce 1889 takto:

»Tehdy panoval na p. k. bezstarostný život. Ředitel Bennewitz byl pán velmi laskavý […]
reprezentoval také dobře konservatoř na venek. Kromě svého úřadu ředitelského vyučoval 
dále ve své houslové škole, jako professor docílil výtečných výsledků, což prokázali v ce-
lém světě jeho žáci: František Ondříček, Otakar Ševčík, Karel Hoffmann, […] Karel Halíř, 
Josef Suk, Oskar Nedbal aj. Třeba že nebyl [sám] vynikajícím hudebníkem, propracoval se 
Bennewitz během času tak, že se ústavní koncerty, jež dirigoval[,] těšily dosti skvělému 
úspěchu. – Ovšem o disciplině mohlo se na konservatoři mluviti stěží. […] Na vyučování 
nebylo dohlíženo, […] konference byly zřídka, neměly také účelu, poněvadž se mluvilo […] 
o všem možném a někdy jen hlásil některý z učitelů, že ten neb onen žák již dva měsíce 
nebo více nepřišel do hodin. ›Co pak je to s tím člověkem?‹ zvolal Bennewitz a tím věc vy-
řízena. Vynechané hodiny se vůbec nezaznamenávaly. […] S disciplinou mělo se to v klavírní 
škole v Konviktské ulici podobně jako v Rudolfinu. Často se přiházelo, že učiteli nepřišel 
do hodiny ani jediný žák.«72

Maně vyvstává Křičkův popis života v praze na počátku 20. století slovy: »praha byla soused-
ská…«73

s. 21, a BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), s. 251 (zde je uvedeno, že absolvoval v roce 
1874). 

72 Kàan, Jindřich: Z mých vzpomínek – část druhá: Třicet let na pražské konzervatoři, strojopis, s. 1-2.
73 KřiČKa, Jaroslav: Rozpomínky aneb Páté přes deváté, praha 1958-65, nevydaný strojopis, s. 73, de-

pozitum Českého hudebního fondu o. p. s. v Českém rozhlase.

Obr. 13:
Zápis A. Dvořáka 
z 19. 6. 1897 
v Kàanově albu, s. 9 
(v soukromém držení)
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Obr. 14a-b:
První a poslední 
strana Kàanovy  

přihlášky do konkurzu 
na profesora klavíru 
v hlavním oboru na 

pražské konzer vatoři 
(Knihovna PK) 

»[Hanuš] Trneček nepřicházíval nikdy do hodin v určený čas. Často pak nepřišel vůbec, a tu 
bylo vídati skupinu jeho žaček a ve středu jich školníka, jenž jim radíval, co si mají počíti. 
[...] Když v roce 1900 zažádal Bennewitz o pensi, byl považován Trneček s mnoha stran 
za jeho nástupce, nebyl však zvolen, nýbrž Antonín Dvořák. Karel Knittl pak ustanoven 
byl administrativním správcem ústavu. Po Dvořákově smrti zvolen byl ředitelem [jediným] 
Knittl. […] Učitelé konservatoře přáli si […] pro ústav silnou ruku. Tou se Karel Knittl [stal]. 
[…] Jako administrativní správce ústavu staral se s Karlem Steckrem svědomitě o pořádek 
a pokroky žactva. Byl pracovníkem neúmorné, železné píle. Řídil vlastně konservatoř již 
jako administrativní správce úplně, poněvadž Antonín Dvořák měl representovati konserva-
toř hlavně svým velkým jménem […]. Pro všechna oddělení a všechny ročníky sestaveny 
byly učebné osnovy. […] Zavedeny byly třídní knihy, v něž se měly zaznamenávati hodiny 
vynechané žactvem, [což] teprve ponenáhlu docílil Knittl po opětovných stížnostech a vý-
tkách […]. Mnoho zakoušel Knittl nepořádkem při vyučování jednotlivých učitelských sil. 
Přicházeli pozdě a odcházeli před skončením hodiny […]. [Z]emřel Antonín Dvořák a Karel 
Knittl byl jmenován definitivním ředitelem ústavu, […] načrtával stále nové plány, jež 
měly povznésti výkony žáků, jak po stránce technické, tak i duševní […]. Knittl žádal na 
učitelích, aby plnili přesně své povinnosti – to však byl zločin v očích některých učitelů. 
S Knittlem jsme byli přátelé. Často si mně stěžovával […]. Vždy jsem se upřímně přiznával, 
že vzor Knittlův byl mi velkým užitkem. Styk s ním byl mi poučením a jeho zásady staly 
se mi pravým podnětem mé další činnosti jako ředitele konservatoře. Karel Knittl znal svoji 
povinnost a konal ji. Proto ho většina učitelstva konservatoře neměla v oblibě. Byl snad 
v nelásce větší, než později já […].«74

protože byly Kàanovy zásluhy přívalem dalších událostí víceméně zapomenuty, připomeňme 
pozitiva jeho ředitelování na pražské konzervatoři – kromě již zmíněného otevření první mis-
trovské školy s Vítězslavem Novákem a rozšíření výuky kompozice na čtyři roky. 

Za jeho éry se počet žáků, kteří se vyučovali ve skupinkách i na hlavní hudební nástroj, 
zmenšil ze čtyř osob na tři (stejně, jako tomu již bylo v hodinách klavírní hry); naopak 
byla rozšířena výuka obligátního klavíru na čtyři ročníky; Kàan zavedl výuku hry na anglic-
ký roh, basklarinet, kontrafagot, obligátní violu a violu d’amour a v orchestru čtení z listu 

74 Kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 3-6.
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(praktikováno zvláště za první světové války). Zavedl i dramatickou školu při pražské konzer-
vatoři (1909/10),75 mj. za pomoci ředitele Národního divadla gustava Schmoranze a především 
již v té době na škole působící přední dramatické umělkyně otilie Sklenářové-Malé (vyučující 
deklamaci a herectví posluchačů pěveckého oddělení, zvláště operního zaměření), kterou pově-
řil nově také výukou »společenského« chování.76 prosadil výuku liturgie pro varhaníky a pro 
vyšší ročníky praktickou pedagogiku a filozofii. pro nové zájemce o studium na konzervatoři 
zřídil přípravku (následně se stala povinnou). Ceněna byla Kàanova dramaturgie orchestrálních 
koncertů, na nichž zaznívaly i skladby do té doby v praze neznámé. Některé koncerty dirigoval 
Kàan zpaměti. Branberger (1911) uvádí:

»Za ředitele Kàana vzrostl ústav v takové míře, o níž se předchůdcům ani nesnilo. Přičině-
ním jeho zvýšena státní subvence trojnásobně […].«77

Jak již bylo řečeno, za Jindřicha Kàana proběhly velkolepé oslavy stého výročí založení 
konzervatoře. Sám se podílel na dvou ze tří slavnostních koncertů jako dirigent studentského 
orchestru a sboru (posíleném o absolventy školy) ( obr. 15).78 Ve svých vzpomínkách odhaluje 
morálku orchestru, který přebíral průběžně od roku 1904 a 1905, takto:

»Nedisciplinovanost žactva vzdor energickému vedení byla velmi značná. Žáci stále vy-
nechávali vyučování v třídě i orchestru a v příkrém vystupování neznali hranic. Žáci ne-

75 o dramatickou výuku na pražské konzervatoři se (marně) zasazoval již ředitel Josef Krejčí, viz 
BranBerger, Konservatoř hudby v Praze ( pozn. 3), s. 166.

76 Výuka společenského chování pro posluchače pražské konzervatoře byla zavedena poprvé již za 
ředitele Jana Bedřicha Kittla, později však z výuky zmizela. Viz tamtéž, s. 168.

77 Tamtéž, s. 162.
78 program orchestrálního koncertu 16. května 1911 dirigoval Kàan sám, program koncertu následu-

jícího (17. 5.) připravil, ale v Beethovenově Deváté symfonii přenechal taktovku bývalému žáku pražské 
konzervatoře a tehdy již úspěšnému dirigentovi oskaru Nedbalovi, v ostatních číslech Karlu Kovařovicovi. 

Obr. 15:
Kàan jako dirigent 
slavnostního prove-
dení Beethovenovy 
Deváté symfonie 
v pražském Rudolfinu 
17. 5. 1911 
(Knihovna PK)
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Obr. 16:
Ševčíkův zápis 

z 24. 8. 1918 
v Kàanově albu, s. 50

(v soukromém držení)

přinášeli si většinou z domova společenského vychování, které přece pro příští umělce 
je nezbytnou podmínkou. Výjimky mezi žactvem potvrzovaly pravidlo […]. O zmatku 
obvyklém kupř. v orchestru nemůže si učinit představu nikdo, kdo zná pořádek na jiných 
školách. Zde, kde tvořili jakýsi dav, cítili se žáci bezpečnými a dali se těžko zvládati. Ani 
v přítomnosti ředitelově nebyli k utišení. Tato bezuzdnost se sice později po opatřeních 
z mé strany zlepšila, než podařilo se mi teprve během doby zavésti úplný pořádek, až když 
na ústavě byla nová generace žactva. Pokud jde o studium orchestru, jest nezasvěcenci 
těžko si představiti, jaké vytrvalosti a jakého počtu zkoušek bylo zapotřebí, aby se připravil 
orchestrální koncert pro veřejnost […].«79

před svými hudebními studii navštěvoval Jindřich Kàan gymnázium na Novém Městě praž-
ském, a tak mohl srovnávat disciplínu obou škol v neprospěch konzervatoře. Mj. i proto došlo 
za Kàanova ředitelování k již zmíněnému zavedení výuky společenského chování otilií Sklená-
řovou-Malou. 

Kàana mrzelo, že nezískal znovu pro pražskou konzervatoř otakara Ševčíka, jenž odešel 
z konzervatoře v roce 1906 a následně se stal vedoucím mistrovské třídy na vídeňské akademii 
hudby. V Kàanových vzpomínkách čteme:

»Byv jmenován ředitelem,80 napjal jsem všecky síly, abych opět získal pro konservatoř Ševčí-
ka, než marně. Ševčík měl již tehdy závazek ve Vídni, [dokonce mi bylo] jedním z hlavních 
činitelů spravujících nově postátněnou [vídeňskou] hudební akademii p. Karlem Wienerem 
pohroženo, že odepřena bude přímluva za subvenci pro pražskou konzervatoř, kdybych 
chtěl zvrátiti závazek Ševčíkův ve Vídni.«81

Kritika se však doma snesla na Kàana: šířila se mylná informace, že Ševčík musel opustit 
pražskou konzervatoř za Kàanova ředitelování. Jak ale dokládá mj. kniha návštěv v roudné u 
Tá bora, byl naopak otakar Ševčík s Kàanem v nejlepších vztazích. Ve svém zápisu datovaném 
24. srpna 1918 nazývá Ševčík Kàana »starým přítelem Jindřichem« ( obr. 16).82

Kàanovu roudnou navštívil Ševčík vícekrát a do rodinného památníku přidal vždy několik 
slov či not – tak např. 7. září 1907, s. 34 alba ( obr. 17):

»První můj výlet po »zmrtvýchvstání« do čarovné Roudné«,
nebo ještě starší přípis z 12. srpna 1904, kdy zapsal do knihy svou slavnou Holku modrookou, 
s. 26 alba ( obr. 18). Také tyto zápisy do rodinného alba Kàanových v roudné nebyly dosud 
zveřejněny.83

79 Kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 7, a BranBerger, Konservatoř hudby v Pra-
ze ( pozn. 3), s. 195-237 (soupis veřejných koncertů orchestru pražské konzervatoře).

80 Jindřich Kàan byl jmenován den po úmrtí Karla Knittla († 17. 3. 1907) zatímním správcem ústavu, 
tj. 18. března 1907, definitivním ředitelem byl ustanoven 27. listopadu 1907.

81 Kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 10-11.
82 památeční album – kniha návštěv v roudné u Tábora, majetek rodiny Kàanových potomků, zápis 

otakara Ševčíka z 24. srpna 1918, s. 50: »po 12 letech s potěšením pohovořil jsem v jeho růžovém zá-
mečku se starým přítelem Jindřichem v kruhu přemilé jeho rodin[y] s přáním, aby nad roudnou vždy 
šťastná hvězda zářila.« – Ševčíkovo přání se však nesplnilo, zanedlouho obýval Kàan svou roudnou jako 
vyhnanec z prahy.

83 Můj dík patří phDr. Jiřímu Benešovi za zprostředkování a zhotovení digitálních kopií tohoto alba 
a především Kàanovým potomkům, vnukovi panu Jindřichu Bubnovi a pravnučce paní Zuzaně Wirz za 
svolení ke studiu alba, jeho prezentaci a publikování.
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album je dodnes dokladem dalších četných návštěv osob z okruhu pražské konzervatoře 
v Kàanově mimopražském domově a jejich zápisy svědčí o vstřícné pohostinnosti hostitelů. 
Tak např. 30. března 1903 zapsal svůj dojem z tamní návštěvy Karel Knittl,84 přijel sem také 
profesor fagotu Ludvík Milde (1897 a 1901), profesorka klavíru Kateřina Emingerová (1904), 
profesorka zpěvu Leontina von Dötscher(ová) (1904), 29. srpna 1907 navštívil roudnou dr. Jan 
Branberger a do knihy (s. 33) zaznamenal ( obr. 19):

»Přijel jsem v úřední záležitosti, ale dostalo se mně v hostinné Roudné přijetí ne úředního, 
ale laskavého, přemilého, vzácného. Srdečné díky.«

Vícekrát sem přijel bývalý Kàanův žák, záhy, jak víme, renomovaný pedagog klavírní hry na 
konzervatoři Karel Hoffmeister,85 a zmiňme též dalšího žáka z Kàanovy klavírní třídy, později 
»Kàanovu pravou ruku« na škole, prof. adolfa Mikeše, který přičinil do alba (s. 8) i vyobrazení 
statku z Kàanova sousedství s přípisem datovaným 7. června 1897 ( obr. 20): 

»V Roudné užil krásných chvil přítel domu
 Mikeš 7/6 97«

84 památeční album – kniha návštěv v roudné u Tábora, majetek rodiny Kàanových potomků, zápis 
Karla Knittla z 30. 3. 1903, s. 24: »Kde rámě pilné a poctivé se pojí k ruce něžné a laskavé, tam nemůže 
být jiný výsledek nežli rozkošná roudná.«

85 Karel Hoffmeister patřil společně s K. B. Jirákem i ke smutečním hostům, kteří se zapsali do alba po 
Kàanově pohřbu 9. 5. 1926. Hoffmeister přijel do roudné znovu po letech, aby navštívil Kàanův hrob, a to 
roku 1943 (2. 8.), tedy v době druhé světové války. Tehdy do rodinného alba přidal dlouhou vzpomínku, 
v níž vyjádřil svůj vděk bývalému učiteli (album, s. 66-67). Kàan byl původně pochován na janovském 
hřbitov, teprve později byl převezen na Malvazinky do prahy.

Obr. 17:
Ševčíkův zápis 
ze 7. 9. 1907 
v Kàanově albu, s. 34
(v soukromém držení)

Obr. 18:
Ševčíkův zápis 
z 12. 8. 1904 
v Kàanově albu, s. 26
(v soukromém držení)

Obr. 19:
Branbergerův zápis 
z 29. 8. 1907 
v Kàanově albu, s. 33
(v soukromém držení)
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Také zde pobyl žák o. Ševčíka a později profesor houslové hry na konzervatoři Štěpán Suchý 
(1915), nebo věhlasný František ondříček (1915), dále Vojtěch Bořivoj aim (1920), navštívit 
svého profesora přijela i bývalá anglická žákyně, absolventka pražské konzervatoře a později 
úspěšná klavírní virtuoska s mezinárodní kariérou appolonia Basche (záznam ze srpna 1921).

Nalezneme zde i zajímavé zápisy z návštěv oskara Nedbala,86 např. notový úryvek z baletu 
Pohádka o Honzovi z roku 1899 s přípisem »z vděčnosti za udělené rady« (s. 14,  obr. 21),

nebo vtipnou glosu z doby první světové války (s. 41,  obr. 22):87

»Dobrá jedna veselohra nese název ›Vojna v míru‹. Kdo chce poznati v tomto roce ›mír ve 
vojně‹, musí ke Kaanům do Roudné, nejen tato kniha, nýbrž skutečnost nejlépe dokazuje, 
že tam každý den, každý večer ten nejkrásnější!
V Roudné, 7/9 [1]915 Oskar Nedbal

Máňa Nedbalová«

86 Nedbal se zapsal do alba třikrát: poprvé v létě roku 1898, dále 9. 8. 1899 a 7. 9. 1915 s manželkou.
87 Dále se při svých návštěvách zapsali Emanuel Chvála (1898), houslistka Ella Stillerová (1915), 

tehdejší žákyně Františka ondříčka a později jeho druhá manželka, dále spisovatelka gabriela preissová

Obr. 20:
Mikešova kresba 

domu v sousedství 
a zápis ze 7. 6. 1897 
v Kàanově albu, s. 8

(v soukromém držení)

Obr. 21:
Nedbalův zápis

z 9. 8. 1899 
v Kàanově albu, s. 14

(v soukromém držení)

Obr. 22:
Zápis Oskara a Marie
Nedbalových ze 7. 9. 

1915 v Kàanově albu, 
s. 14 (v soukromém 

držení)
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Vraťme se však k vlastnímu převratu na konzervatoři a k myšlence jejího zestátnění.
Jak jsme zjistili, jednání o zestátnění pražské konzervatoře bylo nutné pro další existenci 

rozšiřujícího se ústavu, ale tato myšlenka nebyla v roce 1918 nová. Vzpomínky Jindřicha Kàana 
dávají také nahlédnout do vývoje zákulisních jednání ve věci zestátnění, a to – překvapivě – již 
o deset let dříve, než se tak stalo. 

Jak již bylo naznačeno, situace Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách se za více než sto let 
od jejího ustavení značně měnila v souvislosti se změnami společenského, politického a národ-
nostního charakteru. Šlechtu, která školu založila a stále prostřednictvím Jednoty vedla, sice 
rozvoj školy a navyšující se počet zájemců o studium těšil, ale současně ji sužovaly problémy 
se zvyšujícími se finančními nároky na její chod. 

Již roku 1909 se proto výbor Jednoty rozhodl žádat Vídeň (tj. vídeňské Ministerstvo kultu 
a vyučování) o zestátnění pražské konservatoře a o poskytnutí prostředků ke stavbě nové 
budovy. prostory pro školu v rudolfinu už nedostačovaly a Konvikt, užívaný po desetiletí var-
hanickou školou a po sloučení s konzervatoří i touto institucí, byl prodán a muselo se hledat 
nové řešení. Jako nevhodné se jevilo stálé přecházení posluchačů z jedné budovy do druhé. 
proto byla Vídeň žádána o poskytnutí prostředků na stavbu nového objektu v praze. Jednota 
pro zvelebení hudby v Čechách nabídla veškeré své jmění za účelem stavby nového domu 
a předložila technické podklady na možné umístění plánované budovy v centru prahy, jejichž 
zpracováním předtím pověřila prof. Jana Kotěru.88 ač poslanci ve Vídni zestátnění pražské 
konzervatoře podporovali, za monarchie k němu nedošlo. Důvody uvádí Kàan verbis expressis 
ve svých vzpomínkách: 

»Bylo mi dáno ve Vídni ujištění, že po sestátnění vídeňské konservatoře přichází přirozeně 
na řadu konzervatoř pražská, jakožto nejstarší a nejvýznamnější. Později po četných mých 
intervencích bylo mi řečeno, že vídeňská konservatoř stála tolik milionů, že zatím nelze 
mysliti na sestátnění pražského ústavu. Pak mi konečně bylo vyloženo, že sestátnění naší 
konservatoře nebylo by možné z důvodů politických, poněvadž by v zápětí přišly vládě také 
návrhy na sestátnění ústavů lvovského, štýrsko-hradeckého, krakovského atd.«89

Kàana uráželo, že pražská konzervatoř se svou tradicí a šíří výuky byla přirovnávána k těm-
to malým ústavům (ve Lvově se např. po mnoho let vyučovalo pouze houslím, klavíru a zpěvu). 

Ve snahách o zestátnění konzervatoře pomáhal ve Vídni také tehdejší poslanec dr. František 
Drtina, který napsal J. Kàanovi:

»Jednal jsem již před týdnem o konservatoři přímo s panem ministrem [...]. Sdělil […] toto: 
Veliký náklad, jejž pohltilo postátnění konservatoře vídeňské a značné výlohy udržovací 
na ústavě tomto vzbudily neochotu v ministerstvu financí, aby se v postátňovací akci 
pokračovalo. Tím zatím je postátnění konservatoře pražské oddáleno.«90

Za ztracený Konvikt bylo zvoleno náhradní řešení: byly pronajaty všechny prostory v bu-
dově v Křižovnické ulici čp. 10, které ale musely být opět adaptovány, zvláště pak osazeny 
izolacemi kvůli akustice.91 K přesídlení školy z Konviktu do Křižovnické došlo po prázdninových 
stavebních úpravách (1910) bez přerušení vyučování v novém školním roce 1910/11. pozdější 
stížnosti na zvýšené náklady kantorů na výuku v domácím prostředí Kàan ve svém textu zcela 
zavrhl a označil je za výmysl, neboť se vyučovalo ve škole kontinuálně. později, ve válečných 

(červen 1922), lékař MuDr. Karel Chodounský, jehož ve svých vzpomínkách označil Kàan za »nejstaršího 
a nejlepšího přítele od mládí« a jenž, jak uvádí, byl »lékařem jeho těla i duše«, a také indolog, bohemista 
a velký hudebník prof. Josef Zubatý.

88 Návrhy písemné povahy na umístění školy a propočty potřebných metrů k výstavbě nové budovy 
v centru prahy, předložené osloveným architektem Janem Kotěrou (1871-1923), jsou dochovány v Knihov-
ně pražské konzervatoře. K vytvoření konkrétní kresby (architektonického návrhu budovy) však nedošlo. 

89 Kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 11. – Lvovská konzervatoř začala s výukou 
roku 1854, v rakouském Štýrském Hradci vedl hudební školu spolek od roku 1916 – oficiálně škola získala 
titul konzervatoře až v roce 1920; konzervatoř v polském Krakově byla založena roku 1888. 

90 Tento dopis F. Drtiny J. Kàanovi z 26. 10. 1909 je celý citován (v přepisu) v Kàanových vzpomínkách 
Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 21. – Dr. František Drtina (1861-1925), český filozof 
a politik, poslanec říšské rady ve Vídni 1907-1911, jeden ze zakladatelů (spolu s T. g. Masarykem) České 
strany lidové (realistické). V letech 1918-20 byl tajemníkem MŠaNo a podílel se na změnách ve školství 
v nové Československé republice.

91 Toto náhradní řešení nám připomíná pozdější situaci se získanou budovou v Trojanově ulici (po 
roce 1936), kde se také musely do adaptací vložit nemalé prostředky a stejně zůstalo jen u provizoria.
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letech po roce 1914, se vyučovalo v Křižovnické ulici dokonce více než v rudolfinu, neboť se 
tam snáze a s menšími provozními náklady svítilo a topilo.

Jindřich Kàan popisuje ve svých vzpomínkách také obtíže, s nimiž se musel naopak potýkat 
u vídeňských úřadů. Ve Vídni bylo poukazováno na velký vliv Čechů na škole a při žádostech 
o subvence vyslechl i stížnosti na utlačování Němců na pražské konzervatoři. K tomu uvádí: 

»Jedním z mých nejtěžších úkolů bylo, abych zachoval utrakvismus92 ústavu, a podařilo se 
mi, že za mé činnosti nikdy nedošlo ani mezi učiteli, ani mezi žáky k národnostním tře-
nicím. Paritní národnostní poměry byly příčinou, že se ústavu dostávalo státních subvencí 
[…]. Pokud jde o podporu v otázce zvýšení subvencí, byli mi ve Vídni vždy na ruku čeští 
poslanci, zejména prof. dr. Masaryk a prof. dr. Drtina […]. Pouze s tehdejším německým 
krajanem ministrem dr. [Gustavem] Schreinerem bylo mi postupovati těžké půtky. Vytýkal 
mi dokonce, že mluvím na konferencích česky, a prosil, že musím nahlédnouti, že za ta-
kovýchto poměrů Němci nemohou podporovati žádosti za zvýšení subvencí konservatoře. 
Jak představovali si pražští Němci stejná práva národnostní na pražské konservatoři[,] dá 
se ovšem vysvětliti […] neznalostí poměrů na ústavu. Němci si je představovali tak, že obě 
národnosti budou míti stejný počet učitelů. Za prvé to bylo nemožno proto, že žactva české 
národnosti bylo daleko více, za druhé Jednota by nebyla mohla nésti náklad na vydržování 
dvojích učitelů. [...] nastupující učitelé ovládali i druhý zemský jazyk na tolik, že jím mohli 
svým žákům vysvětlovati vše potřebné v svém oboru, a to také dosvědčovaly výsledky 
vyučování, jak se jevily na žákovských večírcích a koncertech […].«93

Jak patrno, rozdíl mezi požadavky úředníků ve Vídni a potřebami v praze se každým dnem 
zvětšoval. a tehdejší situaci Jindřicha Kàana lze zhodnotit obrazně slovy »byl drcen mezi dvěma 
kameny«. události následujících dní pak zažíval takto: 

»Přišel 28. říjen a s ním státní převrat […] telefonoval mi p. prof. Drtina, že k němu přišla 
deputace učitelstva konservatoře a oznámila mu, že sice nemá ničeho proti mé osobě, že 
však ho žádala, bych u výboru [Jednoty] zasadil se o uskutečnění těchto požadavků:
1. zvýšení odměny za přespočetné hodiny, 2. zrušení žádosti o povolení k účinkování na 
koncertech, 3. zastoupení učitelského sboru ve výboru [Jednoty] dvěma členy. –
 Deputace přišla i ke mně, důvěrníkem jejím byl p. Frant. Spilka, týž, který [byl předtím] 
denunciant učitelského sboru. Bylo mi jasno, že tyto požadavky nejsou souhrnem všech 
přání učitelského sboru, nýbrž jen počátkem k prosazení dalších nároků. 

Jak vzpomíná Kàan dále, následovalo vydání zprávy Znárodnění a zdemokratisování pražské 
konservatoře hudby v pražských listech,94 v níž je uvedeno, že své požadavky na vedení a smě-
řování pražské konzervatoře sepsali její profesoři (vyjma prof. Karla Hoffmeistera a Kateřiny 
Emingerové)95 i žáci, »jakož i veškeré pražské spolky a korporace hudební«, do memoranda, 

92 V dopise z 26. 10. 1909 dr. Drtina přímo píše: »[...] pan ministr vyučování s velikou pochvalou 
zmínil se o tom, že konservatoř pražská dosud byla ušetřena jakýchkoliv národnostních sporů a třenic, 
chválil zejména Vaši přísnou objektivnost a svědomitost, s jakou snažíte se vyhověti nárokům obou 
národností.« – Srov. Kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 21.

93 Tamtéž, s. 13-14.
94 Znárodnění a zdemokratisování pražské konservatoře hudby, in: Národní politika 36 (1918), č. 278 

(26. 11.), s. 4. originál tohoto memoranda je nezvěstný – vrKoČová, Jindřich Kàan ( pozn. 43), s. 73, 
píše, že se jí memorandum nepodařilo nalézt ani v městském archivu, ani v tehdejším archivu pražské 
konzervatoře, Státním ústředním archivu nebo archivu Ministerstva školství. 

95 Jindřich Kàan do jím citovaného textu zprávy Znárodnění a zdemokratisování pražské konservatoře 
slova »(kromě Hoffmeistera a Emingerové)« přidal. oba zmínění pedagogové memorandum nepodepsali 
zvláště kvůli nesouhlasu s výzvou k odstoupení J. Kàana. Následujícího dne bylo zveřejněno stanovisko 
K. Emingerové, jež zaslala redakci, viz Národní politika 36 (1918), č. 279 (27. 11.), s. 4; upřesnění postoje 
K. Hoffmeistera bylo publikováno na základě sdělení posluchačů konzervatoře tamtéž, č. 283 (1. 12.), s. 5. 
K situaci kolem Kàanova odvolání viz též hoffmeister, Karel: Vzpomínky, praha (nedat.), s. 69: »Někteří 
podepsali z přesvědčení, mnozí ze solidarity. prof. K. Emingerová a já jsme podpis odmítli. Nechtěl jsem 
podepsat obvinění nespravedlivá přes to, že jsem věděl, že Kàan za stávajících poměrů ředitelem zůstat 
nemůže. Z kruhů, jež tenkrát po převratu z rukou německého výboru ústav přejaly, stál při Kàanovi ze-
jména významným svým hlasem státní tajemník profesor dr. Drtina. ale proud doby byl silnější. Jednalo 
se o to, mělo-li se předejíti násilí ze strany rozeštvaného žactva, Kàana požádat, aby sám dobrovolně 
ustoupil.« Hoffmeister dále popisuje situaci, jak na něho byl vznesen úkol požádat Kàana o odstoupení 
(s. 69-70): »Bylo to o koncertě komorního spolku. Kàan tam byl se svým nerozlučným Chválou. požádal 
jsem toho o rozmluvu a vše mu vylíčil. Byl zdrcen. Se slzami v očích těžce láme několik slov: Tedy – to – 
mu – mám – vyřídit! a za chvíli přijde Kàan, vážný a klidný a přijme mé vypravování, jakoby nebouralo 
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které předali Národnímu výboru. V závěru tohoto textu (viz příloha č. 2) bylo požadováno mj. 
Kàanovo odstoupení.96

Kàan, byl tímto požadavkem zaskočen a v memorandu viděl nespravedlnost. Živelnou proti-
rakouskou, a tudíž protiněmeckou náladu nešlo ale již ani na konzervatoři zastavit. V Kàano-
vých vzpomínkách nalézáme popis dalších událostí:

»Den po té, co vyšlo [memorandum] v denních listech, přišla ke mně deputace učitelů 
[tedy 27. 11.] v čele s profesorem p. Fr. Spilkou a předložila mi prohlášení, že se zavazuji 
odstoupiti. Maje v ošklivosti bezpříkladné jednání učitelského sboru konservatoře české 
národnosti, až na čestné výjimky, podepsal jsem a doznávám se upřímně a čestně k této 
chybě, neboť jedině výbor konservatoře, jenž vůči mně se choval vždy charakterně a přá-
telsky, a jenž v té době dosud právně trval, mohl jediný rozhodovati o mém setrvání na 
konservatoři […].«97

Jak již bylo uvedeno, 30. listopadu poslal Kàan výboru Jednoty abdikační dopis. Ten výbor 
projednal a přijal 12. 12. 1918.

Nic nepomohlo, že se Kàan snažil o navyšování subvencí i platů pedagogů, předkládal výbo-
ru tzv. požitkový plán vyrovnávající ekonomické obtíže válečné doby, že se mu podařilo vymoci 
dočasné osvobození učitelů od činné vojenské služby.98 Vzbouřencům na pražské konzervatoři 
v čele s Františkem Spilkou99 byl Kàan trnem v očích. Na závěrečná slova memoranda, kde 
mělo být uvedeno, že Kàan »ztratil pro své příliš úzké styky s vládnoucími kruhy vídeňskými 
a německo šlechtickými důvěru profesorů, žactva i veřejnosti«, reagoval dosavadní ředitel ve 
svých vzpomínkách rozhořčeně:

»Důmyslně bylo [v memorandu] vynecháno, že ředitel Kàan přímo z popudu výboru jezdil 
do Vídně, aby vymáhal zvýšení subvencí, a to hlavně za tím účelem, aby sboru professor-
skému mohly se poskytnout větší peněžní příspěvky, což bylo nezbytno zejména za doby 
válečné. Zvýšení subvence zdařilo se za dobu mého ředitelování tou měrou, že původní 
částka 40.000 K byla zvýšena na 150.000 K.100 Bylo tedy tvrzení, že jsem měl styky s ví-
deňskou šlechtou, jen lichým a ničím neprokázaným […]. Moji přátelé[,] s nimiž jsem se 
ve Vídni stýkal[,] byli Otakar Ševčík, Oskar Nedbal a přítel z mládí, klavírní virtuos Alfred 
Grünfeld.101

K další výtce, že nelze Kàana pokládat za Čecha, uveďme jeho vlastní slova:
»K porozumění dalšího mám za nezbytné poznamenati něco ze svých životních dat. Jsem 
rodem Polák, rodina mé matky byla polská. Můj otec pocházel z Uher a byl rakouským 
důstojníkem. Od r. 1857 žili moji rodiče v Praze. Po studiu na gymnasiu věnoval jsem 
se zcela hudbě. Mými učiteli byli Vilém Blodek [v klavíru] a Fr. Z. Skuherský [v] skladbě. 
[…] V r. 1873 ujal se mne Ludevít Procházka, v jeho domě jsem se seznámil s Dvořákem 
a Fibichem, téhož roku byl jsem představen v Umělecké besedě Smetanovi. Od roku 1875-
1884 dlel jsem v domě Fürstenberském v Lánech jako učitel klavíru, hrál jsem a pilně 
komponoval. Tam jsem i upravil Smetanův Vyšehrad a Vltavu pro klavír. Obojí zpracování 
vyšlo ještě téhož roku u Fr. Urbánka v Praze. Roku 1884 přesídlil jsem do Prahy a hrál 
brzy na to v Umělecké besedě, kde jsem byl přátelsky přijat. Brzy pak jsem byl vyzván, 

se před ním jeho celé životní dílo; jen tu a tam, při některých jménech, sarkastická, důvod odporu s tou 
obvyklou jeho psychologickou prozíravostí komentující poznámka. resignoval bez námitek.«

96 Srov. Kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 20. Kàan zde mylně uvedl datum 
vydání zprávy 28. 11. namísto 26. 11.

97 Tamtéž s. 20-21
98 Tamtéž, s. 14: »přišel válečný rok 1914 a přinesl značný úbytek žactva. Dosud bývalo ročně přes 

400 žáků, hned v prvním válečném roce klesl počet jich na 300. Žáci vyšších ročníků byli povoláni k vo-
jenské službě a následkem toho muselo být upuštěno od koncertů [orchestrálních], než večírky žákovské 
byly pořádány i dále. podařilo se mi vymoci dočasné osvobození učitelů od činné služby vojenské, že jich 
nelze nahraditi při odborném vyučování. Válka přešla, aniž by byla ohrozila trvání ústavu, ač mu uložila 
těžké oběti.«

99 František Spilka, který stál v čele revolučních změn na konzervatoři, vyrůstal v malém zahrad-
nickém domku v jihočeské Štěkni, kde byl jeho otec vrchnostenským zahradníkem u hraběte alfreda 
Windischgrätze, syna generála Windischgrätze, jenž krvavě potlačil revoluční povstání v praze roku 1848 
a byl vnímán jako tvrdý zastánce c. k. rakouské monarchie a odpůrce Čechů.

100 Srovnání subvencí získaných Jednotou v letech 1900-1919, tj. i za éry Kàanova ředitelování, viz 
rutová, Pražská konservatoř hudby ( pozn. 13), kapitola Přehled příjmů Jednoty.

101 Kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 20. 
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abych hrál na koncertu Měšťanské besedy. Hrál jsem mimo jiné svoji fantasii na Smetanovu 
Vlast. Poté často se dávaly mé skladby, vždy v českých koncertech. V r. 1897 byl proveden 
můj balet Bajaja v Národním divadle, byl to prvý český celovečerní balet vůbec a zůstal 
až do posledních let repertoárním kusem Národního divadla [v Praze]. V tomže roce jsem 
byl zvolen za člena České akademie pro vědy, slovesnost a umění. Roku 1889 stal jsem se 
profesorem, 1907 pak ředitelem pražské konservatoře. Na jaře 1918 podepsal jsem mani-
fest českých spisovatelů, týkající se samostatnosti českého státu [...]. Antonína Dvořáka 
provázel jsem na jeho první cestě do Londýna na jaře r. 1884. Dvořák zasazoval se velmi 
přátelsky o vydání mých skladeb v cizině a podporoval mne v každém směru, i když jsem 
přesídlil do Prahy v lednu 1884. Moje žena jest rodem Češka, jest jí i moje dcera Aurelie, 
česká klavírní virtuoska.102 Zeť můj jest rovněž Čech […].«103

Karel Hoffmeister ve svých Vzpomínkách popisuje atmosféru na konzervatoři – na rozdíl 
od Vítězslava Nováka, popř. textu ve výroční zprávě z roku 1923/24 – jako velmi dramatickou:

»Jednalo se o to, mělo-li se předejíti násilí ze strany rozeštvaného žactva, Kàana požádat, 
aby sám dobrovolně ustoupil.«104

Jak patrno, ocitl se Jindřich Kàan na konci své ředitelské funkce v komplikovaném postavení. 
odstoupil dobrovolně s pocitem velké křivdy za vše, co pro školu a pedagogy učinil. Závěr jeho 
kariéry na konzervatoři lze shrnout slovy, že se nacházel na tomto místě v nevhodnou dobu. 
Z dnešního pohledu by byl pokládán za »Evropana«, avšak tehdejší protirakouská a protišlech-
tická vlna se nenávistně vzedmula, smetla jej a odvrhla. 

poslední Kàanova léta popsal Hoffmeister:
»Na venek klidný, odešel se zlomeným srdcem. Byl připjat celým svým žitím ke konserva-
toři, již tak skvěle vedl a tak pozdvihl.«105

Důvody, jež Kàanovu odchodu předcházely, lze shrnout do pěti bodů:
1) netrpěl nekázeň posluchačů a pedagogů, byl přísný, rigorózní;
2) místem narození a pro své předky nebyl Čech (ač s českým prostředím splynul);
3) byl šlechtického původu;
4) snažil se o udržení utrakvismu na konzervatoři (podle předpisů svého zaměstnavatele, tj. 

Jednoty);
5) byl neprávem obviňován z odchodu Ševčíka do Vídně.

Jindřich Kàan žil od léta 1919 v ústraní rodinného zázemí v roudné u Tábora. V aktivním 
styku zůstal jen s Českou akademií věd a umění,106 kde byl stále členem a která jej dále pově-
řovala různými úkoly vyplývajícími z členství.107 Do prahy zajížděl čas od času, aby vyučoval 
na klavír několik málo soukromých žáků v bytě dcery svého přítele Emanuela Chvály;108 napo-
sledy se vydal do prahy 22. listopadu 1925.109 po odchodu z konzervatoře se v roudné věnoval 
včelaření, svému hospodářství, a jak již řečeno, psal v hořkosti své vzpomínky. i z provedení 
jeho již plánované opery Germinal (podle E. Zoly) v Národním divadle v praze sešlo.110 Karel 
Hoffmeister k tomu napsal:

»Pak ten klid v krásném zátiší nad Lužnicí, v Roudné, kam se přesídlil, nebyl než dlouhým 
umíráním hrdé, ceny své si vědomé, těžce uražené umělecké duše […].«111

102 Dcera aurelie Kàanová (provdaná Bubnová, 1892-1954) studovala klavír na pražské konzervatoři 
v letech 1910-1912 (státní zkoušku složila 1909), viz ŠtěDroň, Bohumír: s. v. Kàanová-Bubnová, Aurelie, 
in: ČSHS, 1 ( pozn. 5), s. 622. Spoluúčinkovala s Českým, Ševčíkovým a ondříčkovým kvartetem, vy-
stupovala i sólově, později vyučovala a věnovala se organizační práci (předsedkyně Ústředního sdružení 
českých učitelek hudby v praze).

103 Kàan, Třicet let na pražské konzervatoři ( pozn. 72), s. 19. Viz též pozn. 109.
104 hoffmeister, Vzpomínky ( pozn. 95), s. 69. Srov. vylíčení celé situace v pozn. 95. 
105 Tamtéž, s. 70.
106 Členem tehdy ještě České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění se stal 

v roce 1897.
107 Viz vrKoČová, Jindřich Kàan ( pozn. 43), s. 73, s odkazem na korespondenci s Českou akademií 

z let 1920-1925.
108 Tamtéž, s. 18 a 73.
109 Viz Kàanovo album, s. 60-61, kde poslední dny Jindřicha Kàana popsal jeho zeť Jindřich Buben.
110 Důvodem měly být problémy v komunikaci s potomky Emila Zoly, viz vrKoČová, Jindřich Kàan 

( pozn. 43), s. 18. 
111 hoffmeister, Vzpomínky ( pozn. 95), s. 70.
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Kàan zemřel v roudné ve svých 75 letech 
dne 7. března 1926 po delší nemoci v kruhu 
rodiny. Trpěl poslední měsíce depresemi, de-
chovými potížemi a vyčerpáním z nespavosti. 
Dlouhodobě zůstával v bezesných nocích, sedě 
v křesle. 

Se svým náhlým a vynuceným odchodem 
z pražské konzervatoře se nikdy nevyrovnal. 

* * *
předmětem tohoto příspěvku není zabývat se 
érou po zestátnění pražské konzervatoře. Krát-
ce jen o důležitých změnách, které de facto 
v mnohém navazovaly právě na Kàanovy re-
formní snahy. Hlavní změnou vedle vlastního 
zestátnění bylo, že se vyučujícím jazykem na 
konzervatoři v novém státě stala pouze češti-
na.112 Někteří pedagogové hlásící se k německé 
národnosti na škole zůstali ještě po dobu, než 
dostudovali studenti němečtí (resp. německy 
hovořící), někteří vyučující pak přešli na ně-
meckou konzervatoř, resp. Německou akademii 
hudby v praze.113 Konzervatoř byla zestátněna 
zákonem č. 648 Sb. ze dne 4. 12. 1919 s účin-
ností od 1. ledna 1920, odkdy nesla název Státní 
konservatoř hudby v praze. Během roku 1919 
byla provedena v organizaci ústavu řada důleži-
tých změn: byly zřízeny nové školy mistrovské 
pro obor houslový (profesory jmenováni ota-
kar Ševčík a František ondříček), obor violon-
cellový (prof. Hanuš Wihan) a klavírní (Karel 
Hoff meister). Následně zřízen i varhanní odbor 
(prof. Josef Klička). a výnosem MŠaNo došlo na 
konzervatoři (čili škole střední) k otevření hu-
debně pedagogického oddělení. Do čela školy byl 
volen rektor z řad profesorů mistrovské školy 
s funkčním obdobím jednoho roku. prvním se 
stal prof. Vítězslav Novák (pro roky 1920/21 
a 1921/22), pro rok 1922/23 byl zvolen prof. 
Josef Bohuslav Foerster, který se vrátil se vzni-
kem Československé republiky nastálo z Vídně 
do Čech, stejně jako otakar Ševčík. 

roku 1926 byl na konzervatoři schválen ná-
vrh »projeviti [Kàanovi] písemné uznání jeho 
zásluh o ústav«, jak v dopise týden po Kàanově 
smrti sděloval Jaroslav Křička ovdovělé Boženě 
Kàanové.114 K tomu pravděpodobně již nedošlo. 
Jindřich Kàan zemřel, aniž mu byla doručena 
jakákoliv zpráva tohoto obsahu.

Na Kàanovu památku uspořádala Státní konzervatoř hudby v praze veřejný vzpomínkový 
večer z jeho skladeb 26. října 1926 ( obr. 23). uskutečnil se v sále konzervatoře hudby Na Slo-
vanech, kam se škola přestěhovala do dalšího provizoria poté, co rudolfinum začalo v nové 
republice sloužit jako místo zasedání parlamentu.

112 Zákonem č. 179 Sb. ze dne 19. 3. 1920 jmenována konzervatoř odbornou školou skládající se ze 
střední školy a školy mistrovské (s charakterem vysoké školy) a vyučovací řečí českou.

113 Blíže o tom rutová, Pražská konservatoř hudby ( pozn. 13), kapitola iii.
114 Viz vrKoČová, Jindřich Kàan ( pozn. 43), s. 18. Tento zmiňovaný projev uznání Kàanových zásluh 

na pražské konzervatoři spadal do období, kdy byl rektorem skladatel Josef Suk.
Závěrem své práce bych ráda poděkovala phDr. Jarmile Tauerové za cenné připomínky ke studii, paní 

Michaele Hejlové a Bc. Tomáši Hallovi za pomoc při digitalizaci a následné úpravě obrazových příloh.

Obr. 23:
Program koncertu 
na památku J. Kàana 
26. 10. 1926 na Státní 
konzervatoři hudby 
v Praze 
(Knihovna PK)
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příLoHa č. 1:
Chronologický sled událostí na pražské konzervatoři související se zestátněním ústavu v letech 
1918-1920115

1918
leden – září Běžná provozní jednání výboru J e d n o t y  p r o  z v e l e b e n í  h u d b y 

v  Č e c h á c h116 (dále jen Jednota), včetně každoročně konaného valného shro-
máždění, toho roku pořádaného 20. 6. 1918.117

1. 10. Výborová schůze Jednoty (jednání provozního charakteru, k zápisu výborové 
schůze přiložen nedatovaný dopis profesorského sboru s poděkováním za usne-
sení »výboru Jednoty, jímž byl členstvu sboru povolen počátkem letošního roku 
zvýšený drahotní přídavek a tím vypomoženo na čas v zavládlých trudných po-
měrech hospodářských«, zároveň žádána úprava platů vzhledem ke zdražování 
životních potřeb).118 

28. 10. vyhlášení Československé republiky
4. 11. Mimořádná schůze výboru Jednoty: řešeny aktuální záležitosti související s novou 

politickou situací,119 mj. žádost Kruhu českých profesorů při pražské konzervatoři 
hudby adresovaná výboru Jednoty, aby byl při jeho jednání přítomen vždy jeden 
zástupce profesorského sboru český a jeden německý. podepsali: Vítězslav Novák, 
rudolf Černý a František Spilka.120 Žádost nebyla řešena, ale odložena na další 
jednání výboru Jednoty, tj. 11. 11. – viz níže.

7. 11. Žádost spolku posluchačů slovanské národnosti na pražské konzervatoři adreso-
vaná vedení Jednoty s osmi požadavky.121

11. 11. Konec první světové války.
 Zasedání schůze výboru Jednoty, na níž na návrh prezidenta Ferdinanda Lob-

kowicze jednáno o možnosti zestátnění konzervatoře: »K tomuto cíli usneseno 
konati přípravné práce, které v době nejbližší provede artistické komité« (návrat 
k myšlence zestátnění konzervatoře navrhované již dříve).122 Do komise pro ze-
státnění byli zvoleni z členů výboru Jednoty dr. Vogl, otmar Kvěch, Emanuel 
Chvála a ředitel pražské konzervatoře Jindřich Kàan.

 Schválena žádost Kruhu českých profesorů z 4. 11.123 (viz výše).

115 Zpracováno na základě archivních materiálů dochovaných v Knihovně pražské konzervatoře (dále 
jen Knihovna pK), archivu hl. m. prahy – fond pražská konzervatoř a dalších pramenů a literatury, zvláště 
stati Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923 in: Výroční zpráva za školní rok 
1923-24, praha: Státní konservatoř hudby v praze, 1924, s. 10-30 (stanovisko rektorátu školy).

116 K názvu viz výše pozn. 5.
117 Viz Výňatek z protokolu valného shromáždění konaného Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 

20. června 1918, praha 1918, 38 s. Seznam členů výboru Jednoty zvolený na této valné hromadě viz obr. 2.
118 Nedatovaný dokument v češtině a němčině, podepsaný profesory pražské konzervatoře na obou 

jazykových verzích, podpisy profesorů totožné, přiložen k protokolu z jednání výboru 11. 11. 1918, doklad 
v Knihovně pK, archivní karton 1918-20.

119 V zápisu této mimořádné schůze výboru (uloženo v knihovně pK, archivní karton 1918-20) čteme: 
»Na návrh dvorního rady Kvěcha, aby pan president Jednoty společně s panem vládním radou z Káanů 
šli se představit Národnímu výboru a tlumočili žádost Jednoty za převzetí konservatoře, rozvinuje se 
delší rozhovor, při němž […] konečně usneseno na návrh pana presidenta, aby vyslána byla deputace 
Jednoty sestávající z J. J. Ferdinanda prince z Lobkowicze a z pana vládního rady [prof. dr. pečírky], která 
by Národnímu výboru jako vládě československé republiky složila hold a zároveň podala písemnou žádost 
o zajištění státní subvence pro rok 1919 […]. Mimo to třeba též zmínku učiniti o eventuálním sestátnění 
pražské konservatoře hudby, až se poměry ustálí. Sestavením žádosti pověřen pan jednatel [Jednoty] dr. 
Vogl.« Citace zachovává původní ortografii, tj. »Káanů«.

120 Dopis adresovaný Kruhem českých profesorů hudby při pražské konzervatoři výboru Jednoty pro 
povznesení hudby v Čechách ze 4. 11. 1918, uložen v Knihovně pK, archivní karton 1918-20.

121 Žádost nedohledána, celá citována v diplomové práci vrKoČová, Jindřich Kàan ( pozn. 43), s. 191. 
osmibodovou žádost podepsali posluchači a. Bednář, Jar. pekelský a ant. Balatka. Jednota ji zařadila na 
program jednání výboru 11. 11. 

122 Viz zápis z jednání výboru Jednoty konaného 11. 11. 1918, s. 1 (uložen v Knihovně pK, archivní 
karton 1918-20). 

123 Viz zápis ze schůze výboru Jednoty 11. 11. 1918, kde je mj. uvedeno (s. 1): »K žádosti Kruhu českých 
profesorů konservatoře se výbor po delším rozhovoru usnáší připustiti k sezením výborovým zástupce 
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 Zamítnuta žádost posluchačů ze 7. 11. 1918.124

 Návrh ředitele Kàana zlepšit hmotné poměry profesorů pražské konzervatoře, 
tj. hlavně zvýšit honoráře za přesčasové hodiny byl předán komisi pro regulaci 
platů, aby připravila úpravu. provedena oprava školního statutu: povoleno účin-
kovat profesorům konzervatoře na veřejnosti bez svolení ředitelství školy.

26. 11. V denním tisku (Národní politika) vychází zpráva, že profesoři a žáci pražské 
konzervatoře, »jakož i veškeré pražské spolky a korporace hudební«, podali Ná-
rodnímu výboru v praze memorandum o znárodnění a zdemokratizování pražské 
konzervatoře (viz příloha č. 2 a  obr. 24), v němž jsou uvedeny tři požadavky: 
1. očisty národního charakteru na škole, 2. zavedení demokratického a pokroko-
vého ducha ve správě na rozdíl od dosavadního autokratického vedení a 3. na-
hrazení tří zástupců bývalé rakouské vlády (K. Lendecke, r. procházka, o. Kvěch; 
 obr. 2) českými zástupci Národního výboru, a dále požadavek na odstoupení 
ředitele pražské konzervatoře Jindřicha Kàana (doslovný text viz příloha č. 2).

27. 11. rezignace člena výboru Jednoty prof. MuDr. Ferdinanda pečírky.125

 V Národní politice vychází prohlášení profesorky konzervatoře Kateřiny Eminge-
rové vyjadřující její nesouhlas se závěrem bodu 3 memoranda (které nepodepsa-
la), tj. s požadavkem na odstoupení ředitele Kàana.126

28. 11. V denním tisku (Národní politika, Národní listy) publikována zpráva, že ředitel 
Kàan složil toho dne úřad.127

29. 11. rezignace člena výboru Jednoty, místodržitelského rady svobodného pána pana 
rudolfa procházky, zástupce c. k. rakousko-uherské vlády.128

30. 11. List Jindřicha Kàana adresovaný výboru Jednoty se sdělením, že skládá ředitelský 
úřad a žádá o souhlas s přiznáním důchodu a s nástupem na neplacenou dovo-
lenou do konce školního roku s možností opustit naturální byt v květnu 1919.129 
Jeho list byl přednesen na následující schůzi výboru Jednoty 12. 12. 

1. 12. uveřejněno sdělení výboru posluchačů konzervatoře v Národní politice,130 že prof. 
Karel Hoffmeister, který odepřel podepsat memorandum kvůli závěru jeho tře-
tího bodu (výzva k odstoupení ředitele Kàana), s jeho ostatními body vyslovil 
souhlas.

2. 12. přípis Ministerstva školství a národní osvěty v praze (dále MŠaNo) č. j. 579 
zaslaný Jednotě131 (podepsán ministrem gustavem Habrmanem), jímž se dává 
Jednotě na vědomí, že MŠaNo pověřilo poslance Stanislava K. Sokola vedením 
všech záležitostí konzervatoře hudby (byl jmenován vládním komisařem ústavu). 

profesorského sboru, a sice jednoho českého a jednoho německého zástupce. oba budou míti pouze po-
radní hlas, stejně jako má ředitel ústavu.«

124 V textu zápisu ze schůze Jednoty z 11. 11. 1918 k tomuto doslovně (s. 1): »K žádosti Spolku českých 
konservatoristů, kteří žádají za povolení k založení spolku, se podotýká, že žáci středních škol nesmějí 
zakládati spolky«.

125 Srov. výše pozn. 40.
126 Viz Národní politika 36 (1918), č. 279 (27. 11.), s. 4, kde doslovné znění tohoto oznámení: »K Zná-

rodnění a zdemokratisování pražské konservatoře hudby. Ke článku pod tímto titulem včera zde uveřej-
něném píše nám profesorka konservatoře sl. K . Emingerová: ›Souhlasím úplně s veškerými body projevu, 
nesouhlasila jsem pouze s formou jejich závěrku. Jen proto jsem tudíž onoho memoranda nepodepsala.‹« 
Srov. též výše pozn. 95.

127 Srov. Národní politika 36 (1918), č. 280 (28. 11.), s. 4: »Z pražské konservatoře hudby se nám 
sděluje, že prof. Jindřich z Kàanů složil dnes úřad ředitele tohoto ústavu.« Tutéž zprávu otiskly Národní 
listy 58 (1918), č. 143 (28. 11.), s. 3.

128 procházkův dopis, napsaný na stroji česky a německy, byl projednán na výboru Jednoty 12. 12., na 
rubu připsán dodatek: »poděkování zasláno přímo p. předsedou.« Koncept poděkování rukou F. Lobkowicze 
je spolu s abdikačním dopisem uložen v Knihovně pK, archivní karton 1918-20.

Dopis, napsaný na stroji česky a německy, byl projednán na výboru Jednoty 12. 12., na rubu připsán 
dodatek: »poděkování zasláno přímo p. předsedou.« Koncept poděkování rukou F. Lobkowicze je spolu 
s abdikačním dopisem uložen v Knihovně pK, archivní karton 1918-20.

129 Celé znění česky psané žádosti ředitele Jindřicha Kàana z 30. 11. 1918 viz příloha č. 3.
130 Národní politika 36 (1918), č. 283 (1. 12.), s. 5. Viz též pozn. 95.
131 Dokument uložen v Knihovně pK, archivní karton 1918-20. Na rubu přípis, že bylo vzato na vědomí 

na schůzi výboru Jednoty 12. 12. 
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 oznámení téhož obsahu od předsednictva zemského správního výboru (podpis 
předsedy nečitelný) adresované ředitelství spolku pro povznesení hudby v Če-
chách.132

 rezignace člena výboru Jednoty vládního rady otmara Kvěcha.133 
4. 12. rezignace členů výboru Jednoty (jednatele) advokáta JuDr. Heinricha Vogla134 

a dvou zástupců České spořitelny: JuDr. Heinricha rietsche a JuDr. Julia Jent-
sche.135 projednání odloženo na 12. 12. 

5. 12. ředitelství České spořitelny sděluje, že místo zástupců JuDr. Julia Jentsche a prof. 
dr. Heinricha rietsche budou při dalším jejím zasedání zvoleni jejich nástupci.136

12. 12. Schůze výboru Jednoty, na vědomí vzat přípis MŠaNo o ustavení komisaře nad 
konzervatoří z 2. 12. 1918. projednány a přijaty byly též všechny požadavky 
ředitele Jindřicha Kàana z 30. 11. 1918 související s jeho odchodem z pražské 
konzervatoře.137

 Dopis z MŠaNo č. j. 1167,138 jímž se sděluje Jednotě, že ředitel J. Kàan zažádal 
o penzionování. MŠaNo jeho žádost podporuje a žádá Jednotu, aby mu byla 
vyměřena penze platná pro ředitele státních středních škol (podepsán státní 
tajemník MŠaNo dr. F. Drtina).

 Na konzervatoř dosazena výnosem MŠaNo ze dne 12. 12. 1918 č. 1169139 K o -
m i s e  p r o  z e s t á t n ě n í  k o n s e r v a t o ř e  (předseda Stanislav K. 
Sokol, jeho zástupce JuDr. Jaroslav Šafařovic). Blíže viz Výroční zpráva za školní 
rok 1923-24 Státní konservatoře hudby v Praze.140

132 V tomto česky psaném listu předsednictva zemského správního výboru (č. 12 praes. Z.S.V./18) text 
rozšířen: »zastupováním zemského správního výboru v ředitelství spolku pro povznesení hudby v Če-
chách pověřeni byli členové zemského správního výboru: pan Karel Stanislav Sokol, intendant království 
českého zemského divadla a pan Václav rejmon«, podpis předsedy nečitelný. oba zmíněné dokumenty 
z 2. 12. uloženy v Knihovně pK, archivní karton 1918-20. o Václavu rejmonovi se také zmiňuje Závěrečná 
zpráva o valné hromadě konané Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 30. prosince 1918, praha 1918, 
s. 3. Dále již není v této souvislosti uváděn, zástupcem Stanislava K. Sokola byl jmenován JuDr. Šafařovič, 
viz přípis ze 12. 12. 1918 č. j. 1169, srov. výše pozn. 50.

133 rezignace byla logickým důsledkem celkového vývoje, neboť c. k. vládní rada o. Kvěch byl do 
výboru Jednoty delegován jako zástupce zemské správní komise, která v souvislosti s pádem monarchie 
zanikla. Ve svém česky psaném dopise přeje Kvěch Jednotě mj. v další ušlechtilé práci »plného zdaru 
do budoucna«. Jeho rezignace byla projednána na schůzi výboru Jednoty 12. 12. (výboru byla doručena 
4. 12.). Doklad uložen v Knihovně pK, archivní karton 1918-20.

134 Německy psanou abdikaci H. Vogla přijal výbor Jednoty 12. 12., přiložen je koncept německé od-
povědi s poděkováním F. Lobkowicze, uloženo v Knihovně pK, archivní karton 1918-20.

135 rezignační dopis obou zástupců České spořitelny psaný německy rukou JuDr. Julia Jentsche uložen 
v Knihovně pK, archivní karton 1918-20, tamtéž koncept odpovědí (v němčině) zaslaných prezidentem 
F. Lobkowiczem dr. Jentschovi a dr. rietschemu (viz přípis na rubu Jentschova dopisu).

136 Dokument psaný na hlavičkovém papíru »Direktion der Böhmischen Sparkasse dat. 5. 12. č. 6618 
adresovaný výboru Jednoty k rukám F. Lobkowicze (psaný německy), podepsán: Dr.[Kiemann] a dalším 
podpisem (nečitelný); uložen v Knihovně pK – archivním kartonu 1918-1920.

137 Viz referát o žádosti dosavadního ředitele konservatoře Jindřicha Kàana, přednesený na jednání vý-
boru Jednoty 12. 12. 1918 (obsahující zároveň usnesení, že mu bude výslužné vypláceno v částce 8 800 K, 
počínaje 1. 7. 1919 – do té doby, tj. do 30. 6. 1919, mu bude poskytnuta žádaná dovolená »s ponecháním 
dosavadních požitků«, a dále vyjádření souhlasu s vystěhováním Kàanových z naturálního bytu v na-
vrženém květnovém termínu (1919). Dokument přiložen jako součást materiálů k jednání výboru Jednoty, 
Knihovna pK, archivní karton 1918-20.

138 Zmiňovaný dopis od MŠaNo (podepsán státním tajemníkem tohoto úřadu Drtinou a opatřen čer-
stvým razítkem Ministerstva školství a národní osvěty Československé republiky) dochován v Knihovně 
pK, archivní karton 1918-20. MŠaNo »podporuje jeho [rozuměj Kàanovu] žádost a projevuje přání, aby 
byla mu výborem Jednoty vyměřena pense dle normy doposud platné pro ředitele státních středních škol, 
tj. na základě Vii. nebo Vi. tř. hodnostní.« Dopis byl přinesen na jednání výboru Jednoty, které probíhalo 
téhož dne, obsah zde byl přednesen a žádosti bylo vyhověno (viz přípis na rubu). Dopis psán na stroji, 
rukou připsána eventualita i nižší hodnostní třídy (»nebo Vi.«), výbor Jednoty se rozhodl přiznat řediteli 
Kàanovi vyšší, tj. Vii. třídu.

139 Zmiňovaný dokument č. j. 1169 z 12. 12. 1918 nebyl dohledán. Doslovné znění uvádí léBl, Vítězslav 
Novák ( pozn. 50), s. 343-344, a rutová, Pražská konservatoř hudby ( pozn. 13), srov. výše pozn. 50.

140 Hodnocení převratu viz Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923, in: 
Výroční zpráva za školní rok 1923-24 Státní konservatoře hudby v Praze, praha 1924, s. 11: »Dosazením 
komise pro zestátnění konservatoře končí krátké revoluční období na ústavě, celkem dosti klidné, a další 
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13. 12. Na konzervatoři proběhla schůze, při níž141 přítomní složili slib Československé 
republice ( obr. 7a-c).

14. 12. Komise pro zestátnění konservatoře vydala první dekret a jmenovala pracovní 
odbor k vytvoření podkladů potřebných k reorganizaci konzervatoře (předseda 
pracovní skupiny: Karel Hoffmeister, členové: Štěpán Suchý, František reitmayer, 
Jaroslav Křička, dr. Jan Branberger, Josef Klička, František Spilka).142

30. 12. poslední valná hromada Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, za předsednictví 
Ferdinanda Lobkowicze rozhodnuto o ukončení její činnosti k 31. 12. 1918.143 
K rozhodnutí MŠaNo ze dne 2. 12. (o dosazení státního komisaře do školy) kon-
statováno, že se tak stalo bez jakéhokoliv předchozího jednání.144

31. 12. MŠaNo (č. j. 126 praes.) jmenovalo dr. Jana Branbergera (dosud profesora a ta-
jemníka Konzervatoře hudby v praze) ministerským tajemníkem (MŠaNo) s plat-
ností od 10. 12. 1918 (list podepsán ministrem gustavem Habrmanem).145

1919 
1. 1. oznámení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách (v obou jazycích) o ukončení 

činnosti, o jejím rozpuštění a předání veškerého jmění do vlastnictví českosloven-
ského státu.146

? rektorem pražské konzervatoře Vítězslavem Novákem vydáno nedatované Memo-
randum (nabádající k urychlení dosud neprovedeného zestátnění).147

4. 12. Zákonem č. 648 Sb. z. došlo k převedení konzervatoře do státní správy. K o n -
z e r v a t o ř  p r o h l á š e n a  ú s t a v e m  s t á t n í m  s platností od 
1. 1. 1920148 s názvem S t á t n í  k o n s e r v a t o ř  h u d b y  v  p r a z e. 
Během roku provedena v organizaci ústavu řada důležitých změn: zřízeny mis-
trovské školy pro obor houslový (profesory jmenováni otakar Ševčík a František 
ondříček), violoncellový (Hanuš Wihan) a klavírní (Karel Hoffmeister).

události plynou již klidným tokem řízeny střízlivými úředními výnosy.« Komise se skládala:
a) ze členů zvolených výborem Jednoty ku povznesení hudby v Čechách,
b) ze členů zvolených z profesorského sboru konzervatoře (Vítězslav Novák, František Spilka),
c) ze zástupce MŠaNo (dr. Jan Branberger),
d) ze zástupce zemského výboru (Václav rejmon) a zástupce vlády (dr. Malkovský).

Správu konzervatoře vedl prozatímně sedmičlenný poradní sbor z nejstarších profesorů konzerva-
toře – zástupců jednotlivých oborů: předseda prof. Vítězslav Novák, členové prof. romeo Finke, Josef 
Jiránek, Josef Klička, Jan Mařák, František reitmayer, František Spilka. posledně zmíněný ustaven admi-
nistrativním správcem ústavu, jenž byl podřízen tomuto poradnímu sboru. Viz též léBl, Vítězslav Novák 
( pozn. 50), s. 344: »o něco později byl tento výnos poněkud opraven; do komise pro zestátnění byli 
dále jmenováni Ferd. Lobkovic a Em. Chvála (za výbor Jednoty), prof. Zd. Nejedlý a dr. Václav Štěpán, 
v poradním sboru jmenován místo Josefa Jiránka prof. Karel Hoffmeister.«

141 prezenční listina přítomných při skládání slibu v pražské konservatoři hudby dne 13. prosince 
1918 ( obr. 7b-c) je uložena v Knihovně pK, archivní karton 1918-20, k ní přiložen text slibu (strojopis) 
předepsaného ministrem MŠaNo následujícího znění ( obr. 7a): »Slibuji, že budu své vychovatelské 
povinnosti podle nejlepšího svého svědomí vykonávati, mládež svěřenou k dobru, pravdě a krásnu vésti, 
že budu prospěch ústavu vždycky na zřeteli míti, že budu platné zákony a předpisy zachovávati a že 
budu na svém místě ze všech sil k povznesení československé republiky pracovati.«

142 Viz Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923, in: Výroční zpráva za školní 
rok 1923-24 Státní konservatoře hudby v Praze, praha 1924, s. 11-12, kde dále shrnuto, jaké kroky byly 
učiněny při reorganizaci ústavu v roce 1919. podle potřeb byl též doplněn učitelský sbor.

143 Viz Závěrečná zpráva o valné hromadě konané Jednotou ku povznesení hudby v Čechách dne 30. pro-
since 1918, praha: vlastním nákladem, 1918, 23 s. uloženo v Knihovně pK, sign. 2E 4780. 

144 Viz příloha č. 4.
145 Jmenovací dopis uložen v archivu hl. m. prahy, fond pražská konzervatoř, složka dr. Jan Branberger 

(ve zmiňovaném dokumentu z 31. 12. 1918 uvedeno chybně příjmení jako »Bramberger«). 
146 oznámení o ukončení činnosti Jednoty uloženo v Knihovně pK , archivní karton 1918-20. Listi-

na má v němčině nadpis »an die Mitglieder des Vereines zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen« 
( obr. 6a-b), v češtině »Členům jednoty ku povznesení hudby v Čechách« (českou verzi v doslovném 
přepisu viz příloha č. 4).

147 oboustranně tištěné, nedatované Memorandum, shrnující cca roční období od převzetí moci nad 
školou po Jednotě, je podepsáno rektorem Vítězslavem Novákem. uvádí mj., že počet posluchačů studují-
cích v roce 1919 na konzervatoři je 565, profesorů pak 58. Memorandum je uloženo v Knihovně pK, sign. 
up-93 v archivním kartonu učební plány.

148 Souhrn informací podle Pražská konservatoř – Státní konservatoř hudby v Praze 1918-1923, in: 
Výroční zpráva za školní rok 1923-24, praha: Státní konservatoř hudby v praze, 1924, s. 10-13.
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1920
31. 1. Výnosem MŠaNo č. 66419/7439 zřízen na mistrovské škole obor varhanní (prof. 

Josef Klička). 
19. 3. Zákonem č. 179 Sb. jmenována konzervatoř odbornou školou s vyučovací řečí 

českou, sestávající se ze školy střední a mistrovské (s charakterem vysoké školy).
19. 8. Výnosem MŠaNo č. 44499/5639 povoleno zřízení hudebně pedagogického oddě-

lení konzervatoře. 
30. 11. Výnosem MŠaNo č. 45285/20 dán škole prozatímní organizační statut.

prvním rektorem Státní konservatoře hudby v praze byl zvolen prof. Vítězslav Novák (pro roky 
1920/21, 1921/22, 1927/28).
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příLoHa č. 2:
Znárodnění a zdemokratisování pražské konservatoře hudby149

Národní politika 36 (1918), č. 278 (26. 11.), s. 4

profesoři pražské konservatoře (krom Hoffmeistra 
a Emingrové), žáci téhož ústavu, jakož i veškeré pražské 
spolky a korporace hudební podali Národnímu výboru 
v praze memorandum, ve kterém žádají změnu zřízení 
pražské konservatoře, která přes zdrcující převahu Če-
chů v profesorstvu i žactvu j e  d o s u d  ú p l n ě 
v  m o c i  n ě m e c k é,  a předkládají v tom smě-
ru tři zásadní požadavky: 1. očistiti národní charakter 
ú stavu, 2. zavésti demokratického a pokrokového du-
cha ve správě na místě dnešního čistě autokratického 
vedení, 3. pamatovati zavčas na pronikavé vyučovací 
reformy. Nežli by se mohlo přikročiti k provedení těchto 
zásadních požadavků, pokládají navrhovatelé za nutno, 
aby ve výboru Jednoty pro povznesení hudby v Čechách, 
jejíž je konservatoř majetkem, nahraženi byli tři zástup-
ci býv. rakouské vlády dv. r. Kamil Lendecke, rud. sv. 
p. procházka a dv. r. ot. Kvěch, třemi českými zástupci 
Národ. výboru, při čemž vedle zastoupení kruhů hudeb-
ních byl by přibrán též znalec otázek finančních a práv-
nických, a dále pak, aby nynější ředitel konservatoře 
z Kàanů, jejž nelze pokládati za Čecha a jenž ztratil pro 
své příliš úzké styky s vládnoucími kruhy vídeňskými 
a německo-šlechtickými důvěru profesorů, žactva i ve-
řejnosti, odstoupil.

149 originál memoranda je nezvěstný, srov. též výše pozn. 94.

Obr. 24:
Zpráva o memorandu 
v ranním vydání 
Národní politiky 
26. 11. 1918
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příLoHa č. 3:
Kàanova výpověď z 30. 11. 1918 zaslaná Jednotě pro zvelebení hudby v Čechách150

Slavnému výboru 
Spolku ku povznesení hudby v Čechách!

poněvadž jsem seznal, že [se] na Konservatoři nejen v kruzích žákovských, nýbrž v učitelstvu 
čelí [= brojí] hlavně proti mně, a já maje jako dosud vždy i v této věci na zřeteli blaho ústavu 
mém[u] vedení svěřeného, svou osobou nikterak nechce býti v cestě novému uspořádání po-
měrů na tomto ústavu, skládám tímto úřad ředitele konservatoře, který po deset let zastával 
jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí[,] do rukou Slavného výboru, jenž mne jím po-
věřil, a dovoluji si v důvěře, že na místě jedině kompetentním uznána a spravedlivě doceněna 
bude má bezmála třicetiletá dobrá snaha a poctivá práce učitelská a ředitelská, ku této své[,] 
třeba že bolestné, přece neodvolatelné resignaci na úřad ředitelský přičinit následující uctivé 
prosby:
1. Budiž mi po zbytek běžícího školního roku udělena dovolená a budiž mi dovoleno, abych po 
uplynutí této lhůty vstoupil do výslužby.
2. S ohledem na obtíž spojenou za stávajících poměrů s vyhledáním a najmutím vhodného 
privátního bytu budiž mi laskavě povoleno, abych dosavadního svého bytu v domě pro kon-
servatoř najatém používati mohl až do stěhovacího termínu květnového r. 1919.
3. V blahovolném uvážení mých dlouholetých věrných, a jak se domnívám, i úspěšných slu žeb 
na pražské konservatoři budiž m[i] výslužné, o němž při mém nastoupení úřadu ředi telského 
nestalo se žádného ujednání, vyměřeno tak, abych při stávající drahotě všech po třeb životních 
na sklonku svého žití s rodinou chráněn byl před nouzí. Myslím, že nedopustím se žádné ne-
skromnosti[,] prosím-li, aby mi výslužné upraveno bylo dle státní normy středoškolské, kterou 
i v ohledech vychovatelských řídí se pražská konservatoř.

Děkuje při svém odchodu z úřadu ředitelského ze srdce za důvěru, kterou mne Slavný výbor 
poctil, které jsem vědomě nikdy nezneužil a které mi bude milou vzpomínkou i útěchou pro 
zbytek života, chovám přesvědčení, že Slavný výbor znaje mou povahu, mou snahu uměleckou 
a přesnost u vykonávání povinností spojených s úřadem ředitelským na ústavu utrakvistickém, 
nejlépe dovede posouditi, nakolik oprávněny a zdůvodněny byly výtky mému působení na 
konservatoři se strany zjevně nepřátelské veřejně činěné, a podnikne kroky na jejich vyvrácení, 
uzná-li toho potřebu.

Sám vzdávám se v zájmu ústavu, který opouštím, polemiky s těmito projevy, mně vědomě 
či podvědomě ubližujícími.

V uctivé oddanosti
Jindřich Kàan z albestu 

V praze dne 30. listopadu 1918.

150 originál psaný česky Kàanovou rukou uložen v Knihovně pK, archivní karton 1918-20.
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příLoHa č. 4:
Prohlášení o rozpuštění Jednoty vydané v českém jazyce151

Členům jednoty ku povznesení hudby v Čechách.

Dne 30. prosince 1918 usnesla se valná hromada jednohlasně, aby byla činnost jednoty rokem 
1918 zastavena.

pokládám za svoji povinnost, usnesení toto, jež se stalo na návrh výboru, následovně odů-
vodniti. 

Již za mého prvého předsednictví, jež trvalo do roku 1908, byli jsme všichni stejného názo-
ru, že totiž peněžité prostředky naše nadále nebudou s to odpovídati stále rostoucím požadav-
kům konservatoře. Členské příspěvky v rozpočtu našem nepadaly na váhu, a byli jsme odkázáni 
na podpory státu, země a české spořitelny. Třeba že se nám během let podařilo dosíci značného 
zvýšení těchto subvencí, přece i ty, svízelně získané nebyly schopny, aby trvale zajistily ústavu 
našemu žádoucí stupeň umělecké výše. a bylo-li přece možno zachovati čestného jména na 
světovém kolbišti, vděčíme [za] to v prvé řadě mnohým českým umělcům, kteří raději výnos-
nější zaměstnání v cizině zamítali, aby mohli, byť i méně honorováni, působiti jako profesoři 
na půdě domácí. Tenkráte již rozšiřoval se náhled, že sestátnění ústavu jedině by odpomohlo 
naším svízelům. Bohužel nedosáhli jsme svého cíle po celá léta.

po nedávném státním převratu usnesl se výbor záležitost tu opět nové vládě přednésti, 
ovšem předpokládajíc, že o době a jiných jednotlivostech odevzdání našeho ústavu bude vy-
jednáváno, při čemž z naší strany nejmenší obtíže by se nebyly naskytly. avšak z příčin m[n]ě 
neznámých vyjednáváno s námi nebylo, nýbrž konservatoř dekretem ze dne 2. 12. 1918 č. 579 
naší působnosti zkrátka odňata a vládnímu komisaři do správy odevzdána.

Vzešla otázka, může-li jednota zbavená nyní možnosti vyhověti prvnímu bodu § 1. stanov, 
tj. »Vzdělávati hudebníky a zpěváky«, dosti učiniti požadavkům bodu druhého: »Hudební smysl 
a vkus oživovati a tříbiti«. oproti tomu dlužno namítati, že bod ten neodpovídá již nynějším 
poměrům. před 100 lety byla činnost taková zajisté závažná. Dnes, kdy vlasť naše oplývá hudeb-
ním duchem a skutečným pochopením, bylo by jistě bezvýsledným se skromnými prostředky 
našimi chtíti zápoliti s celou řadou odborných hudebních spolků bohatě založených; nezbylo 
tedy než činnost úplně zastaviti a spolek zrušiti. 

Nuže, uzavíráme svou činnost po 108 letém trvání s uspokojením, že jsme stále zachovali 
směr a věrně kráčeli v šlépějích zakladatelů našeho spolku. Jméno naší konservatoře jest nesmr-
telným, svědčí o něm přehojný počet umělců jí vychovaných, mezi nimi řada mužů152 světového 
jména; a požívá-li český hudebník po celém okršku zemském největší vážnosti, vyplývá to za-
jisté předně z přirozeného nadání našich rodáků, neméně však z účelného vzdělání, kterého se 
jim jako pražským konservatoristům dostalo. Dejž Bůh, aby tomu tak zůstalo i nadále; tímto 
posledním přáním propouští odstupující jednota svou konservatoř.

V praze dne 1. ledna 1919.153

 FErDiNaND z LoBKoViC sen.
 bývalý předseda jednoty.

151 Text byl vytištěn ve dvou verzích, německy ( obr. 6a-b) a česky; exemplář uložen v Knihovně 
pK, archivní karton 1918-20. 

152 Na významné ženy vyšlé z konzervatoře Ferdinand Lobkowicz nevzpomněl. 
153 Činnost takto rozpuštěné Jednoty byla znovu obnovena 31. 3. 2010 (k 200. výročí jejího založení) 

na popud vedení pražské konzervatoře. Dnes má její činnost charakter mecenáše školy.
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V Evropě na přelomu 18. a 19. století se podle 
úvah historiků vytvořila dvě pojetí národa. Jed-
no politické, jehož příkladem byla Francie a ná-

rod vzniklý v duchu ideálů revoluce roku 1789, druhé 
jazykově-kulturní. Toto druhé pojetí, krystalizující hlavně 
v německém prostředí a ve slovanské Evropě, a pojem 
národ byly těsně spojovány s jiným, nesnadno defino-
vatelným pojmem »lid«. Význam tohoto slova postupně 
hypertrofoval až k představě lidu jako určité kolektivní 
osobnosti. ostatně »My nejsme lůza, my jsme lid«, zpívá 
se i ve Smetanových (Sabinových) Braniborech v Čechách. 
Slovo lid tedy bylo často ztotožňováno s pojmem národ.1 
Dost důvodů pro to, aby se zrodil vážný zájem o to, co lid 
či národ zpívá, tedy o lidovou či národní píseň.

Hovoříme-li o lidové písni a institucích, které měly 
o písně pečovat nebo je sbírat, pak hned ta první, která 
vznikla ve Vídni roku 1819 a u nás bývá nazývána guber-
niální sbírkou, v jednom z rukopisů v drobném detailu 
zachycuje dobu přerodu v chápání lidu a jeho písňových 
produktů. Nadpis dodatku ke sbírce – v původní podobě 
Böhmische Gassenlieder – autor rukopisu, zřejmě Tomáš 
antonín Kunz, později opravil již v herderovském duchu 
na Original Böhmische Volkslieder ( obr. 1).

Historickou osu institucionálního zájmu o lidovou 
píseň lze osadit milníky: 
1819 guberniální sbírka
1870 pražský studentský spolek Slavia
1895 Sběratelské aktivity k Národopisné výstavě Česko-

slovanské
1905 Das Volkslied in Österreich
1919 Státní ústav pro lidovou píseň
1952 Kabinet pro folkloristiku, od roku 1954 Ústav pro 

etno grafii a folkloristiku ČSaV, jehož nástupcem 
je od roku 1999 dnešní Etnologický ústav aV Čr, 
v. v. i.

Každé z těchto dat a názvů představuje samostatnou ka-
pitolu folkloristického bádání a sběratelství, které tyto 
instituce iniciovaly.

* * *
Tzv. g u b e r n i á l n í  s b í r k a,  v rakousku nazýva-
ná »Sonnleithner Sammlung« ( obr. 2), vyhlášená na 
počátku roku 1819, je unikátní právě tím, že je v evrop-
ském měřítku první a soustřeďuje materiál minimálně 
z 18. století, neboť zapsaná folklórní zpěvní kultura je 
odrazem tradice o desítky či stovky let starší než datum 
jejího záznamu. Ve sbírce z Čech, včetně německých ja-
zykových oblastí, je soustředěno téměř tisíc písní a ta-
ké 168 tanců, tanečních písní či melodií a jejich názvů, 
z nichž o mnohých už ani nevíme, jak byly prováděny 
(např. »slepičí váda« nebo tanec »semo támo« s připsa-
nou poznámkou »tancuje se sem a tam«). Mimořádnost 
a novinka sbírky spočívala právě v přítomnosti nápěvů. 
Melografický problém se totiž táhne až k novodobým 
sbírkám, neboť věrohodného zápisu melodie (samozřej-
mě bez záznamového zařízení) byli schopni pouze vzdě-
laní jedinci, kantoři, varhanící nebo také kněží. ostatně 

1 Viz tyllner, Lubomír: Lid, národ a František Sušil, in: 
Frolcová, Věra (ed.): František Sušil (1804-1868), rousínov: 
Město rousínov – praha: Etnologický ústav aV Čr, 2004, s. 9-15.

Folk song in bohemia and Moravia and 
institutions (1819-1952)
although official interest in the systematic collecting of 
folk songs and folk music dates back to 1819 (the “guber-
natorial Collection” or “Sonnleithner-Sammlung”), work 
on systematic collecting of folk songs first began under 
the auspices of an institution with the name Lidová píseň 
v Rakousku (“Folk Song in austria”, in this country from 
1905). This effort is associated with prominent figures 
of Czech musicology (o. Hostinský, Z. Nejedlý, V. Helfert, 
J. Vysloužil, V. Karbusický et al.) and with important 
artists (L. Janáček, o. Zich, a. Hába et al.). opinions 
about how to collect and process the folksong mate-
rial underwent a gradual refinement, and at the same 
time there emerged a number of disputes and personal 
conflicts, sometimes even involving political stances 
and denunciations. During various periods, the state’s 
attitude towards this cultural heritage was sometimes 
favourable or at other times indifferent or even barbaric 
(the fate of the vast collection of folk songs from areas 
where german had been widely spoken). Things were 
no different after 1948, when the figures systematically 
studying traditional music were accused of formalism, 
and the horizon of topics was narrowed mainly to prole-
tarian culture and the presentation of folk music reflect-
ing the happy life of people in a socialist society. The 
climate of culture policy was thus faithfully reflected in 
the methods of study and in the research programmes 
of the relevant institutions.

Key words: Bohemia; Moravia; 19th century; 20th centu-
ry; folklore; traditional music; folk song; institutions; 
Sonnleithner-Sammlung; Literary and oratory asso-
ciation Slavia (1869-1894); Czechoslavic Ethnographic 
Exhibition (prague 1895); Das Volkslied in Österreich; 
State institute for Folk Song; academy of Sciences

Number of characters / words: 26 240 / 3 848
Number of figures: 6
Secondary language(s): german

Lubomír TyLLNEr
(praha)

Lidová píseň 
v Čechách a na Moravě 
a instituce (1819-1952)
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ještě František Ladislav Čelakovský a jeho předchůdci až 
na velmi malé výjimky (Jan František Vavák)2 zapisovali 
pouze písňové texty,3 neboť důraz byl kladen především 
na slovesnou stránku písní jako na zdroj obrody národní-
ho jazyka i literatury. u většiny záznamů známe krajový 
původ, v některých případech (sbírka ze Sadské, Kunzova 
sbírka) i konkrétní místa zápisu písní. Část sbírky hned ro-
ku 1825 vydal Jan ritter z rittersberka u Karla Bartha 
s názvem České národní písně,4 ale vzápětí se na velkoryse 
založenou sbírku zapomnělo.5 prameny, různě roztroušeny 
po mu zeích a archivech, však představují základ našeho 
písňového sběratelského fondu. Sbírka dala také podnět 
k vážnému uvažování o povaze sebraného materiálu a pří-
stupu k jeho hodnocení.

* * *
pražský studentský L i t e r á r n í  a  ř e č n i c k ý  s p o l e k  S l a v i a6  (1869-1894) se 
již řídil konkrétními pravidly pro sběr lidových písní. Bylo vydáno Navedení ke sbírání pohá-
dek, pověstí, písní a říkadel, pak obyčejů všeobecných a zejména právních mezi lidem českým... 
a s tímto spolkem, který se později zaměřil především na podporu fotbalu, jsou spojena jména 
jako např. jazykovědec Jan gebauer, dále historik Konstantin Jireček, literární historici Jan 
Jakubec, Jaroslav Vlček a řada dalších. Sesbíráno bylo značné množství poměrně různorodého 
folklórního materiálu a mezi studenty, kterým bylo v tuto dobu kolem dvaceti let, se objevila 
později známá sběratelská jména – kupř. Čeněk Holas nebo František V. Vykoukal. Vydány byly 
např. Národní pohádky, písně, hry a obyčeje, i-iX (1873-1874), Kytice z národních písní slovanských 
(1874), Národní moravské písně (1877) a Koledy vánoční (1878,  obr. 3). protože s velkou 
pravděpodobností značná část studentů nebyla schopna zapsat nápěvy písní a instrumentální 
melodie, představují sběry Slavie sice vydatný pramenný korpus, opatřený jmény sběratelů 
a názvy lokalit, nikoliv však právě nápěvy.

* * *
Systematický sběr byl dále organizován u příležitosti N á r o d o p i s n é  v ý s t a v y  Č e s -
k o s l o v a n s k é,  konané v pražské Stromovce roku 1895, a celé hnutí související s výstavou 
mělo značný význam pro vznik národopisu jako vědeckého oboru.7 Výstava poskytla prostor 
pro tříbení názorů a inspirovala vznik nových institucí, orgánů i časopisů. V prostředí příprav 
se zrodil Zíbrtův a Niederlův Český lid, exponáty vystavené na výstavě se staly základem nově 
vznikajících národopisných, resp. regionálních muzeí včetně pražského Národopisného muzea 
(1896). Hudební součást výstavy zveřejnila několik desítek nově pořízených sběratelských celků 

2 ale ani u jeho Zboru písní (1808-1811) není autorství notových záznamů jisté.
3 pokus o záznam melodií ve druhém svazku Čelakovského Slovanských národních písní (1825) nebyl 

zdařilý.
4 Frontispice obsahuje název dvojjazyčný: České národní písně / Böhmische Volkslieder. rittersberk 

jako editor sbírky nikde explicitně uveden není.
5 osudy českých guberniálních sběrů popisuje marKl, Jaroslav: Nejstarší sbírky českých lidových písní, 

praha: Supraphon, 1987; moravskou sbírku vydali vetterl, Karel – hraBalová, olga: Sbírka lidových písní 
a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819, Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1994.

6 urBan, Zdeněk: s. v. Slavia, in: brouČeK, Stanislav – jeřábeK, richard (eds.): Lidová kultura. Náro-
dopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, praha: Mladá fronta, 2007, s. 915-916.

7 Výstavě byla o dva roky později věnována reprezentativní publikace KlusáČeK, Karel (ed.): Národo-
pisná výstava českoslovanská v Praze 1895, praha: J. otto, 1897.

Obr. 1:
Nadpis přílohy 
Guberniální sbírky 
Tomáše Antonína 
Kunze

Obr. 2:
Joseph Sonnleithner 
(1766-1835)
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nebo nově objevených pramenů z různých oblastí 
Čech a Moravy a představila živé lidové interpretační 
umění některých regionů. pro potřebu výstavy Bože-
na Čapková a Karel Kořízek sbírali na Úpicku a Josef 
Zajíček z Vysokého nad Jizerou zaslal krasopisný sou-
bor krkonošských koled. Na Chodsku zapsal Ludvík 
Kuba na 500 písňových zápisů, mezi nimi nesmírně 
cenné záznamy lidové hudby instrumentální. Sbírka 
byla dlouhou dobu nezvěstná, mělo se za to, že sho-
řela při požáru Staroměstské radnice na konci druhé 
světové války. Šťastnou shodou okolností však byla 
deponována na jiném místě, a když se Kubovi perfekt-
ně zachovaná později dostala do ruky, Kuba prohlásil, 
že to byl nejšťastnější okamžik jeho života. František 
Josef půlpán se sběratelsky věnoval podblanicku, Jo-
sef Mladějovský Královéměstecku apod. Na výstavě 
se také po letech objevil jeden z exemplářů sbírky ze 
Sadské, která vznikla ještě v rámci guberniální sbírky. 
V souvislosti s lidovou písní a hudbou se zde objevují 
jména otakara Hostinského a Leoše Janáčka. Zatím-
co starší Hostinský byl předsedou celého hudebního 
odboru Národopisné výstavy, Janáček zajišťoval mo-
ravskou účast na výstavě a připravil návrh na pořad 
lidových slavností a obyčejů z Moravy ( obr. 4). 
Z této doby dochovaná korespondence ukazuje na ko-
rektní vztah obou osobností a na dobrou spolupráci 
při přípravě a v průběhu výstavy.

* * *
Národopisná výstava, jakkoliv mimořádně význam-
ná, byla událostí jednorázovou. Naopak dlouhodobý 
význam pro sběr, výzkum a vydávání lidových písní 
měla akce, která se zrodila na základě organizační ini-
ciativy rakouského ministra vyučování rytíře Wilhel-

ma von Hartla a komerčního zájmu univerzální edice ve Vídni. Měla být vydávána rozměrná 
edice s názvem Das Volkslied in Österreich, vzorové dílo, v němž měl být svět seznámen doslova 
»s perlami písní rakouských«. pro tento účel byla na 26. listopad 1904 do Vídně svolána schů-
ze významných odborníků německých a slovanských, aby se zrodila instituce s významem 
trvalým a existencí kontinuální dodnes. u samých počátků podniku stál i otakar Hostinský, 
který byl přizván k prvnímu jednání a stal se také členem užšího centrálního výboru, který 
roku 1905 schválil zásady sběru. Tuto iniciativu přivítal i Leoš Janáček, který v dopisu otakaru 
Hostinskému z 13. dubna 1905 dobře vystihuje význam této nové iniciativy:

»Nemohu Vám ani vyslovit svou radost nad tím, že konečně sbírání písní, tanců atd. vyjde 
ze stadia pouhé nahodilosti.«8

Janáčkova pozdější cesta do hlavního vídeňského výboru nebyla přímočará, neboť za Moravu do 
něj byla nominována osobnost marginální, brněnský učitel hudby a sbormistr Josef Zak a tepr-
ve až na Hostinského zásah byl do výboru přizván Leoš Janáček. Hlavní osobností podniku byl 
rakouský národopisec a sběratel, středoškolský profesor Josef pommer.9 

řízení sběratelské a ediční práce ale neprobíhalo hladce. V »Leitende Kommission« nebyl 
vyvážen poměr slovanských a německy mluvících zástupců. uvažovalo se také o vydávání písní 
některých národů pouze v německých překladech, týkalo se to např. písní z území rumunska 
a Bukoviny, proti čemuž vehementně protestoval především Leoš Janáček. Naopak dosaženo 
bylo shody v pojmu, který bude pro označení písňového artefaktu používán, tedy »Volkslied« 
(»lidová píseň«). K propagaci a současně i jako základní návod pro sběr písní byly vydány tzv. 
Grundzüge für die Sammlung, které na základě pommerova návrhu projednal a přijal hlavní 

8 miŠurec, Zdeněk: Leoš Janáček. Korespondence a studie, praha: academia, 2002, s. 23.
9 Historií pracovních výborů se zabývá tyllner, Lubomír: Z historie Etnologického ústavu Akademie 

věd České republiky: Sběratelský podnik »Lidová píseň v Rakousku« v letech 1905-1918, in: Český lid 92 
(2005), s. 113-127. Z této stati čerpá i text tohoto referátu.

Obr. 3:
Titulní list jedné 

ze sbírek Slavie
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výbor na svém zasedání 10. dubna 1905 a doporučil pod tímto názvem k tisku. Celá akce pak 
dostala oficiální pojmenování Das Volkslied in Österreich. Volkspoesie und Volksmusik der in 
Österreich lebenden Völker herausgegeben vom k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht.10

pracovní výbor pro českou lidovou píseň Čechách poprvé svolal otakar Hostinský do praž-
ského Klementina dne 25. dubna 1906, pracovní výbor pro českou národní píseň na Moravě se 
na vyzvání Leoše Janáčka sešel v Klubu přátel umění v Brně již 7. ledna 1906. Vedle příslušných 
zakládajících formalit byl před členy pracovních výborů postaven úkol stanovení pravidel sbě-
ratelské činnosti. Každý z výborů vytvořil pravidla vlastní a v této souvislosti není nezajímavý 
přehled osobností, které byly pro činnost ve výborech navrženy: pracovní výbor v praze byl 
řízen univerzitním profesorem otakarem Hostinským a zasedali v něm docent, později univer-
zitní profesor Zdeněk Nejedlý, docent, později univerzitní profesor Jan Jakubec, doktor, později 
univerzitní profesor otakar Zich, gymnaziální profesor Vavřinec Josef Dušek, ředitel obecných 
škol Jan Malát a za zemské orgány školní inspektor dr. Eduard Kastner. pracovní výbor v Brně 
byl řízen ředitelem varhanické školy a hudebním skladatelem Leošem Janáčkem a zasedali 
v něm ředitel učitelského ústavu, filolog František V. autrata, učitel Hynek Bím, kapelník Ná-
rodního divadla v Brně Cyril Hrazdíra, architekt Dušan Jurkovič, kněz Jan Vyhlídal a sběratel 
Martin Zeman. oba výbory se lišily svým pojmenováním nejen podle zemské působnosti, ale 
i podle předmětu zájmu. Brněnský výbor měl sbírat »píseň národní«, pražský výbor »píseň 
lidovou«. pracovní výbor pro českou píseň na Moravě a ve Slezsku dal přednost pojmenování, 
které po celé 19. století bylo poměrně stabilně zakotveno v moravské sběratelské praxi, pražský 
pracovní výbor pro lidovou píseň v Čechách dal přednost terminologii v té době již převládající 
a zaváděné od dob Her derových, tedy pojmu »lidová píseň«. V tomto duchu zněl ostatně i ná-
zev celého rakouského podniku.

odlišnost koncepcí, patrná zatím z ne vždy protikladně vnímaných výrazů »lid« a »ná-
rod«, se ukázala daleko výrazněji při tvorbě zásad sběratelské práce. Leoš Janáček na zásady 

10 Na schůzi dne 3. dubna 1905 byl rovněž pozván profesor guido adler, v tu dobu ordinarius hudební 
vědy na univerzitě ve Vídni. omluvil se tehdy z důvodů neodkladné cesty do itálie. V opakovaném pozvá-
ní se adler omluvil opět, tentokrát z důvodů množství vědeckých a organizačních povinností.

Obr. 4:
Valašští hudci 
na Národopisné  
výstavě v Praze 1895



L idová p í seň v  Čechách a na Moravě a  ins t i tuce  (1819-1952) 67

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 63-70

C
on tem

po diverso / V
zdálená blízkost společného (P

raha, 30.-31. 5. 2018)

/5
formulované z Vídně reagoval vlastním návodem a zaslal svůj materiál Hostinskému do prahy 
k předběžné konzultaci:

»Přikládám Vám svůj návrh, který není ovšem ještě zakončen pravoplatně. Račte jej laskavě 
pročísti – a budete-li míti kdy, připojit své názory k němu.«11

Svou stať posléze Janáček zaslal jako alternativu k návrhu pommerovu, který podle Janáčkova 
mínění bral ve své koncepci v úvahu především německou písňovou tradici. Z odpovědi měl 
Janáček pocit, že Hostinský nemá vůči jeho návrhu námitky, resp. že podporuje jeho výhrady 
proti některým zásadám stanoveným z Vídně. rozdíly v pohledu na samotný předmět sběra-
telského zájmu se však přece jen objevily. Stalo se tak později především při otevřené diskusi 
na sjezdu sběratelů uspořádaném v praze českým pracovním výborem dne 6. června 1908. Hos-
tinský zde upozornil na existenci dělnické písně a možnost jejího sběru. V zápisu je uvedeno:

»Rád bych věděl, zda-li jsou nějaké specifické dělnické písně nebo popěvky, které se zpívají při 
práci, popěvky dělníků v továrnách, rybářů na Třeboňsku. Prosí o zvláštní zřetel k této věci.«

Zdeněk Nejedlý rovněž upozornil na existenci lidových oper a Hostinský zdůraznil vliv kramář-
ských písní na podobu české lidové písně a zpěvní repertoár všeobecně. Vavřinec Josef Dušek 
zvláště poukázal na znárodnělé písně, které jsou téměř výhradně městského původu, přičemž 
se domníval, že je nutné sbírat i písně s nevhodnými (neslušnými) texty. Český pracovní výbor 
připravil a vydal své vlastní provolání s názvem Lidová píseň v Rakousku. Účel podniku a pokyny 
sběratelům.12 Janáčkovy pokyny pro Moravu byly poprvé zveřejněny s názvem Národní píseň 
v Rakousku. Základní obrysy díla.13 

Ke zdůraznění odlišnosti koncepcí paradoxně přispěla náhlá smrt Hostinského roku 1910, 
na kterou reagovali otakar Zich a Jiří Horák v obšírném nekrologu otištěném v Národopisném 
věstníku českoslovanském.14 Zich, Hostinského žák, využil této příležitosti k charakteristice 
Hostinského jako vědce, který neformuluje postuláty na základě pocitů, ale vždy na podkladě 

ověřených, empirických zkušeností, a ve zkoumání hu-
debního obsahu písní se postavil za věcnou metodologii 
Hostinského:
»Především obracel se Hostinský proti falešné psycho-
logii ›citových estetiků‹, kteří podstatu melodie vidí jen 
v ›citovém výrazu‹ člověka, zapomínaje, či nevědouce, že 
melodie je specificky svým útvarem hudebním, podrobe-
ným svým logickým a ne citovým zákonům. Nejen, že 
odmítl rozhodně kresliti takovéto mlhavé obrazy, nýbrž 
podrobil toho druhu názory Bartošovy věcné kritice.«
Zich v tomto postoji setrval i v budoucnosti. Nikoliv kon-
krétními útoky na osobnosti údajně takto vyhraněné (lze 
mezi ně řadit Leoše Janáčka, Františka Bartoše, Josefa 
Vycpálka, Ludvíka Kubu, Čeňka Holase, Karla Weise ad.), 
minimálně však přezíráním jejich sběratelského odkazu, 
který ovšem Zich na druhé straně sám ve svých studiích 
nejednou využíval. pozoruhodným novátorským činem, 
přesahujícím významně dobový sběratelský kontext, bylo 

pořízení zvukových záznamů lidové písně a lidové hudby v Čechách a na Moravě na voskových 
válečcích Edisonova fonografu. Na Moravě se tak stalo v letech 1909-1912 zásluhou Hynka 
Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové, v Čechách záznamy instrumentální hudby pořídil 
roku 1909 otakar Zich ( obr. 5).15

* * *

11 Jde o stať Leoše janáČKa Sbíráme českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku, později publiko-
vanou v Daliboru 24 (1906/07), s. 13 ad., 33 ad., 105 ad., 113 ad. Citováno dle miŠurec, Leoš Janáček 
( pozn. 8), s. 31.

12 upravený překlad původního znění vídeňského s datem »V praze, v listopadu1906« se jmény všech 
členů původního pracovního výboru. prohlášení vyšlo opakovaně i později.

13 Výrazně upravený překlad vídeňského znění na tisku velikosti 30 × 24 cm, o třech stranách a v zá-
věru se jmény členů pracovního výboru pro národní píseň na Moravě a ve Slezsku nenese žádné datum. 
později byl znovu otištěn v Daliboru 24 (1906/07).

14 Národopisný věstník českoslovanský 5 (1910), s. 97-107.
15 K digitalizaci a vydání záznamů došlo později zásluhou Lubomíra Tyllnera a Tomáše Spurného v Če-

chách roku 2001, zásluhou Jiřího plocka ad. roku 1998 a Jarmily procházkové ad. roku 2012 na Moravě.

Obr. 5:
Digitalizované  

záznamy české lidové 
hudby 1909 (2001)
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Konec rakouska-uherska neznamenal zánik ideje sbírat a vydávat lidovou hudbu. Zanikl však 
dohled vídeňské řídící komise a někdejší pracovní výbory se roku 1919 transformovaly do 
staronové instituce – S t á t n í h o  ú s t a v u  p r o  l i d o v o u  p í s e ň.  Ústav se řídil 
novými stanovami, ze kterých vyplývá, že jde o instituci trvalou a jejím hlavním účelem je

»vydati sbírku, jež by obsahovala veškerou lidovou hudbu, zejména pak lidovou píseň ná-
roda československého, případně i jiných národů a kmenů žijících na území československé 
republiky«.16

oproti předpokladům se předsedou ústavu, tedy předsedou Hlavního výboru, stal slovesný 
folklorista Jiří polívka a teprve po jeho smrti původně předpokládaný Zdeněk Nejedlý. Jiří 
polívka oznámil své pověření na ustavující schůzi dne 24. listopadu 1920 a stanovy ústavu 
určovaly, že

»hlavní výbor vede ústav pro lidovou píseň jako celek, tj. stanoví všeobecné zásady podniku 
jak po stránce administrativní, tak i vědecké, aby byla zaručena jednota díla«.

předsedy se stali:
– pro Český výbor: Zdeněk Nejedlý;
– pro Moravsko-slezský výbor: Leoš Janáček;
– pro Slovenský výbor (nově zřízený): Karol Medvecký;
– pro Německý výbor: adolf Hauffen.

Činnost ústavu byla od počátku a rovněž v pozdějším období spojena s dalšími mimořád-
nými osobnostmi vědy, jako byli univerzitní profesoři Jan Jakubec, Dobroslav orel, otakar 
Zich, Vladimír Helfert, gustav Jungbauer, Frank Wollman, antonín Václavík, Josef Hutter, Karel 
Vet terl, robert Smetana, Jan racek, Jiří Vysloužil a dále např. Bedřich Václavek, Františka Ky-
selková, Dušan Jurkovič, Hynek Bím, Emil Hula, Karel plicka a Drahomíra Stránská.

Zdeněk Nejedlý ctil linii svého učitele otakara Hostinského a svým »charakteristickým způ-
sobem« ji rozvinul. Neprojevil valné úsilí o vydání Janáčkovy a Vášovy antologie Moravských 
písní milostných a stále ještě si vyřizoval účty s »citovými estetiky«. K Nejedlému se přidal 
jeho nástupce, pozdější ředitel Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSaV akademik Jiří Horák. 
Kritická slova nyní patřila Karlu Weisovi, který v úvodu k 7. dílu edice Český jih a Šumava v pís-
ni17 připomíná jistého zloducha, který škodí jeho dílu. Weisova pozůstalost uchovává koncept 
dopisu s názvem Memorandum poslanci Beranovi, ve kterém se ohrazuje jak vůči Nejedlému, 
tak i Horákovi. i jeho obsah vypovídá mnohé o meziválečných poměrech mezi dvěma skupinami 
osobností spojovaných se sběratelstvím a vydáváním lidových písní:

»Již dlouho mi bylo divné, že prof. Zd. Nejedlý se nepokouší zasadit mému národopisnému 
dílu smrtící ránu. Až o loňské Bartošově oslavě na Staroměstské radnici vzbudilo moji 
pozornost, jak neobyčejně živě a srdečně jste zdravil prof. Dra Jiřího Horáka. Ale žasnul 
jsem o několik dní později, když jsem se dověděl, že tento Dr. Horák, ač je jiného smýšlení, 
přihlásil se do agrární strany, stal se jejím členem, a tak se vloudil do Vaší přízně jen kvůli 
tomu, aby mne z ní vytlačil [a mé dílo zničil – Weisem škrtnuto]. Musíte vědět, kdo tenhle 
Dr. Horák je. Dr. Horák je oddaný nástroj Zdenka Nejedlého. Zdeněk Nejedlý (je zářivý 
komunista – Weisem škrtnuto) je pochybný vědátor, tupitel Dra Riegra, Dra Kramáře, 
A. Dvořáka, Českého kvarteta, Jos. Suka, V. Nováka atd. Člověk chorobných názorů…«

Dodejme, že Nejedlý a Horák např. nekriticky vyzdvihovali sběratelské dílo Jindřicha Jindřicha, 
který s folklórním materiálem nakládal velmi svobodně, což byla hlavní Horákova výhrada vůči 
Weisovu sběratelskému monumentu.

Dvacet meziválečných let nakonec nenaplnilo velkoryse koncipované ambice na vydání 
dosud pořízených záznamů lidových písní a tanečních melodií.18 Za úspěch lze považovat pou-
ze významné rozšíření sběratelského fondu, ale protože se nepodařilo získat státní subvenci, 
jednání ohledně vydání rozměrné edice skončilo na mrtvém bodě. Vydána byla nakonec pouze 
zmiňovaná edice Moravských písní milostných Leoše Janáčka a pavla Váši v pěti brožovaných 
svazcích (1930-1936) a německé Volkslieder aus dem Böhmerwalde gustava Jungbauera (1930-
1937).

16 Věstník Ministerstva školství a národní osvěty 1919, č. 5.
17 původně Český jih a Šumava v lidové písni, i-XV, praha 1928-1941. první svazek je věnován právě 

rudolfu Beranovi. 
18 Schéma připravované edice popisují thořová, Věra – tyllner, Lubomír: Ve svobodném státě. Státní 

ústav pro lidovou píseň (1919-1952), in: tyllner, Lubomír – suchomelová, Marcela (eds.): Etnologický 
ústav Akademie věd České republiky 1905-2005, praha: Etnologický ústav aV Čr, 2005, s. 25-37.
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Zásadně se změnila situace s počát-

kem války. po zabrání Sudet ztratila 
činnost německého výboru smysl a zá-
pisy z někdejší sběratelské činnosti 
musely být předány do Deutsche ge-
sellschaft der Wissenschaften in prag. 
až po válce se dostaly zpět do ústavu 
a dnes jsou archivovány v Etnologic-
kém ústavu akademie věd Čr, v. v. i., 
v praze. Slovenský výbor šel po vzniku 
Slovenského štátu vlastní cestou jako 
Slovenský ústav pre ľudovú pieseň. 
Zdeněk Nejedlý odešel do Sovětského 
svazu a na jeho místo byl jmenován 
Jiří Horák. Na Moravě fašisty uvězně-
ného Vladimíra Helferta vystřídal 
alois gregor. práce obou zbylých výbo-
rů za války spíše stagnovala. Zásluhou 
starých i nových spolupracovníků byly 
uskutečněny pouze některé sbírkové 
aktivity. 

* * *
po válce zůstala struktura ústavu 
stejná. předsedou hlavního výboru se 
opět stal Zdeněk Nejedlý, český výbor 
řídil Jiří Horák ( obr. 6). Místopřed-
sedou byl Josef Hutter, který se ujal 
předsednictví poté, co se Jiří Horák stal 
velvyslancem v Moskvě. alois gregor 
vedl moravsko-slezský výbor, ale ro-
ku 1948 funkci předal Janu rackovi, 
kompetentnějšímu muzikologovi. Ten 
chtěl dát moravsko-slezskému výbo-
ru nové odborné impulzy a dokonce 
kriticky hovořil o Janáčkově éře, která 
nedokázala dát ústavu příslušný směr. 
Údajně lépe si ve funkci předsedy vedl 
Vladimír Helfert. Samostatný zůstal 
slovenský výbor, tentokrát s názvem 

Štátny ústav pre ľudovú pieseň, jejž vedl Konštantín Hudec. po převratu roku 1948 se do čela 
ústavu vrátil Jiří Horák, který jako nestraník byl odvolán z postu velvyslance. roku 1951 do-
lehlo i na ústav nařízení o »převodu zaměstnanců v oboru působnosti Ministerstva školství, věd 
a umění do produktivní práce«. Jiří Horák hájil jedinou stálou sílu (annu Janouškovou) a další 
pracovníky ústavu s tím, že činnost instituce bude ochromena a navíc žádný z pracovníků 
řízení traktoru neovládá. Jinak pracovní plán ústavu předpokládal katalogizaci rukopisných 
sbírek a přípravné práce pro vydání velkého souboru lidových písní a lidových tanců. Jiří Horák 
rovněž ohlásil nové vydání Erbenovy sbírky, ale to bylo podmíněno vypracováním »posudku 
odborníkem marxistou«. 

Všechny plány instituce vzaly za své v souvislosti s novým trendem, a to s pokračováním 
práce ústavu na »širší badatelské bázi«. Tak se postupně Státní ústav pro lidovou píseň transfor-
moval v Kabinet pro lidovou píseň Československé akademie věd vedle Kabinetu pro národopis 
(1952) a posléze v Ú s t a v  p r o  e t n o g r a f i i  a  f o l k l o r i s t i k u  Č e s k o s l o v e n -
s k é  a k a d e m i e  v ě d  (1954).19 

Tím se začaly psát nové dějiny instituce i oboru, který se měl odvrátit od studia tradiční 
kultury, kultury selského stavu, směrem ke kultuře venkovského a městského proletariátu 

19 Této nejnovější fázi dějin etnografického a folkloristického bádání se věnuje Petráňová, Lydie: 
Etnografie a folkloristika. Hledání společné cesty (1952-1953); Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV. 
Léta padesátá a šedesátá, in: tyllner – suchomelová, Etnologický ústav Akademie věd České republiky 
1905-2005 ( pozn. 18), s. 39-62.

Obr. 6:
Zdeněk Nejedlý  

a Jiří Horák
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/8
a k některým tématům kultury hmotné. prvním ředitelem Ústavu pro etnografii a folkloristiku 
ČSaV se od 1. ledna 1954 stal hudební skladatel a muzikolog Josef Stanislav, umělec levicové 
orientace, známý zejména jako autor politických songů a masových písní. projevoval vážný 
zájem o etnickou hudbu a klasifikaci, resp. katalogizaci lidových písní. V tomto ohledu sváděl 
teoretický souboj především s brněnským etnomuzikologem Karlem Vetterlem, zastáncem 
odlišné koncepce písňového katalogu. po dvou letech však funkci ředitele opustil a novým 
ředitelem Ústavu pro etnografii a folkloristiku se stal Jiří Horák.

péče o sbírky, edice, a vědecké hodnocení tradiční hudby zůstává až do dnešní doby v gesci 
E t n o l o g i c k é h o  ú s t a v u  a k a d e m i e  v ě d  Č e s k é  r e p u b l i k y , v. v. i. po 
nadějném a evropsky orientovaném trendu šedesátých let prošla akademická etnomuzikologie 
a folkloristika především v Čechách mnoha turbulencemi, zejména pak téměř utlumením vě-
deckého bádání v dobách normalizace, které bylo docíleno postupným propouštěním odborníků 
oboru na příslušných fakultních a akademických pracovištích. Založením etnomuzikologického 
oddělení20 roku 1991 byla situace oboru stabilizována a ediční činnost, po které bylo voláno 
již od dob podniku Lidová píseň v Rakousku, dnes představuje jeden z badatelských proudů 
završený sérií kritických edic pravidelně vydávaných na pracovištích Etnologického ústavu aV 
Čr, v. v. i., v praze a v Brně.

20 oddělení založil a v letech 1991-2014 vedl Lubomír Tyllner, dnes je jeho vedoucí Daniela Stavělová.
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1.

práce Vladimíra Helferta (1886-1945) Česká moderní 
hudba. Studie o české hudební tvořivosti, soustředěná 
na výklad novější a přítomné hudby, byla nejprve 

uveřejněna jako samostatná literární příloha časopisu 
Tempo (sv. 1, ročník 15-16, 1935/36-1936/37) a zanedlou-
ho poté vyšla knižně v olomouckém nakladatelství index 
(1936,  obr. 1). Svého druhého vydání se dočkala v roce 
1970 jako součást autorových vybraných textů, které vy-
šly péčí Františka Hrabala (1930-2003). 

Do okruhu, jenž úzce souvisí s vydáním publikace, 
náleží její upravená německá a francouzská verze Die 
Musik in der Tschechoslowakischen Republik, resp. Histoire 
de la musique dans la République Tchécoslovaque (1936), 
do plněná o oddíl věnovaný německé hudbě z pera publi-
cisty a skladatele Ericha Steinharda (1886-1941).

Vydání Česká moderní hudby pak předcházela řada 
kratších textů různého druhu a zaměření, mající mnohdy 
podobu estetizujících polemik, jež později vtiskly ráz Pro-
legomenům a Doslovu. V neposlední řadě jsou důležitým 
vodítkem motivací vzniku knihy Helfertovy univerzitní 
a veřejné přednášky.

K České moderní hudbě se rovněž pojí teoretické po-
známky, reflexe a kritiky jiných autorů, jež v době jejího 
vydání získaly charakter ostrých názorových střetů. Do 
diskuse vstoupili především Nejedlého žáci Bedřich Bělo-
hlávek (1902-1991) a František pala (1887-1964). první se 
stal nedlouho před vydáním knihy hlasatelem pochyb-
ností o »ideovosti v hudbě«, druhý vystoupil s rozsáhlou 
polemikou Studie o české hudební tvořivosti (1936). pala 
v ní nevedl spor o podobě a směřování svébytné domácí 
hudby, ale napadl způsob, jakým je celá problematika po-
dána. palovi jako zručnému publicistovi ovšem unikl širší 
muzikologický diskurs, ve kterém mu zůstaly pojmy jako 
»hudební myšlení« či »hudební logika« příliš abstraktní 
a těžko definovatelné. Helfertova temperamentní obrana 
byla zveřejněna téměř obratem ve formě drobného spis-
ku Boj o českou moderní hudbu (1937) a dnes již bývá 
považována za definitivní ukončení případných sporů. 
ačkoliv doba dala za pravdu Helfertovi, nezaujatý po-
zorovatel musí přesto připustit jistý díl pravdy i druhé 
straně. i když se Nejedlému a některým jeho žákům zno-
vu spočetly staré hříchy, nelze jim upřít podíl na utváře-
ní současného vnímání české hudby. Žádného z polemi-
zujících autorů pak nemůžeme jednostranně podezřívat 
z nepochopení knihy nebo z letmého a lajdáckého čtení.

2.
Mnohé z myšlenek, které můžeme považovat za klíčové 
pro pochopení České moderní hudby, jsou uvedeny v Pro-
legomenech, jež tvoří úvodní metodologickou část Helfer-
tovy práce. Soudě podle toho, jak někteří muziko logové 
tuto část komentují, spočívá hlavní metodologický pří-
stup v uplatnění principů domácího strukturalismu. 
František Hrabal vypočítává inspirační zdroje Helferto-
vých východisek takto: 

»Nemůžeme také sledovat všechny impulsy, kte-
ré se podílely na Helfertově hudební vědě, jež 
spočívajíc na základech Hostinského estetického 
formalismu a na souběžném rozvoji hudební 
psychologie, sociologie a teorie v užším smyslu, 

Vladimír Helfert and his idea of Česká 
moderní hudba (Czech Modern Music)
This study is an attempt at commentary on the overall 
development of Czech modern music from 1918 to 1939 
and also at commentary on Vladimír Helfert’s book Česká 
moderní hudba (Czech Modern Music, 1936). Helfert’s 
attempt to create a unique history of the newer Czech 
music builds upon the concepts of Czech historiography, 
and it is in parallel with broader cultural and political 
movements.

Key words: Helfert, Vladimír; theory of music; history 
of music; Czech music; 20th century; ideology; Czecho-
slovakia; Nejedlý, Zdeněk; modernism; New Music; 
Czechness

Number of characters / words: 24 026 / 3 345
Number of figures: 1

Lubomír SpurNý
(Brno)

Vladimír Helfert 
a idea České moderní hudby
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dospívala těsnou spoluprací s Otakarem Zichem zejména v letech kolem první světové 
války k instrumentáři blízko strukturálnímu a v následujících letech rozvoje českého li-
terárně vědného strukturalismu se s ním v mnoha momentech těsně stýkala a byla jím 
ovlivňována, aniž s ním však zcela splynula. Méně závažnou dílčí roli spíš impulsů sehrály 
u Helferta přítomné proudy ve světové hudební vědě, zejména v německé, a zde především 
v 1. období Adlerova práce na historickém pojmu stylu, později ›fenomenologicky‹ orien-
tovaná estetika Mersmannova a ze společné stylové základny vycházející práce Kurthovy 
[…].«1

Takový soud není ojedinělý a odpovídá rovněž dnešnímu pohledu na odborné zázemí, ze 
kterého je utkána metodologická síť Helfertových textů.2 Vliv strukturalismu ovšem nebyl tak 
významný, jak by se dalo předpokládat. Jedná se pro tuto chvíli spíše o optický klam, způso-
bený jednak tím, že strukturalismus je spojen s tradicí domácího uměnovědného a estetického 
uvažování, ta je spojována rovněž s Hostinským, jednak skutečností, že mnozí z Helfertových 
přátel a kolegů z prostředí brněnské univerzity patřili do okruhu lingvistického strukturalismu 
(pražské lingvistické školy). aplikace metod strukturalismu na výzkum hudby dosáhl v domá-
cí meziválečné muzikologii svého vrcholu u otakara Zicha (1879-1934). podobné tvrzení lze 
alespoň částečně uplatnit v případě gustava Beckinga (1894-1945), zde ovšem platí, že daleko 
zřetelnější je zde vliv myšlenek Hugo riemanna (1849-1919) a guido adlera (1855-1941). 

Jak již bylo řečeno, Helfert žil a pracoval v prostředí, jež bylo strukturalismem formováno. 
Smysl jeho pojetí se přesto bezprostředně ke strukturalismu nevztahuje. Některé Helfertovy 
texty se sice mohly volně pohybovat na hranicích strukturalistického přístupu, k významněj-
šímu vlivu přesto nedošlo. ani Helfertova studie Poznámky k otázce hudebnosti řeči (Několik 
námětů k diskusi), která byla uveřejněna ve Slovu a slovesnosti (1937), není dostatečně nosnou 
paralelou, která by toto tvrzení vyvracela. (Smysl fonetických metafor a poetických forem ve 
vztahu k hudebním strukturám či zvukovému působení hudby nebyl ani v Helfertově době 
nikterak objevný.) argumentem pro toto tvrzení není ani občasné užívání pojmu »struktura«, 
ani některé výroky vztahující se k uměleckému dílu jako centrálnímu bodu muzikologického 
zájmu. Za novou orientaci v Helfertově pohledu, alespoň co se Prolegomen týká, můžeme 
považovat odvrat od jednoznačně historického přístupu a snahu zamířit svůj pohled na syn-
chronní studium některých projevů novější hudby. autor, který byl svou profesionální činností 
svázán s tradicí oboru a byl dokonale obeznámen s klíčovými texty a zasvěcen do teoretických 
koncepcí německé muzikologie, neměl přesto mnoho společného s postupy strukturalismu. 
Helfert byl k podobným úvahám s největší pravděpodobností podnícen myšlenkami guido 
adlera. Vodítkem může být srovnání s adlerovou rozsáhlou studií Umfang, Methode und Ziel 
der Musikwissenschaft (1885), uveřejněné v záhlaví prvního ročníku časopisu Vierteljahrschrift 
für Musikwissenschaft, ve které autor v uměnovědném zkoumání přiznává uměleckému dílu 
zásadní význam:

»Die moderne Kunstwissenschaft wird vor Allem die Kunstwerke zur Grundlage der For-
schung nehmen.«3

Centrálním termínem Prolegomen ovšem není »struktura«, ale »hudební myšlení«, »hudební 
tvořivost« a »hudební logika«. Ve způsobu jejich užívání se často jedná o synonyma vyjadřující 
zákonitosti, které řídí vlastní vývojové procesy vznikání a fungování hudebního díla. Nejedná 
se ovšem o pojmy strukturalistické, ale o pojmy hudebně teoretické, jež mají v dějinách obo-
ru svůj hluboký význam již od 19. století. »Musikalische Logik«, schopnost subjektu »myslet 
v tónech«, se vztahuje na harmonické a motivicko-tematické postupy, jež mohou vytvářet 
kauzální sou vislosti, vnímané v procesu slyšení jako logicky uspořádaný tvar. pochopení díla 
jako srozumitelné jednoty vede přes drobné, hudební pamětí registrované části ke složenému 
celku.4

1 hraBal, František: Pohled na Vladimíra Helferta, in: týž (ed.): Vladimír Helfert. Vybrané studie, i: 
O hudební tvořibosti, praha: Editio Supraphon, 1970, s. 14.

2 Této problematice se věnoval např. roman Dykast ve studii Helfert, Ingarden, Mukařovský, srov. 
DyKast, roman: Helfert, Ingarden, Mukařovský, in: PeČman, rudolf: Vladimír Helfert, Brno: NauMa, 
2003, s. 161-163.

3 aDler, guido: Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in: Vierteljahrsschrift für Musik-
wissenschaft 1 (1885), s. 6.

4 K tomu např. noWaK, adolf: Musikalische Logik. Prinzipien und Modelle musikalischen Denkens in 
ihren geschichtlichen Kontexten, Hildesheim: olms Verlag, 2015.
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3.
V době svého vydání se kniha setkala s poměrně velkým 
zájmem širší hudbymilovné veřejnosti. Do té doby u nás ne-
existovala syntetická práce soustředěná na novější a přítom-
nou tvorbu, jež se z velké části kryla s kulturními dějinami 
nového státu. V tomto ohledu sehrála kniha průkopnickou 
roli, neboť pro první generace čtenářů mohla být a snad 
i proti původnímu záměru autora byla přehledným průvod-
cem po aktuální tvorbě. Tuto užitnou hodnotu ovšem po 
čase nutně ztratila a její význam převýšily aktuální příručky, 
hudební slovníky a rozsáhlejší syntetické práce. Není nic pře-
kvapivého na tom, že některé myšlenky časem zastarávají. 
Dvojnásob to platí pro údaje, které jsou po čase zpřesňovány 
a uváděny do nových souvislostí. Zaměříme-li svoji pozor-
nost pouze na tuto informační hodnotu, zatlačíme nutně 
vše ostatní do pozadí. přes některé nepřesnosti a zavádějící 
informace si přesto Helfertova práce uchovala svůj význam. 
Důvod je zřejmý. Vedle přísunu bohatého materiálu kniha 
otevírá inspirující metodologické průhledy do zkoumaného 
předmětu. Cílem Helfertova přístupu není »pouhé« vytváření 
přehledných dějiny české hudby, ale reflexe vnitřních vývo-
jových tendencí, které ji utvářely. autor zdůrazňuje fakt, že 
k pochopení aktuálního vývoje nejnovější hudby je vedle jed-
notlivých osobností nutné přistoupit k obecnějším závěrům, 
vyžadujících abstraktní analytické vysvětlení příčinných sou-
vislostí. přestože dnes již rozeznáváme daleko přesněji dosah 
Helfertových tezí, není vždy snadné jejich jasnější uchopení. 
Jedním z vodítek může být pokus o určení klíčových pojmů.

první z nich je »česká hudba«. V části věnované zakladatelské generaci Helfert píše:
»Moderní česká hudba roste tak po ideové stránce z romantických kořenů obrozenských. 
Teprve obrození se svými snahami po vyhraněném národním charakteru umožnilo vznik 
české hudby jako individuálního vyhraněného tvaru. Proto také se dostává do moderní čes-
ké hudby od začátku tendence ke kmenové a národní odlišnosti, tedy k vytváření ›národní 
školy‹, jak ostatně je to v romantické Evropě téměř všeobecné, zvláště tam, kde potlačovaní 
národové se počali hlásiti o svá politická a kulturní práva.«5

Helfertův pokus vytvořit svébytné dějiny národní hudby, resp. dějiny hudby samostatného 
českého národa, navazuje na pojetí domácí historiografie a je souběžný s širším kulturním 
a politickým hnutím. Výrazná profilace české hudby po roce 1860 je doprovázena demokratizací 
a nacionalizací měšťanského prostředí. Zde, na základě syntézy romantických, novoromantic-
kých a klasicistních tendencí a na pozadí silného kulturního nacionalismu se prosadil speci-
ficky český typ hudební tvořivosti. Národní romantismus byl považován za dostatečně nosný 
a perspektivní program již pro Helfertovy učitele a významnou funkci plnil ještě ve třicátých 
letech 20. století. Helfert přichází se svou synteticky pojatou prací v okamžiku, ve kterém byla 
otázka českosti živě diskutována. roli domácí kultury ve vztahu k jiným typům národních 
kultur můžeme rovněž vnímat jako paralelu k Masarykovu politickému programu, uvedenému 
v České otázce (1895). »Snahy a tužby národního obrození« usměrňují Helfertův pohled na 
hudební kulturu vlastního národa. Jeho výklad je výrazně ovlivněn snahou osvobodit domácí 
hudbu, specificky č e s k o u  h u d e b n í  t v o ř i v o s t,  od vlivu všech ostatních usedlých 
národností a etnik. Z pochopitelných důvodů proto Helfert nereflektoval ani domácí německou 
kulturu, jež byla označována jako »sudetendeutsch«.6

Mnozí němečtí autoři (někteří rovněž židovského původu), významně utvářející charakter 
středoevropské kultury, se tak rázem ocitli mimo kontext české hudby. K nejvýznamnějším 
z nich patřili David popper, Fidelio Finke, Hans Krasa, Egon Kornauth, Erich Wolfgang Korngold, 
Erwin Schulhoff, Viktor ulmann, Bruno Weigl, Friedericke Schwarz, Hans Schimmerling ad. 

5 helfert, Vladimír: Česká moderní hudba. Studie o české hudební tvořivosti, olomouc: index, 1936, 
s. 190.

6 V jednom ze svých článků z roku 1902 použil Franz Jesser (1869-1954) termín »sudetendeutsch« 
pro označení německy hovořícího obyvatelstva usídleného v českých zemích.

Obr. 1:
Vladimír Helfert: 

Česká moderní hudba, 
Olomouc: Index, 1936, 

obálka Zdeňka 
Rossmanna
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Skladatelé, kteří prožili celý život na jednom místě, byli s ohledem na etnický nebo kulturní 
kontext odsunuti za hranice národní kultury. Sem byli naopak nově zahrnuti autoři slovenští. 

Takové pojetí je dobově adekvátní a pochopitelné. Helferta rozhodně nelze podezřívat z ne-
znalosti domácích poměrů. ani on se nemohl vymanit z etického dosahu ideologií své doby 
a úkolů, které byly a jsou na společenské vědy kladeny. ostatně zbývající uměnovědné obory 
(dějiny umění, divadla a literatury) na tom nebyly lépe.

Situaci v domácí hudební historiografii dokumentuje výše zmíněná publikace Die Musik 
in der Tschechoslowakischen Republik, resp. Histoire de la musique dans la République Tchéco-
slovaque (1936) autorů Vladimíra Helferta a Ericha Steinharda. 

Nápadným rysem koncepce knihy je skutečnost, že je zde popisována hudební kultura 
náležející od druhé poloviny 19. století ke dvěma jazykovým verzím občanské společnosti, 
k české a německé. protože prvorepubliková situace vytvořila výrazný institucionální prostor 
pro český živel, byl Erich Steinhard, který s českým kulturním prostředím sympatizoval, ve 
značné nevýhodě. Zatímco Helfert mohl v úvodním historickém přehledu vykreslit velkorysou 
vývojovou linii, ve které postupně defilují největší výkony domácí kultury od Velké Moravy po 
Smetanu, byly Steinhardovy možnosti nesrovnatelně menší. Nezbylo mu nic jiného než kořeny 
této tradice vyhledávat na okraji nebo dokonce vně území tří historických českých zemí. Na 
malé ploše se přesto pokusil vystihnout specifický »národní styl« německé hudby v Českoslo-
vensku, který nalezl v transferu folklórních typů a variant:

»Die varianten entsprechen den verschiedenen Mundarten Sudetendeutschen. So schliesst 
das Volkslied Nordböhmens (also jenes des Riesen- und Isergebirges) an das erste, refle-
xive, schlesische Volkslied an; im Erzgebirge findet man den sächsische Einschlag, im 
Böhmerwald und in Südmähren tritt die österreichische Sentiment und die Innigkeit 
hervor, während sich im Egerland nebst dem österreichischen, auch das bayerische und 
das fränkische Element, in übersprudelnder Lustigkeit, aber auch mit stark feierlichem 
Tone geltend machen.«7

o několik generací později došlo k významné proměně a česká hudební kultura, nebo lépe 
hudební kultura na území Čech a Moravy, byla běžně zkoumána jako soubor hudebních projevů, 
jež mají na tomto území svůj původ. Hledisko etnické či národnostní má v tomto případě až 
druhotný význam.

4.
rovněž adjektivum »moderní«, které v názvu knihy zpřesňuje obecnější pojem české hudby, 
je použito s ohledem na dobovou tradici a dotváří charakteristiku Helfertovy knihy. otakar 
Hostinský ve stati O povaze hudby moderní (1884) a později v práci Bedřich Smetana a jeho boj 
o moderní českou hudbu (1901) dokazuje, že rychlá recepce moderních impulsů evropské hudby 
pomáhá rozvíjet dějiště domácí národní hudby. rovněž v Helfertově České moderní hudbě může-
me sledovat snahu synchronizovat projevy ryze české hudební kultury s rytmem progresivních 
směrů evropské hudby. Moderní umění, jež je synonymem pokroku, reaguje na historický stav 
proměnou technických a estetických norem. přesto by neměl vzniknout dojem, že autor zamýšlí 
vytvořit paralelu k Mersmannově práci Die moderne Musik seit der Romantik (1927). 

podobně jako v případě zmíněných Hostinského prací nebo později u Zdeňka Nejedlého, 
rovněž u Helferta nesouvisí »moderní« se stylově historickým zařazením; moderní hudba ne-
ní paralelou k literární či výtvarné moderně konce 19. století, jež by v hudbě odkazovala 
k posmetanovské a podvořákovské generaci. rovněž se nekryje s pojmem »nová hudba«, která 
je zastřešujícím termínem pro hudebně stylová východiska první třetiny století následujícího. 
Že si rozdílu mezi adjektivem »moderní« a substantivem »moderna« byl Helfert dobře vědom, 
dokazuje jeho heslo Moderna v Pazdírkově hudebním slovníku naučném (1929), odpovídající 
běžnému užívání pojmu.8

5.
Myšlenka, kterou můžeme považovat za klíčovou k pochopení Helfertovy práce, souvisí s pů-
sobením skladatelských generací. Zatímco výklad domácího hudebního dějepisectví se zamě-
řoval na vývojovou logiku odvíjející se na pozadí působení jednotlivých významných zjevů – 

7 helfert, Vladimír – steinharD, Erich: Die Musik in der Tschechoslowakischen Republik. Zweite ver-
änderte Auflage mit Bildnissen und einer Bibliographie, praha: orbis, 1937, s. 151.

8 Mezi autory, jež mají rysy hudební moderny, zmiňuje autor Vítězslava Nováka, Josefa Suka a otakara 
ostrčila. Srov. helfert, Vladimír: s. v. Moderna, in: ČernuŠáK, gracian (ed.): Pazdírkův hudební slovník 
naučný, i, Brno: pazdírek, 1929, s. 244.
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u Hostinského a později i u Nejedlého mají privilegované postavení Smetana, Fibich, Foerster, 
ostrčil, kteří zde stojí proti dvořákovskému křídlu nebo Janáčkovi –, pokusil se Helfert onen 
zdánlivě nezpochybnitelný proces pojmout komplementárně a zdaleka ne tak konfrontačně. 
V jeho pojetí jsou autoři synchronizováni s dobovými tendencemi a s jinými důležitými autory 
a vytvářejí skladatelské vrstvy a generace. Když v závěrečném Doslovu podává charakteristiku 
vývoje domácí hudby a jejího dalšího směřování, vychází z předpokladu, že v dílech českých 
skladatelů jsou různě rozvíjeny jednotlivé dílčí kategorie (harmonie, kontrapunkt, forma). Do-
držování určitých postupů v oblasti technické je trvale konfrontováno s individuální inspirací. 
Na základě vyrovnaného vztahu inspirační a tektonické stránky, předávaného z generace na 
generaci, je rozvíjena myšlenka české moderní hudby. rovněž zde se stává významnou pozitiv-
ní veličinou Bedřich Smetana. u něj se napříště vzorově spojuje míra inspirace (»intuitivního 
tvoření«) a tvůrčí práce (»reflexivního tvoření«). Kolem tohoto jména se organizuje první ge-
nerační vrstva: Smetana – Dvořák – Fibich – Janáček, jež »dává moderní české hudbě základy 
nejen pevné, nýbrž i značně rozsáhlé.« Na tyto autory navazuje generace skladatelů, kteří se 
narodili v období let 1870-1880. Ta vchází do období svého uměleckého dozrávání v době, kdy 
se evropská hudba stává jevištěm pozoruhodných změn. Celý vývoj je pak uzavřen nástupem 
»avantgardistů popřevratové generace«. (Výraz »avantgarda« je vztažen na poslední autorskou 
vrstvu, reprezentovanou např. E. F. Burianem, išou Krejčím a aloisem Hábou.) Ve svém postoji 
k nejmladší generaci si Helfert zachovává zdravou skepsi, na druhé straně se právě on vyhnul 
iluzím a předsudkům, které o těchto autorech panovaly a dodnes panují, a jako jeden z prvních 
u nás názorově podpořil tendence, které v moderním procesu stylových proměn probíhaly. Ještě 
v roce 1939, v období vrcholícího zájmu o díla nejmladší skladatelské generace, Helfert ve stati 
Moderní česká hudba na světovém foru vyslovil charakteristiku budoucího vývoje vyznačeného 
dvěma krajními póly – tvorbou aloise Háby a Bohuslava Martinů.9

Na řadě míst své knihy Helfert dokazuje, že nahlédnout do zákonitostí, které řídí vlastní 
hudební pochody, hudební myšlení nebo hudební tvořivost, lze nejlépe na místech, která jsou 
svým způsobem výjimečná, neopakovatelná, inovativní. Skladatelské vrstvy proto nejsou nutně 
členěny generačně podle data narození, nýbrž podle stylového hlediska či role, která jim v této 
linii přísluší. pokud jde o způsob Helfertova podání, vyznačuje se snahou vysvětlit vztah skla-
datelů uvnitř jednotlivých vrstev komplementárně. Jednotliví autoři v historickém okamžiku 
reagují na kanonizované žánry, na potřeby jejich aktualizací. Doplňují hudební formy a stylová 
řešení o postupy, které zatím nezazněly. Každý z nich svým dílem významně přispívá do skladby 
mozaiky české národní hudby. Smetana jako zakladatel symfonické básně a komorní hudby je 
například doplněn »symfonikem« Dvořákem, jenž současně zmnožuje kvartetní repertoár. Zde-
něk Fibich, jenž je bytostným romantikem, je ve stejné generaci postaven po bok s hudebním 
realistou Janáčkem. 

Nejen pohled na historický vývoj, ale i ocenění významu jednotlivých autorů odlišuje 
Helferta od Nejedlého. Zatímco Helfert vědomě smiřuje odlišné skladatelské typy, osobitost 
Nejedlého kritické metody spočívá v kladení protikladných, do krajnosti přivedených vyjádření. 
podobně i styl Nejedlého textů je výrazně polemický.10 Helfert například upozornil na vazby 
mezi antonínem Dvořákem a raným J. B. Foersterem, Janáčka počítá mezi zakladatelskou gene-
raci a některá hudebně estetická východiska Vítězslava Nováka, především jeho vztah k lidové 
písni, vnímá pozitivně. 

6.
Máme-li ve zkratce charakterizovat Helfertovu Českou moderní hudbu, lze říci, že práce se plně 
vztahuje nejen k tradici domácího muzikologického podání, ale přesvědčivě sbližuje názory 
otakara Hostinského a guido adlera. pěstuje tradici, která hovoří o snaze dát domácí kultuře 
svébytný, neopakovatelný řád a současně nalézt důležité styčné body s aktuálními zahranič-
ními proudy. Myšlenky České moderní hudby odrážejí společenskou a kulturní realitu první 

9 Helfertova studie byla nejprve zařazena do publikace Co daly naše země Evropě a lidstvu (1939). 
intence tohoto programového nasazení se pochopitelně odráží v pasážích textu. Na adresu obou zmi-
ňovaných autorů Helfert poznamenává: »položíme-li si otázku, kteří mladí čeští skladatelé nejúčinněji 
zasáhli do zmíněného vývoje evropské hudby k novým stylovým principům a kteří při tom také dosáhli 
největší odezvy na evropském hudebním foru, pak možno vysloviti dvě významná jména: Bohuslav Mar-
tinů (*1890) a alois Hába (*1893).« Srov. helfert, Vladimír: Moderní česká hudba na světovém foru, in: 
O české hudbě, praha: SNKLHu, 1957, s. 108.

10 podle Helferta své údernosti dosahují výraznou antitetičností, neboť prostor kolem zkoumaného 
předmětu je vymezen a do krajnosti vystupňován řadou zdánlivě rozdílných tvrzení. Srov. helfert, 
Vladimír: Bojovník (Zd. Nejedlý), in: O české hudbě, praha: SNKLHu, 1957, s. 185-195.
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třetiny 20. století, následné politické proměny ovšem daly české kultuře zcela jiný ráz a rovněž 
Helfertovu práci staví do jiného světla. 

Kdyby psal Helfert svou Českou moderní hudbu dnes, byl by horizont jeho nahlížení zcela 
určitě jiný. patrně by se při svém popisu nevyhnul zdůraznění významu spolkového dění 
a působení významných interpretů. pokud by tak učinil, nemohl by přehlédnout větší či menší 
spolupráci německých a českých hudebních spolků (především v oblasti nové hudby) nebo 
společné působení hudebníků (Hába, Schulhoff, Klein, ullmann atd.). Dnes bychom patrně četli 
o tom, jak se v praze mezi válkami živě »hábovalo«, »ullmannovalo« či »sukovalo«, v Brně 
pak »janáčkovalo«, »haasovalo« a »weiglovalo«, neboť hranice mezi jednotlivými národními 
kulturami a mezi kulturními typy je ve skutečnosti velmi pohyblivá. Hudební historik ví, že 
vývoj národní kultury neprobíhá v izolovaném prostoru, do něhož mají přístup pouze autoři 
uznaní, autoři určité velikosti a určitého předepsaného typu. Hranice národní kultury, jež zde 
byly zmíněny, nebyly nikdy takové, aby neumožňovaly výměnu a interakce. Není pochyb o tom, 
že tento pohyb přináší blahodárné impulsy.
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T ento text není laudatio, i když nadpis tak zdánlivě 
vyznívá. Je to text bilanční, věnovaný zpětnému po-
hledu na brněnský přínos k procesu formování au-

tonomní podoby hudební kultury v nově vzniklém státě. 
Jeho účel proto nespočívá ve výčtech jmen autorů, sezna-
mů skladeb a hudebních projektů, které v uplynulých sto 
letech z brněnského prostředí vzešly, tedy v opakování 
věcí známých, literaturou popsaných i zdokumentova-
ných. a to proto, že pro vystižení podstaty sledovaného 
problému nejsou významné.

V nadpisu zmíněný proces bude demonstrován dvoj-
rozměrně jako proměna jeho institucionálního zázemí 
v závislosti na změnách politického klimatu. Z toho dů-
vodu budou nezbytné odbočky sociologické, historické 
a kulturně politické, protože i stručný náčrt procesu pře-
chodu z pozice oblastního významu na pozici centrální 
si to vyžaduje. 

V únoru 1918, tedy pár týdnů po Tříkrálové deklaraci, 
vychází v pražském nakladatelství Bedřicha Kočího útlá 
brožurka s vlastizrádným názvem a programově provo-
kativním obsahem Naše hudba a český stát,1 jejímž au-
torem je pozdější zakladatel hudební vědy na brněnské 
univerzitě a výrazná osobnost brněnského meziválečné-
ho kulturního života – Vladimír Helfert ( obr. 1). i když 
většina jejího textu se týká pražských hudebních institu-
cí (Národního divadla, České filharmonie a konzervatoře) 
a primárně je zaměřena na kritiku jejich činnosti, v něko-
lika závěrečných odstavcích autor nastiňuje a zdůrazňuje 
význam příštího hudebního života na Moravě a naznaču-
je její úlohu při budování hudební kultury v novém státě. 
Brnu je v tomto konceptu připsána významná role – role 
druhého hudebního centra, jehož úkolem bude vytvářet 
pražským hudebním poměrům uměleckou rovnováhu. 
Helfertovými slovy:

»Dotknu se něčeho, čeho dosud u nás není, ale 
več každý, kdo věří v náš kulturní vývoj, musí 
skládat značnou naději. Míním tím příští hudební 
život na Moravě, Slezsku a Slovensku. Pokud dá 
se předvídat z dnešního stavu hudebního života 
na Moravě (o slezském a slovenském zatím nelze 
mluvit), vyvinou se příští poměry pravděpodobně 
tak, že kulturním střediskem východní skupiny 
zemí českého státu (Moravy, Slezska a Sloven-
ska) bude Brno. [...] Našemu hudebnímu životu 
je třeba zdravé umělecké konkurence. Jsem jist, 
že by hudební poměry v Praze nebyly možny 
v dnešním nezdravém stavu, kdyby v Brně měly 
středisko, které by mohlo s nimi konkurovat. [...] 
Neboť jedna z příčin pohodlnosti a úpadku našich 
hudebních poměrů je neblahý náš kulturní mo-
nopolismus, který se u nás v ničem neosvědčuje. 
Dnes např. správa Národního divadla ví, že naše 
hudba je jí prostě vydána na milost a nemilost. 
Našemu skladateli, jenž nechce se svou operou 
kupčit na scénách německých, nezbývá nic jiného, 
nežli spoléhat na blahovolnost Národního divadla. 

1 Helfertovu studii reeditoval hraBal, František: Vladimír 
Helfert. Vybrané studie, i: O hudební tvořivosti, praha: Editio 
Supraphon, 1970, s. 31-53. 

Musical brno: A century of struggles 
for a place in the cultural limelight
This study is an attempt at a socio-historical interpreta-
tion of a hundred years of the fates and transformations 
of Brno’s musical culture and its standing both under 
the conditions of a bi-ethnic urban society and espe-
cially under the changed conditions that were imposed 
by newly established post-war multicultural Czecho-
slovakia. Brno’s musical life can be said to have under-
gone basically three phases of development, which took 
shape under the influence of the transformations of 
domestic political, economic, and demographic factors. 
it should be pointed out, however, that the indicated 
developmental model is not just specific to Brno, but is 
also apparently applicable on a general level to other 
cities with similar socio-historical characteristics.
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To by přestalo, kdybychom v Brně měli druhou operní scénu. Pak by Národní divadlo bylo 
nuceno změnit svůj poměr k české tvorbě, nechtělo-li by zůstat za brněnským pozadu.«2

Tolik Vladimír Helfert a nutno doložit, že v těchto několika větách nacházíme jádro jeho 
hudebního a obecněji i kulturního programu, o jehož uskutečnění energicky usiloval po celou 
dobu svého brněnského působení. a ještě je nutno dodat, že tato slova jsou nejen prorocká, 
ale také varující, protože současná kulturní situace řadu rysů centralistického monopolismu 
nesporně obsahuje.

Je zde ovšem ještě jeden aspekt, který z Helfertova textu můžeme odečíst a který jeho 
zdánlivě úzce zaměřenou problematiku překračuje, a to je aspekt kulturně politický. Helfert po-
važuje vznik druhého kulturního centra za nezbytný počátek procesu systematického budování 
kulturního života a kulturní infrastruktury budoucího státu.3 uskutečnění této ambiciózní vize 
však bylo spojeno s řadou (Helfertem zřejmě netušených) úskalí, protože: 

1) nový státní útvar vznikal jako konglomerát částí s rozdílným historicko-kulturním vývojem 
a nepříliš homogenní sociální strukturou a 

2) měl být nástrojem a realizátorem zásadní změny nejen politické, ale také změny kulturní 
orientace z germanofilní na frankofilní, což byl jeden ze základních kamenů Benešovy za-
hraničně politické koncepce.

Helfertova představa zde (byť nepřímo) připomíná důležitost kultury jako účinného, ne-li 
přímo primárního tvůrce národní identity a významného pojítka loajality ke společnému stá-
tu – vlastnosti tolik potřebné zejména v podmínkách prvorepublikového multikulturního 
a multietnického prostředí. Málo platné: o významu kultury jako tmelícího činitele nelze pochy-
bovat ani dnes a dějiny českého 19. století o tom podávají svědectví více než výmluvné. Vždyť 
národ, na počátku 19. století živořící, vstupuje po čtyřech generacích do 20. století jako národ 
plně rozvinutý a moderní se svým Národním muzeem, Národním divadlem, se svojí univerzi-
tou i konzervatoří a navíc ekonomicky silný (nezapomínejme, že české země byly základnou 
ekonomické zdatnosti mocnářství) a morálně a politicky sebevědomý do té míry, že si již mohl 
dovolit akademickou diskusi o smyslu svých dějin. 

proč tento exkurz? 
protože připomíná, že kulturní sféra může plnit svoje poslání pouze za příznivých politic-

kých a legislativních podmínek, které jsou z hlediska řízení a ovlivňování sociálních procesů 
faktorem prvořadým. a samozřejmě v nezbytné součinnosti s přiměřeně rozvinutou institu-
cionální infrastrukturou v zádech a s dostatečnou zásobou aktivních vůdčích osobností. a to 
vše pod střechou nějaké pozitivní vůdčí myšlenky, k jejímž cílům kulturní aktivity směřují. 
Nenechme se mýlit – ideologický aspekt je důležitý (ne-li přímo rozhodující) a důležitým byl 
zejména v obrozeneckém v 19. století, kdy byl prezentován myšlenkami národní, ekonomické 
a státoprávní obrody. Zhmotněným symbolem tohoto aspektu se v osmdesátých letech 19. sto-
letí stala stavba Národního divadla, která sjednotila národ v obou jeho větvích jako nikdy 
předtím a jako nikdy poté. 

Brno vstupuje do nových státoprávních poměrů vzniklých po první světové válce jako 
středisko disponující téměř všemi výše zmíněnými faktory, a pro kulturu nově vznikajícího 
státu se proto stává nevěstou oplývající bohatým věnem. pro připomenutí: Brno bylo od ro-
ku 1782 politickým a administrativním centrem Markrabství moravského jako autonomního 
správního útvaru a šestým největším městem v předlitavsku.4 Disponovalo rozvinutou kulturní 
a vzdělávací infrastrukturou: od roku 1882 mělo tři divadelní scény s činoherním i operním 
provozem, a to českou a německou. Ve městě působily tři symfonické orchestry5 a provozování 
komorní hudby se opíralo o péči německého Brünner Kammermusikvereinu a českého Klubu 

2 hraBal (ed.), Vladimír Helfert ( pozn. 1), s. 52n.
3 Tedy ne pouze jako nástroj konkurence pro pražské kulturní instituce. V této souvislosti vyvstává 

oprávněná otázka: odkud pochází a do jaké míry je oprávněná Helfertova představa o kulturní úrovni 
zbývajících částí českého (?) státu, pokud o »stavu slezského a slovenského hudebního života zatím nelze 
mluvit«? a to i přes existenci a známost Clevelandské dohody z října 1915, deklarující spojení českého 
a slovenského národa ve federativním svazku. 

4 Se svými 126 000 obyvateli po Vídni (2 100 000), praze (668 000), Lvovu (206 000), Terstu (161 000) 
a Štýrském Hradci (152 000) – podle sčítání z roku 1910.

5 V roce 1898 byla z Janáčkovy iniciativy založena Česká národní kapela, která však neměla dlouhého 
trvání. V roce 1902 byl ustanoven německý osmdesátičlenný orchestr Brünner philharmoniker a or chestr 
gesellschaft deutscher Musikfreunde. Nástupcem České národní kapely se stalo od roku 1903 české or-
chestrální sdružení.
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přátel umění. Byla zde tedy dostatečná 
provozní základna doplněná i početným 
recepčním zázemím, představovaným 
čilým životem českých i německých kul-
turních spolků.6 K provozování hudby 
byla k dispozici dvě kulturní centra: od 
roku 1873 český Besední dům a od ro-
ku 1891 německý Deutsches Haus. Tedy 
již od 19. století existovala v Brně dra-
maturgicky i provozně osobitá hudební 
kultura městského typu plně srovnatel-
ná s tehdejším evropským velkoměst-
ským standardem. až do druhé poloviny 
19. století byla (z hlediska institucio-
nálního) kulturním hybatelem německá 
většina a charakter dramaturgie hudeb-
ního provozu čerpal z podnětů nedaleké 
Vídně. od druhé poloviny, zejména pak 
v posledních desetiletích 19. století vstu-
pují do hry české kulturní aktivity a in-
stituce, jejichž iniciátorem a tahounem 
byl Leoš Janáček. Mimochodem: pokud 
se nemýlím, pak doposud nebyl učiněn 
pokus vysvětlit Janáčka sociologicky jako 
českou odezvu na »německou kulturní 
majoritu«. Sociálně historicky je příznač-
né, že obě skupiny spolupracovaly na 
kulturním poli ve vzájemném respektu, 
později, od závěru století, však dochází 
k rozdělení těchto aktivit podle národ-
nostního principu a spolupráce i vzájem-
ný respekt přechází od konkurenčního 
soupeření až do polohy nevstřícnosti.

Za této situace vzniká v říjnu 1918 
republika československá a s ní převrat-
ná změna poměrů politických, ekonomic-

kých, právních i kulturních. ovšem – samy zmíněné předpoklady důvod k automatickému 
umístění na pomyslném výsluní československého kulturního parnasu samozřejmě nezakládají. 
prestižní umístění musí být vybojováno, jinými slovy: je dáno vůlí a schopností využít nabí-
zené podmínky pro jeho získání. V Brně byly nabízené podmínky využity téměř bezezbytku 
a proces soupeření německé a české kultury se v průběhu meziválečného období překlonil na 
českou stranu. Brněnská městská kultura cíleně směřující k proměně z pouhé kultury regio-
nální na kulturu celostátní se v následujícím meziválečném období stala kulturou převážně 
(nikoliv v ý l u č n ě,  a to je nutno zdůraznit!) kulturou opírající se o české aktivity, osobnosti 
a instituce. 

Vznik samostatného Československa otevřel městu Brnu nejen cestu k energickému a ra-
zantnímu upevňování a rozšiřování funkčnosti provozní infrastruktury stávající, ale také k bu-
dování hudebních institucí nových. V tomto prvním období rozvoje brněnské městské kultury 
(a tím je míněno období až do roku 1948, protože aktivity tří poválečných let byly neseny 
ještě duchem prvorepublikového étosu) byla tedy vybudována základna, která (s některými 
výjimkami) zůstává oporou brněnského hudebního provozu dodnes. 

K dosavadní předválečné hudební struktuře přibylo (v souvislosti se vznikem druhé a tolik 
očekávané české univerzity) pracoviště univerzitní h u d e b n í  v ě d y,  v jehož čele stanul 
Vladimír Helfert. Je zřejmě zbytečné připomínat, čím Helfertova brněnská muzikologická škola 
přispěla k rozšíření předmětného pole meziválečné československé muzikologie. připomeňme 
jenom oblast lexikografickou s Pazdírkovým hudebním slovníkem naučným a oblast ediční repre-
zentovanou Helfertem založenou tematickou edicí Musica antiqua Bohemica. Zásluhou Helfer-
tovou vzniklo na půdě Moravského zemského muzea specializované pracoviště – h u d e b n í 

6 Blíže viz Bajgarová, Jitka: Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření »hudebního obrazu« města 
1860-1918, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
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Obr. 1:
Vladimír Helfert,

ca. 1917
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a r c h i v  se sběrnou a konzervační působností pro moravský region. V roce 1919 byla založe-
na b r n ě n s k á  k o n z e r v a t o ř  (od roku 1920 státní) jako druhý ústav tohoto druhu 
v českých zemích, která dala československé kultuře celou řadu umělecky výrazných osobností, 
a to nejen v hudební oblasti. rozšíříme-li uvedený výčet ještě o činnost h u d e b n í  r e d a k -
c e  b r n ě n s k é h o  s t u d i a  Č e s k o s l o v e n s k é h o  r o z h l a s u  ustanove né 
v roce 1924, jejíž vynikající dokumentační, popularizační i vzdělávací dramaturgie byla vždy 
vysoce oceňována a na jejíž podobě měl Vladimír Helfert výraznou zásluhu, potom v situaci, 
kdy do třicátých let tvořila umělecká tvorba a vážná hudba základ rozhlasového vysílacího 
času, byl brněnský přínos pro vzdělávání národa nezanedbatelný. a to nesmíme zapomenout 
na vznik J a n á č k o v y  a k a d e m i e  m ú z i c k ý c h  u m ě n í,  jejíž založení spadá sice 
do poválečného roku 1947, ale je nesporně dítkem Janáčkova ideového odkazu. 

K institucionální kompletizaci a ke konformitě brněnské hudební infrastruktury chyběly 
však dva důležité (a bohužel neuskutečněné) kroky: gramofonové nahrávací studio s vyda-
vatelstvím jako základna a nástroj pro prezentaci tvorby brněnských a moravských autorů 
a narůstajícím požadavkům hudebního provozu odpovídající koncertní sál, který (bohužel) až 
dodnes zůstává v kategorii vytoužených snů.

Co bylo ovšem nejdůležitější – v tomto období dosáhlo Brno nejen postavení významného 
hudebního centra doma v Československu (nesporně toho druhého po praze), ale stalo se 
respektovaným symbolem hudební kultury mladého československého státu i pro zahraničí! 
a to díky mezinárodní proslulosti jména Leoše Janáčka, jehož hvězda naplno zazářila právě až 
v prvním desetiletí svobodného státu. Brno však získalo pozici respektovaného centra a repre-
zentanta československé meziválečné hudební kultury i z jiných důvodů.

Síla Janáčkovy osobnosti vytvořila osobitou skladatelskou školu svým charakterem odliš-
nou od školy pražské – školu, která přispěla k zařazení a respektovanému uznání meziválečné 
československé hudební tvorby do dobového proudu evropské avantgardy. a o udržování kroku 
s evropským hudebním vývojem meziválečného období pečoval od roku 1922 také brněnský 
K l u b  m o r a v s k ý c h  s k l a d a t e l ů,  kolektivní člen Mezinárodní společnosti pro sou-
dobou hudbu (iSCM), založený v roce 1922, jehož předsedou byl také Leoš Janáček. Není divu, 
že do Brna se hudba jezdila také studovat, a to i ze zahraničí. a navíc! Brněnská opera se 
stala jako prestižní startovací »štace« magnetem pro mladé začínající umělce. Vždyť v jejím 
čele dlouholetě stál František Neumann – vynikající dirigentská osobnost s mezinárodními 
zkušenostmi, kterého pro brněnské působení získal právě Leoš Janáček a který přivedl brněnský 
operní soubor vskutku na mezinárodní úroveň. S takovým souborem potom nebyl problém 
nastudovat nejen vrcholná díla světového repertoáru (např. v roce 1921 československou pre-
miéru Debussyho opery Pélleas a Mélisanda, v roce 1925 za Schönbergovy přítomnosti Písně 
z Guerre), ale také provádět interpretačně náročné opusy z dílny soudobých českých sklada-
telů (ostrčil, Novák, Martinů, Janáček) včetně špičkových děl světové orchestrální tvorby, jak 
dosvědčuje repertoár Neumannem založené tradice abonentních koncertů symfonické hudby. 
a v této tradici pokračovali i jeho žáci a následovníci ve funkci šéfů brněnské opery Zdeněk 
Chalabala a Břetislav Bakala. Brno si tak mohlo dovolit československy i světově premiérovat 
i takové skvosty soudobé hudební tvorby, jakými jsou Šostakovičova Kateřina Izmailova (1936) 
nebo prokofjevův balet Romeo a Julie (1938). 

V průběhu této první fáze byla tedy dobudována kulturní infrastruktura, jejíž některé 
části získaly i postavení prvořadých reprezentantů celostátní kultury. Byly vytvořeny pod-
mínky nejen pro rozvoj hudební tvorby (reprezentované skladatelským oddělením kon zervatoře 
a brněn skou odbočkou pražské Mistrovské školy), ale také podmínky pro její interpretaci 
(reprezentované orchestrálním zázemím pro divadelní i symfonický provoz, včetně plejády 
profesionálních komorních souborů) a v neposlední řadě také podmínky pro jejich celostátní 
prezentaci, garantované rozhlasovým studiem s dostačující nahrávací i vysílací kapacitou.

prvorepublikovému Brnu se tedy podařilo překročit hranice pouhého regionálního (tj. mo-
ravského zemského) centra a stát se Helfertem vysněnou protiváhou a konkurentem hudebním 
aktivitám pražským. a to na pozadí (a na to se nesmí zapomínat!) pozitivního růstu kultury 
v nově vzniklém státě, který byl výsledkem promyšlených kroků a úvah schopných dát kultur-
ním iniciativám jak individuálního, tak skupinového charakteru státně politický smysl, byť na 
úrovni dimenzí zemských.

prvorepublikový model podpory kulturních aktivit, který můžeme s jistými výhradami 
označit termínem »etatizace« (byť na úrovni zemské), kultuře sloužil a sloužil jí dobře. Dokonce 
tak dobře, že podle pravidla »s jídlem roste chuť« začalo klíčit vědomí, že kultura má o p ě t 
sloužit věci »vlasti« a »národa«, což se výrazně projevilo v období protektorátu. pokušení se 
stalo hříchem v okamžiku, kdy pro jeho uskutečnění byly vytvořeny podmínky, tj. po Únoru 
1948. Tehdy pod heslem, že kultura má sloužit státu, bylo zetatizováno vlastně vše. podpora 
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kulturním iniciativám byla zaměněna za direktivně plánovaný rozvoj oblasti kultury, který 
vznikal ve stranických sekretariátech a odtud byl také střežený.

i přes politicky složité podmínky druhé etapy budování brněnské městské kultury (období 
1948-1989) se podařilo prosadit řadu institucionálních úspěchů: v roce 1956 byla ustanove-
na f i l h a r m o n i e  a v roce 1965 se podařilo založit dodnes úspěšně fungující M e z i -
n á r o d n í  h u d e b n í  f e s t i v a l  B r n o  jako třetí mezinárodní hudební festival na 
území Československa. S ním je spjata tradice brněnských m u z i k o l o g i c k ý c h  k o -
l o k v i í,  ze kterých se v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století stala platforma pro 
pravidelná setkávání evropské muzikologické špičky (Carl Dahlhaus, Ludwig Finscher, Kurt von 
Fischer, Christoph Mahling, Hans Heinrich Eggebrecht ad.) a Brno získalo pověst významného 
střediska evropské muzikologie. a to nelze opomenout vznik druhého českého hudebního ča-
sopisu O p u s  m u s i c u m  (1969), který představoval protějšek k dosavadním monopolním 
Hudebním rozhledům, i zřízení brněnské h u d e b n í  r e d a k c e  Č e s k o s l o v e n  s k é 
t e l e v i z e  v roce 1961, která – zejména pod vedením hudebního skladatele a muzikologa 
pavla Blatného – zanechala i v celostátní dramaturgii výraznou stopu.7 a bylo by smrtel-
ným hříchem opomenout výrazný brněnský příspěvek k intelektuálnímu i tvůrčímu kvasu 
šede sátých let, který byl (v československém prostředí) nesen generační snahou po vzkříšení 
zapomenutého od kazu meziválečné avantgardy a rehabilitaci soudobého umění. Tehdy se, slovy 
Vladimíra Lébla,

»[...] na přelomu padesátých a šedesátých let událo v Brně cosi, co lze bez nadsázky na-
zvat kulturní explozí, neboť téměř v jediném okamžiku se tady přihlásila ke slovu mladá 
generace divadelníků, výtvarníků, literárních umělců a hudebníků, která z Brna učinila 
vý znamné a svérázné středisko moderního umění. [...] V roce 1964 založili tito mladí 
lidé v Brně tvůrčí skupinu, která pak byla v zápětí motivem ke vzniku obdobné skupiny 
pražské.«8

V souvislosti se změnou politických poměrů v závěru osmdesátých let (a to již hovoříme 
o třetí vývojové etapě) dochází i k podstatným změnám ekonomických, právních a institucio-
nálních podmínek pro realizaci a fungování kulturních aktivit, a to celoplošně na území celé 
republiky. 

Tehdy se (bohužel) i v oblasti kultury prosadily svůdné myšlenky ekonomického liberalismu 
o automatickém řešení všech problémů prostřednictvím tržních mechanismů a deetatizace kul-
tury rázem dostala jasné obrysy – byla pochopena jako prosté popření etatizace. Bylo to řešení 
velmi pohodlné, protože přineslo šanci zbavit se zodpovědnosti. paradoxně tak došlo k situaci, 
že největším deetatizátorem se stal stát sám, a to prostřednictvím ministerstva kultury, které 
se s obdivuhodnou důsledností začalo zbavovat veškeré zodpovědnosti a delegovat ji pokud 
možno co nejdále od sebe. Tento krok však doprovázela četná úskalí a heslo »Více svobody 
a méně státu« přineslo neočekávaná překvapení a potíže. Kultura byla nediferencovaně vržena 
do víru divého tance s trhem a komercionalizací a kulturní život spolu s osudem klíčových 
kulturních institucí byl v plné míře odevzdán na milost a nemilost byrokratům lokální admi-
nistrativy. 

po desetiletí budovaná institucionální struktura byla vržena zpět do doby před první svě-
tovou válkou, tedy do doby »c. k. mocnářství«. Důsledky byly pro brněnské kulturní instituce 
neradostné – započal ústup z pracně dobytých pozic.

Velmi záhy to pocítilo brněnské studio Československého (později Českého) rozhlasu, jehož 
celostátní postavení začalo být systematicky marginalizováno. pro ilustraci: bylo zrušeno vyni-
kající nahrávací studio, zrušena činnost Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů 
(BroLN) jako organizační součástí studia a podobný osud potkal také Brněnský estrádní rozhla-
sový orchestr (BEro). Tentýž osud ztráty celostátního významu postihl také brněnské studio 
České televize. obojí jako důsledek centralizačních tlaků pražského ústředí. Že tento trend 
zapříčinil výrazné omezení možností prezentace brněnských umělců (skladatelů i interpretů) 
jak v domácím, tak i v mezinárodním kontextu, o tom nemůže být pochyb. Čelným představi-
telem brněnské hudební kultury jak v celostátním, tak v mezinárodním ohledu zřejmě zůstává 
pouze Filharmonie Brno. Brněnská opera si sice udržela tradici solidní interpretační úrovně, 

7 Není bez zajímavosti, že k tomuto důležitému kroku došlo až po pěti letech od vzniku studia ost-
ravského. 

8 Je tím míněna skladatelská »Skupina a«, vyhlášená v roce 1963. Jejím iniciátorem i nepsaným vůd-
cem byl aktivní a svérázný Jan Novák a kmenovými členy Josef Berg, Miloslav ištván, alois piňos a Zdeněk 
pololáník. Blíže viz LÉBL, Vladimír: Brno šedesátých let (z cyklu přednášek Musica nova, Praha 1986), in: 
opus musicum 22 (1990), č. 6, s. 161-167.
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ovšem její dramaturgie a režie jsou vzdáleny uměleckému hledačství svého prvorepublikového 
předchůdce a kráčí spíše cestou konvencionalizace, nepřispívající kultivaci a rozvíjení vkusu 
svého publika. Nepříliš příznivá žeň v cenách Thálie za poslední roky v oboru opera, činohra 
i balet o situaci v brněnském divadelnictví leccos vypovídá. a varovné je, že v tomto směru 
začíná být Brno vytlačováno kulturními aktivitami ostravy. Vážné zamyšlení si zaslouží také 
stav Hudebního oddělení Moravského zemského muzea postrádajícího nejen peníze, ale také 
prostorové i personální kapacity. a neexistence stálé janáčkovské expozice včetně již zmíněné 
neexistence koncertního sálu je nejen rarita, ale přímo ostuda. Stávající kulturní význam Brna 
rozhodně nelze srovnat s jeho významem prvorepublikovým. 

Vrátit Brnu jeho bývalou osobitost tvůrčí, interpretační i iniciační a v celostátním rámci 
vydobýt zpět specifickou hudební podobu a postavení srovnatelné s postavením prvorepub-
likovým musí být nezpochybnitelným cílem nejen pro zodpovědné kulturní pracovníky, ale 
také pro reprezentaci města i kraje, a to napříč politickým spektrem. Součástí této snahy musí 
být nejen výrazná politická i finanční podpora vrcholným brněnským městským kulturním 
institucím, ale také promyšleně cílený politický lobbing ve prospěch posílení autonomie obou 
regionálních pracovišť veřejnoprávních médií tak, aby mohla opět vydobýt svoji uznávanou 
pozici v celostátním prostoru a nebýt pouhou výrobnou pražských dramaturgických plánů. 
Zkrátka, aby značka Česká televize Brno a Český rozhlas Brno získaly opět celostátně uznávané 
jméno. Úkolů vedoucích k posílení návratu Brna na ono výsluní je však více. Zdá se však, že 
Brno v současné době nedisponuje ani dostatkem schopných a cílevědomých lidí, ale navíc po-
strádá také vůdčí ideu a ctižádost. Takže nadpis tohoto příspěvku by také mohl znít: »Hudební 
Brno – stoletá oscilace jeho kulturní prestiže mezi významností a bezvýznamností«.
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Erwinovi Schulhoffovi (1894-1942) sa v interpre-
tačnej aj muzikologickej oblasti stále venuje len 
veľmi malá pozornosť. rozsahom a štýlovým zábe-

rom tvorby, ktorej vývoj prerušila jeho smrť v koncen-
tračnom tábore, ho pritom môžeme zaradiť na zoznam 
najpozoruhodnejších skladateľov 20. storočia. podobne 
ako Kafka či Mahler ťažko a nespravodlivo trpel kvôli 
svojmu nemecko-židovskému pôvodu v českom kultúr-
nom prostredí.1 Status outsidera zrejme podporil jeho 
chuť osvojiť si každý nový hudobný výdobytok, s ktorým 
prišiel do kontaktu, slobodne experimentovať a v istom 
zmysle tiež vzdorovať tradícii. V jeho tvorbe nachádzame 
inšpirácie postromantizmom, impresionizmom, expresio-
nizmom, dadaizmom, neoklasicizmom, neofolklorizmom, 
socialistickým realizmom, ale predovšetkým jazzom.2 
V mnohých dielach sa objavujú polyštýlové tendencie 
a v melodike prevláda pentatonika. V dielach integrujú-
cich neofolkloristický štýl pod vplyvom Janáčkovej tvor-
by však pozorujeme aj česko-moravské melodicko-rytmic-
ké idiómy.3 Zároveň je zrejmé, že v tvorbe máloktorého 
skladateľa predstavujú dadaistické skladby tak význam-
ný podiel. Na základe jeho pôsobivých ôsmich symfónií 
polyštýlového charakteru ho možno priradiť k najväčším 
symfonikom 20. storočia. Vzhľadom k množstvu jazzom 
inšpirovaných klavírnych diel v rámci celkovej tvorby 
v európskom meradle v danom čase Erwin Schulhoff 
nemá konkurenciu. Vzhľadom k tomu sa dá považovať 
za jedného z najprogresívnejších avantgardistov prvej 
republiky, kompozične vychádzajúceho z českej hudobnej 
moderny.

Narodil sa v roku 1894 v prahe v rodine obchodní-
ka s vlnou a bavlnou. Hudobný talent zdedil po svojich 
predkoch. Erwinov strýko Július Schulhoff bol známy kla-
vírny virtuóz pôsobiaci v Drážďanoch a v Berlíne a jeho 
starý otec z maminej strany bol koncertným majstrom 
frankfurtského divadelného orchestra. Do kontaktu 
s klavírom prichádzal od detstva. V roku 1901 bol sám 
antonín Dvořák natoľko uchvátený jeho talentom, že ho 
v jeho siedmich rokoch odporučil na konzervatórium. 
Schulhoff študoval na pražskom konzervatóriu do roku 
1906. V štúdiu pokračoval vo Viedni a neskôr v Lipsku, 
kde začal komponovať pod vedením Maxa regera. Svoje 
posledné študentské obdobie v rokoch 1911-1914 prežil 
v Kolíne, kde študoval klavír, skladbu a aj dirigovanie.4

Schulhoff počas študentských čias veľmi obdivoval 
richarda Straussa (najmä po návšteve pražskej premiéry 
Salome). K oslobodeniu od tradície dospel po kontakte 
s hudbou Claudea Debussyho v roku 1912. od roku 1913 
sa radikálne mení hudobná štruktúra jeho diel, ktorá 

1 Erwin Schulhoff, in: The OREL Foundation, http://orelfoun-
dation.org/composers/article/erwin_schulhoff. autorom para-
frázovaného článku je univerzitný profesor muzikológie v San-
ta Barbare špecializujúci sa na operu a českú hudbu Derek 
Katz.

2 ross, alex: Zbývá jen hluk, praha: Dokořán, 2011, s. 305-
306.

3 gregor, Vladimír: Ervín Schulhoff – Leoš Janáček, in: Hu-
dební rozhledy 6 (1974), s. 281-282.

4 BeK, Josef: Erwin Schulhoff. Leben und Werk, Hamburg: 
Bockel Verlag, 1994, s. 11-17.

Erwin schulhoff: Polystylicity and multicul-
tural sources for the cycle Fünf Pittoresken, 
Op. 31
The life and works of the composer Erwin Schulhoff 
(1894-1942), a Holocaust victim, have become the sub-
ject of musicological research only after a long delay. 
in terms of the scope and quality of his activities as a 
composer and performer, he can be seen as having been 
a world-class composer and performer who was worthy 
of attention not only as an historical figure but also 
from a compositional perspective. His music exhibits a 
great variety of genres and stylistic inspirations from 
the period in which he lived. it is actually his stylistic 
diversity that makes him one of the most interesting 
representatives of the Czechoslovak avant-garde taking 
shape during the era of the First republic. in certain 
respects, he is probably unique as a composer not only 
among Czechoslovaks, but also internationally. The study 
draws attention to the poly-stylistic and multicultural 
dimensions of his music as documented by an analysis of 
the cycle of piano pieces titled Fünf Pittoresken, op. 31.

Key words: Schulhoff, Erwin; Fünf Pittoresken; musical 
analysis; 20th-century music; polystylicity; avant-garde
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zahŕňa kvartové akordy, paralelné akordické spoje a celotónové rady.5 Josef Bek o tomto období 
v štúdii Ervín Schulhoff a avantgarda uvádza:

»Byl prvním z kolínských žáků, kdo překvapil svého učitele novými harmonickými a zvu-
kovými senzacemi, odposlouchanými z Debussyho klavírních skladeb. V lednu 1913 přinesl 
Čtyři obrazy pro klavír, op. 6. Slavné Images tu byly nepochybně modelem. Celotónové 
pasáže, kvintové postupy, akordy z navršených kvart, zvrásněná melodika, tu vybuchující 
v oslnivý gejzír, tu ztišená v monotónní šelest, živé rytmické figury a uvolněná periodici-
ta – to jsou neklamné rysy Debussyho vlivu. Schulhoff však nebyl napodobitelem Debussy-
ho nadlouho. Stál už do té míry na vlastních nohou, že se dovedl z nového vzoru poučit, 
rozšířit svůj vlastní rejstřík a zároveň podržet si vše pozitivní, čeho již dosáhl.«6

Schulhoff bol v tomto čase ale natoľko inšpirovaný Debussym, že sa ho rozhodol vyhľadať 
a krátky čas u neho aj študoval. ich cesty sa rozišli hneď, ako Debussy Schulhoffa začal nútiť 
precvičovať tradičné kompozičné techniky.7 V roku 1913 Schulhoff získal Mendelssohnovu 
cenu za klavírnu hru, a sotva sa začala jeho kompozičná kariéra, prišla prvá svetová vojna 
a musel narukovať. Slúžil na ruskom a talianskom fronte. Bol dvakrát zranený a mal závaž-
né omrzliny na oboch nohách. po návrate z frontu sa zo zranení veľmi dlho liečil, no potom 
nadviazal na svoje predchádzajúce úspechy. V roku 1918 získal ďalšiu Mendelssohnovu cenu za 
klavírnu Sonátu op. 22. usadil sa v Nemecku, no život tam už bol iný ako pred vojnou. Krajina 
bola v rozvrate, hospodárskej kríze a sociálnych rozporoch. Schulhoff sa hlboko zamýšľal nad 
existenciou ľudstva a deštruktívnym elementom, ktorý hrozil zničením celej kultúry, ktorú 
Európa vytvorila. Na základe týchto myšlienok vznikla Symfónia pre alt a orchester op. 28 
»Menschheit«.8 Na čas sa usadil v Drážďanoch u svojej sestry Violy, no podnikal cesty do Berlína. 
V Berlíne sa stretol s georgom groszom, vedúcim predstaviteľom nemeckého dadaizmu, členom 
komunistickej strany Nemecka, bezhraničným obdivovateľom americkej kultúry a vlastníkom 
mnohých gramofónových valčekov a prvých platní amerického jazzu.9 Schulhoff si uvedomoval, 
že hudba sa musí ďalej vyvíjať, a preto si osvojoval najnovšie umelecké trendy.10

Začiatkom dvadsiatych rokov sa usadil v Berlíne, kde sa aj oženil s alicou Libochowitz. 
rok po tom sa im narodil syn peter Heinrich Wolf. V roku 1923 sa s rodinou vrátil do prahy. 
Nadšene podporoval Janáčkove dielo a takisto sa inšpiroval ľudovou piesňou. V prahe sa inten-
zívne venoval hre na klavíri, prezentoval predovšetkým súčasné diela. Na dlhší čas sa centrom 
jeho záujmu stalo účinkovanie na festivaloch súčasnej hudby. Vďaka cestám nadviazal mnoho 
kontaktov a načerpal nové inšpirácie.11 Jiránek uvádza:

»Schulhoffův umělecky stále nepokojně hledající tvůrčí duch byl zaujat každým pozo-
ruhodným podnětem uměleckého prostředí, v němž žil, ať již máme na mysli Hábovu 
čtvrttónovou kompozici, jejímž se stal předním klavírním interpretem, dobové kinetické 
kreace architekta Pešánka, spolu s nímž se pokoušel o světelný klavír, či dobové inspirace 
jazzové, které zaujímaly jeho tvůrčí pozornost nejdéle a nejpodstatněji.«12

V tridsiatych rokoch sa Schulhoff dostal do kompozičnej krízy. Všetky štýly, ktoré si osvojil, 
vrátane syntézy jazzu a tradície, už prestávali byť moderné. Nádej mu vniesla idea komunizmu, 
ku ktorému sa prihlásil po nástupe nemeckého nacizmu. Koncertoval v Moskve a Leningrade 
a po návrate sa seriózne začal zaoberať doktrínou socialistického realizmu. V roku 1932 skom-
ponoval kantátu Komunistický manifest pre sólistov, zbory a dychové nástroje. Všetku svoju 
energiu preorientoval smerom k politickému programu, ktorému vo viere, že ho ochráni, 
dôveroval. pred rýchlo sa šíriacim fašizmom a nacizmom však nedokázal ujsť. Schulhoff ako 
komunista a Žid bol dvojnásobne ohrozený. Jedinou nádejou pre neho a jeho rodinu bol únik 
do Sovietskeho zväzu. požiadal preto o občianstvo, ktoré dostal v apríli 1941. Emigrovať už 
nestihol, keďže 22. júna 1941 nacisti napadli Sovietsky zväz a hneď na druhý deň ho zajali. Bol 

5 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 14.
6 BeK, Josef: Ervín Schulhoff a avantgarda, in: Bajer, Jiří: Česká hudba světu, svět české hudbě, praha: 

panton, 1974. s. 248.
7 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 33-34.
8 musil, Vlastimil: Ervín Schulhoff. Sonáta pro klavír, Op. 22, in: schulhoFF, Ervín: Sonata Op. 22 

[hudobnina], praha: panton, 1961. s. 5.
9 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 43-44.
10 stará, Věra (ed.): Ervín Schulhoff: Vzpomínky, studie a dokumenty, praha: Knižnice Hudebních 

rozhledů, 1958, s. 6.
11 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 56-77.
12 jiráneK, Jaroslav: Muzikologické etudy, praha: panton, 1981, s. 153.
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zatknutý za to, že bol sovietskym občanom, a nie za to, že bol Žid, podobne ako mnoho iných 
kultúrnych osobností. Deportovali ho do koncentračného tábora Wülzburg, kde v roku 1942 
zomrel na tuberkulózu.13 

O Schulhoffových inšpiráciách jazzom
Schulhoff ani tak nebol nadchnutý samotným jazzom ako tanečným potenciálom, prostred-
níctvom ktorého sa jazz na začiatku 20. storočia tak intenzívne šíril a udomácnil aj medzi 
európskou umeleckou societou. V jednom zo svedectiev uvádza:

»Řadový člověk je muzikálnější a rytmicky schopnější než hudebník, jenž při poslechu 
dobové taneční hudby povětšinou ani není schopen rozpoznat jednotlivé tance jako např. 
tango, blues, shimmy, passo doble atd. navzájem od sebe. Další nedostatek umělce (a ze-
jména hudebníka) tkví ve srovnání s průměrným člověkem v tom, že tančí buď špatně, 
anebo vůbec ne a jen výjimečně se řadí mezi dobré tanečníky – pravý to opak průměrného 
občana, jenž je dnes v průměru z 95 % brilantním tanečníkem. Řadový člověk má tedy 
smysl pro radost a rytmus, pro něž mívá umělec jen velmi málo pochopení. Jaký div, že se 
pak umělec jeví lidské společnosti jako trpný uzlík plný hemeroidů a že se naň zásluhou 
jeho neobratnosti společnost dívá svrchu?!«14

prvými štylizáciami jazzovej tanečnej hudby boli suity Fünf Pittoresken op. 31 a Partita. 
Schulhoff vo viacerých cyklických dielach provokačne zasadil časť inšpirovanú jazzom alebo 
americkou tanečnou hudbou medzi klasické časti, ako napr. vo Fünf Stücke für Streichquartett 
venovaných D. Milhaudovi alebo v Koncerte pre klavír a malý orchester op. 43. Jazzové inšpirácie 
sú v jeho tvorbe pozorovateľné až do konca tridsiatych rokov. Diela inšpirované jazzom môžeme 
kategorizovať do niekoľkých oblastí:
a) štylizácie jazzových tancov:
 aa) jazzové tanečné suity (napr. Partita, Esquisses de jazz, Suite dansante en Jazz...);
 ab) polyštýlové tanečné suity (napr. Fünf Pittoresken, H. M. S. Royal Oak...);
 ac) štylizovaná jazzová časť alebo diel v rámci závažného polyštýlového cyklického diela 

(napr. Koncert pre klavír a malý orchester, Divertissement...);
 ad) samostatné jednočasťové štylizácie (napr. Orinoco, Kassandra...);
b) skladby inšpirované jazzom všeobecne:
 ba) sólové skladby (napr. Rag-Music op. 41, Hot-Sonate...);
 bb) cyklické diela (napr. Dvojkoncert pre flautu a klavír, Koncert pre sláčikové kvarteto a dy-

chové nástroje...).

O cykle
Cyklus Fünf Pittoresken op. 31 je jednou z najzaujímavejších kompozícií pre klavír vôbec (viď. 
iii. časť). Dodnes zostáva otázkou, ako by sa vyvíjalo hudobné myslenie (predovšetkým Johna 
Cagea a ďalších predstaviteľov indeterminizmu a experimentálnej hudby), ak by sa práve tento 
cyklus rozšíril do sveta vo svojej dobe. Na koncertných pódiách sa totiž objavuje až v posled-
ných rokoch.15

S pojmom »pitoreska« sa prvýkrát stretávame v anglicku koncom 18. storočia v estetickej 
diskusii. pitoreskou boli označované prírodné scenérie, ktoré boli dostatočne malebné pre za-
chytenie v podobe maľby. pojem »pitoreskný« pomenováva zvláštny, exotický, disharmonický 
jav s nádychom hrubosti až primitívnosti, odzrkadľujúci miestne zvláštnosti.16 Keďže Schulhoff 
v tomto cykle štylizuje jazzové a moderné tance a doprostred umiestnil dadaistickú časť, mô-
žeme pomenovanie cyklu ako Fünf Pittoresken chápať v prenesenom význame z výtvarného do 
hudobného prostredia. Jazzové tance a dadaizmus zrejme v tej dobe vnímal ako niečo exotické, 
odzrkadľujúce miestne zvláštnosti a dostatočne zaujímavé pre hudobné spracovanie.

ide o päťčasťový cyklus, ktorý Schulhoff skomponoval v Drážďanoch v roku 1919. Má dva 
primárne zdroje inšpirácie – jazz a dadaizmus. oboma nechal preniknúť svoj tvorivý proces 

13 BeK, Erwin Schulhoff. Leben und Werk ( pozn. 4), s. 150-152.
14 schulhoFF, Erwin: Saxofon a jazzband, in: KoteK, Josef: Kronika české synkopy: Půlstoletí českého 

jazzu a populární hudby v obrazech a svědectví současníků, praha: Supraphon, 1975, s. 82.
15 poprednou interpretkou Schulhoffovej klavírnej tvorby je rakúska klaviristka Margarete Babinsky. 

Schulhoffove klavírne skladby nahrala na dve CD s názvom Solo Piano Works vo vydavateľstve phoenix 
Edition. por. eBerle, gottfried: Der Vielsprachige: Klaviermusik von Erwin Schulhoff, in: BaBinsKy, Marga-
rete: Erwin Schulhoff: Solo Piano Works [CD nosič], Wien: phoenix Edition, 2009, s. 5.

16 Pittoresque, in: Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr/definition/
pittoresque.
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pod vplyvom priateľa georga 
grosza, človeka nadchnutého 
práve týmito štýlmi, ktorému 
napokon cyklus aj venoval ( 
obr. 1).17 obsahuje štylizácie 
štyroch novodobých populár-
nych tancov a v centre cyklu 
stojí dadaistická kompozícia 
vytvorená zo samých pomlčiek, 
ktorá predznamenala vývoj 
v umeleckom myslení o viac 
ako tridsať rokov. Týmto dielom 
sa Schulhoff zapísal do dejín 
hudby ako prvý český skladateľ, 
ktorý v klasickom žánri štylizo-
val rané formy jazzu a vytvoril 
dadaistickú skladbu.18

Časti označil len rímskymi 
číslicami s výnimkou tretej, kde 
uvádza aj názov. Každá časť má 
predpísané tempo, ktoré však 
zodpovedá (keďže ide o druhy 
tancov) skôr charakterovému 
označeniu. Všetky tanečné časti 
sú v piesňovej forme s reprí-
zou a sú bez predznamenania. 
Schulhoff narába s posuvkami 
voľne v priebehu celého cyklu, 
čo zodpovedá kompozičnému jazyku vtedajšej európskej hudobnej moderny. Vonkajšia štruk-
túra cyklu vyzerá nasledovne:

Časti Tempové/charakterové označenie
i. Zeitmaß »Foxtrott.«
ii. Zeitmaß »ragtime.«

iii. in futurum Zeitmaß – zeitlos.
iV. Zeitmaß »one-step.«
V. Zeitmaß »Maxixe.«

Analýza diela
I. časť: Zeitmaß »Foxtrott«
K prvej časti Schulhoff predpísal »Foxtrott«. ide o zloženú piesňovú formu s nasledovnou 
schémou:

A B A (da capo)
i a a1 b c b1 a a1

1 8 8 8 8 8 8 8
Es dur → C C dur → Es dur Es dur → C dur

Nástupu hlavnej témy vo forte predchádza jednotaktový úvod obsahujúci chromaticky 
stúpajúce akordy. Eberle píše, že charakterovo ide v prípade prvej časti skôr o ragtime, čomu 

17 Venovanie a dadaistická báseň georga grosza sú takto uvedené vo vydaní cyklu berlínskym vydava-
teľstvom ries & Erler z roku 1991. Vzhľadom ku kvalite a vzhľadu textového fontu môžeme predpokladať, 
že ide o jeho presnú kópiu z pôvodného vydania cyklu v berlínskom Jatho Verlag. Vydanie z roku 1991 je 
dostupné na internete v petrucci Music Library. Erwin Schulhoff: Fünf Pittoresken [1 Feb 2013], in: Petrucci 
Music Library, http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a7/iMSLp268203-pMLp434466-5_pittoresken.
pdf.

18 eBerle, Der Vielsprachige ( pozn. 15), s. 5.

Obr. 1:
Venovanie a dadai-
stická báseň Georga 
Grosza vyzdvihujúca 
mimo európske 
kultúry

Tab. 1:
Vonkajšia štruktúra 
cyklu

Tab. 2:
Forma I. časti
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nasvedčuje pochodový sprievod vo forte dynamike a synkopický rytmus na tretej dobe v me-
lodickej vrstve.19 ragtime asociuje aj hustá akordická štruktúra, skoky v sprievode a celkový 
charakter hlavnej témy.

Harmónia je založená predovšetkým na dominantných (dominantný septakord) a subdo-
minantných akordoch (najčastejšie zmenšeno-malý septakord). Na dobách, kde sa objavujú 
kvintakordy, môžeme počítať s tonálnymi centrami, ktoré však nezaznejú na dlhšie než jednu 
dobu. Mnoho centier zostáva v rovine asociácie a objavujú sa tu aj tóninové skoky. radením 
dominantných septakordov alebo chromatickými a paralelnými sledmi kvintakordov a sep-
takordov za sebou Schulhoff dosahuje rýchle otáčanie tonálnej osi alebo tonálnu nejasnosť. 
Východiskovou tóninou je Es dur, no už na druhej dobe hlavnej témy začína presmerovanie do 
g dur, ktorá však ďalej zostáva v rovine asociatívneho centra. S jasným kadenčným postupom 
sa v tejto kompozícii stretneme len výnimočne. Hlavná téma sa opakuje, ale na rozdiel od 
prvého uvedenia začína v C dur a v pokračovaní podlieha motivicko-tematickej práci. 

Malý »a« diel sa opakuje na princípe prima a seconda volty, pričom v závere seconda volty je 
zjavný kadenčný postup do C dur. Na tomto mieste sa už po druhýkrát stretávame so skokom 
paralelných zdvojených či strojených oktáv, ktorý má charakter kadencie (postup D-T). prvýkrát 
zaznieva práve pri opakovanom nástupe hlavnej témy. Tento motív teda Schulhoff využíva buď 
ako uvádzajúci alebo ukončujúci a v harmonickom význame ako jednoduchú, ale zato efektnú 
náhradu plnohodnotnej kadencie.

prvá kontrastná téma, ktorou začína »B« diel, je oproti »a« dielu polyfónnejšia a má po-
kojnejší charakter. Zásadná zmena prichádza aj v oblasti rytmu a dynamiky, ktoré sú oproti 
»a« dielu premenlivejšie. Malý »b« diel je zložený z dvoch štvortaktí, ktoré sa líšia záverom. 
prvý je otvorený, striedavé oktávy smerujú k opätovnému nástupu kontrastnej témy. 

19 eBerle, Der Vielsprachige ( pozn. 15), s. 5. 

Notový príklad 1:
Jednotaktová 

introdukcia a začiatok 
hlavnej témy

Notový príklad 2:
Opakovanie hlavnej 
témy v tónine C dur

Notový príklad 3:
Záver dielu A, 

kadencia do C dur 
a oktávový motív

Notový príklad 4:
Začiatok »B« dielu, 

kontrastná téma 
so striedavými 

oktávami v závere 
prvého štvortaktia
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po odmyslení chromatických melodických tónov môžeme konštatovať, že v rámci kontrast-
nej témy zostáva hudba v priestore C dur, v ktorom skončil diel »a«, pričom Schulhoff využíva 
vedľajšie harmonické stupne a tonike sa vyhýba.

Malý »c« diel prináša o niečo tanečnejšiu tému ako predchádzajúci diel. Má výrazne akor-
dický charakter a je celá vo fortissime. Nastupuje v jasnom C dur. Tak ako diel »b«, aj tento 
je zložený z dvoch štvortaktí s rôznymi závermi, pričom prvý je otvorený, obsahuje stúpajúci 
postup chromatických paralelných tercií a smeruje k opätovnému nástupu témy a druhý je 
uzatvorený skokom zdvojených oktáv v slede dominanta a tonika, no oproti »a« dielu ide o in-
verzný intervalový postup. Zaujímavým kontrastným prvkom je tu zdvojený jednohlasý postup 
zložený len z tónov pentatoniky, v prvom štvortaktí v tonálnom priestore C dur a v druhom 
štvortaktí v tonálnom priestore as dur. akoby Schulhoff anticipoval harmonický charakter na-
sledujúcej časti cyklu. V hustej harmonickej štruktúre pôsobia jednohlasé melódie odľahčujúco.

Nasledujúci diel »b1« je presným opakovaním dielu »b« až na jeho záver, ktorý začína imi-
tačným kontrapunktom a končí protipohybom rovnakých akordov a oktáv s jasnou bodkou 
v podobe skupinky a trojitého tónu »b«, čo môžeme považovať za dominantu k Es dur, v kto-
rom nastupuje opakovanie dielu »a«. Schulhoff tu predpisuje »D. C. (mit Wiederholung!) sin al 
Fine«, čo znamená, že interpret pre zachovanie formy nemôže prima voltu vynechať.

Zhrnutie analýzy I. časti
ako sme už uviedli, charakter kompozície príliš nezodpovedá charakteru foxtrotu, čo potvrdil 
aj gottfried Eberle vo svojom opise cyklu,20 no vzhľadom k tomu, že Schulhoff v čase kompozí-
cie počul jazzové tance u priateľa georga grosza zrejme prvýkrát, je možné, že charakter tejto 
časti pomenoval náhodne. V jeho neskoršej tvorbe sa totiž objavujú foxtroty, ktoré viac zod-
povedajú charakteru jazzového foxtrotu začiatku 20. storočia, ako napr. Orinoco, Synkopovaný 
Peter alebo Kassandra. V prípade i. časti analyzovaného cyklu ide o zloženú piesňovú formu 
aBa, typickú pre tance. Stredný diel predstavuje malú trojdielnu piesňovú formu a krajné diely 
sú dvojdielne – zložené z témy a jej variácie. Schulhoff tu spojil modernistický kompozičný 
jazyk s príznačnými jazzovými prvkami týkajúcimi sa predovšetkým rytmu (synkopické ryt-

20 Tance, ktoré sa dnes označujú pod jednotným názvom ako »ballroom dances«, sa vyvíjali z mnohých 
zdrojov a v niekoľkých líniách. Dnes sa delia na štandardné a latinsko-americké. V prípade foxtrotu ide 
o tanec, ktorý sa vyvinul priamo z ragtime, resp. tancov, ktoré sa na ragtime tancovali. Nástup a po-
pularita hudobného štýlu ragtime charakteristického pochodovým sprievodom a synkopickou melódiou 
započali éru moderných spoločenských párových tancov, založených na prirodzenom pohybe ako pri 
chôdzi. Foxtrot v roku 1914 prvýkrát predviedol tanečník Harry Fox a ešte v tom roku sa americká spo-
ločnosť profesorov tanca rozhodla kroky foxtrotu štandardizovať. Vzhľadom k tomu, že pôvodný foxtrot 
bol založený na kluse a skackaní, čo tanečníkom spôsobovalo v krátkom čase veľké vyčerpanie, do konca 
roku 1914 sa klus nahradil kĺzavou chôdzou. Ťažisko je teda na dvoch kĺzavých krokoch cez pätu a dvoch 
krátkych krokoch na špičkách (»slow-slow-quick-quick«). Ku klusovému a skokovému tanečnému štýlu sa 
v krátkom čase vrátila variácia foxtrotu s názvom quickstep, pričom tento tanec prirodzene vyžaduje aj 
rýchlejšie tempo hudby než foxtrot. lair, Walter: The Ballroom Dance Pack, London: Dorling Kindersley, 
1994, s. 8-9.

Notový príklad 5:
Opätovný nástup témy 
dielu »c« so zdvoje-
ným jednohlasým 
postupom v tonálnom 
priestore As dur v tre-
ťom takte a inverzným 
oktávovým motívom 
v závere

Notový príklad 6:
Záver dielu »B«  
a začiatok reprízy
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mické modely), charakteru (tanečnosť a štruktúra), ale sčasti aj melodiky (prechromatizované 
melódie – »dirty tones«21) a harmónie (rozšírená tonalita je tu zjemnená akordami terciovej 
stavby). podobne ako u Stravinského či Martinů tu integrácia jazzu vnáša do pomerne ex-
presívneho kompozičného jazyka zjemňujúci a odľahčujúci element. Túto časť je vďaka tomu 
možné pomerne zreteľne charakterizovať po harmonickej stránke. Dajú sa určiť východiskové 
a cieľové tóniny a princíp práce s harmóniou, ktorého ťažiskom je otáčanie tonálnej osi pro-
stredníctvom rozvádzania septakordu do ďalšieho septakordu. Z hľadiska štruktúry môžeme 
upriamiť pozornosť na striedanie krátkych homofónnych a polyfónnych úsekov, čo časti dodáva 
napätie a premenlivosť. S dynamikou Schulhoff pracuje skôr terasovitým spôsobom. V oblasti 
rytmu nepoužíva takmer žiadny bodkovaný rytmus, ale dominantným rytmickým modelom 
je synkopa. 

II. časť: Zeitmaß »Ragtime«
Druhá časť, ktorú Schulhoff charakterizoval ako »ragtime«, pôsobí k prvej kontrastne najmä 
v rytmike, melodike a harmónii. Formovo ide o skrátenú piesňovú aBa formu s nasledujúcim 
rozložením:

A B A1 – skrátený
a b a1 c d c1 a2

8 8 4 8 8 8 9
g dur → F dur → g dur g dur → a dur → g dur g dur

V diele »a« pozorujeme dva pentatonické rady – od g (g, a, h, d, e) a od F (f, g, a, c, d). 
Tieto sú v sprievode striktne dodržiavané (sprievodné akordy zložené len z kvínt a kvárt 
v ostinátnom osminovom pulze sa pohybujú výlučne po tónoch daného anhemitonického 
pentatonického radu). 

Schulhoff tu využíva dva typy sprievodného postupu, a to buď skokový, alebo postupný 
stúpajúci či klesajúci. Melodické postupy v bodkovanom rytme v pravej ruke obsahujú výlučne 
tóny pentatoniky iba na ploche od g. V priestore od F Schulhoff používa aj prechodný melo-
dický tón »e« vytvárajúci pocit smernosti k F. 

Malý »a« diel môžeme rozdeliť na dve štvortaktia, pričom druhé je variáciou prvého. Diel je 
ukončený vystúpením melódie až na tón »e« s korunou a apostrofom, čo umocňuje charakter 
otázky s následnou odpoveďou v podobe postupne klesajúceho melodického motívu zdvojeného 
v oktáve bez sprievodu. 

Malý diel »b« je vzhľadom k rovnakej rytmike veľmi podobný dielu »a«. Celý sa pohybuje 
v pentatonike od F obohacovanej o tón »e« v melódii. V sprievode Schulhoff kombinuje väčšie 
skoky a viac využíva aj krokové postupy. pravá ruka zasa prináša úplne iný melodický postup, 
ktorý je oproti dielu »a« kontrastný v premenlivosti smerovania melódie a neobsahuje toľko 

21 Výrazom »dirty tones« sú obvykle označované prechodné melodické chromatické tóny, ktoré sa 
do klá vesovej hudby prenášali z hry raného jazzu na nástrojoch, ktoré umožňovali glissandové precho-
dy medzitónmi. Dirty Tones, in: Universal-Lexikon, http://universal_lexikon.deacademic.com/229004/
Dirty_Tones.

Tab. 3:
Forma II. časti

Notový príklad 7:
Začiatok hlavnej témy, 
anhemitonický rad od 
G a od F (od 3. taktu)

Notový príklad 8:
Záver dielu »a«
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zastavení na dlhších rytmických hodnotách. Takisto aj tento diel môžeme rozdeliť na dve 
štvortaktia – tému a jej variáciu. Schulhoff tu však využíva opakovanie aj v rámci štvortaktia. 
Efektným prvkom podčiarkujúcim inšpiráciu jazzom je klesajúce glissando, ktoré štvortaktia 
prepája. 

Diel »a« uzatvára už spomínaný melodický postup v oktávach, zastaví sa na tóne »g« 
a vôbec prvýkrát v tejto časti zaznie akord terciovej stavby (takt č. 20). K zadržanému »g« sa 
pridá súzvuk f-c-a-e rozložený v širokej sadzbe, ktorý sa celotónovým protipohybom rozvedie 
do zdvojeného g-d. aj keď nemôžeme hovoriť o kadencii, smerovanie do g dur, v ktorej tiež 
nastupuje kontrastný diel »B«, je počuteľné.

Stredný diel »B« pôsobí kontrastne ku krajným dielom predovšetkým vo faktúre. Z prie-
zračnej homofónie tu Schulhoff technikou jednoduchého kontrapunktu (máme tým na mysli 
voľné vedenie hlasov bez použitia imitácie či permutácie) prechádza do komplikovanej prevažne 
štvorhlasej polyfónie, z ktorej sa miestami vyvinú až päťzvuky. Kontrast je počuteľný takisto 
v harmónii a melodike. pentatonika sa zmenila na rozšírenú tonalitu s výrazne prechromati-
zovanými súzvukmi a melodickými líniami. predstavuje proporčne vyváženú malú trojdielnu 
formu s reprízou so štvortaktovou stavbou. podobne ako v »a« diele, aj tu Schulhoff pracuje 
s princípom opakovania začiatočných taktov štvortaktí v rámci malých dielov, čím zabezpečuje 
poslucháčovi jednotu v inak komplikovanej štruktúre. Dá sa predpokladať, že pri kompozícii 
tohto dielu Schulhoff ako výborný klavírny improvizátor v modernistickom štýle osvojujúci 
si rané formy jazzu postupoval vo vedení hlasov empiricky a nie konštruktívne. V polyfónnej 
trojhlasej až štvorhlasej faktúre jasne zneje počiatočná melódia v sopráne, ku ktorej prikom-
ponovával sprievodné hlasy. 

prvé štvortaktie je harmonicky otvorené a smeruje k opätovnému nástupu pôvodnej témy 
»c« dielu. Druhé štvortaktie končí v a dur. okrem východiskového g dur je to v tomto diele 
vôbec prvý ničím nezahustený kvintakord. Keďže sa objaví dvakrát za sebou, i keď na ľahkej 
dobe a predchádza mu mimotonálna subdominanta k subdominante (g ku D), môžeme v danej 
komplikovanej štruktúre toto miesto značiť ako centralizáciu a dur.

V danom takte (č. 28) nastupuje hlavná melodická línia dielu »d«, ktorá má takisto ten-
denciu potvrdiť a dur. To sa však neudeje, nakoľko je na ťažkej dobe zrušená kvintakordom 
g mol. autor aj v tomto diele pokračuje v polyfónnej faktúre a harmonickej nejednoznačnosti 
založenej na prechromatizovaní melodických línií, zahustených akordických štruktúrach a ešte 
náročnejšej rytmickej koordinácii hlasov. Zatiaľ čo v diele »c« využíval predovšetkým pravidelné 
rytmické postupy a príležitostne synkopický rytmus, v diele »d« kombinuje všetky typy rytmic-
kých modelov, ktoré doposiaľ v cykle pitoresiek predstavil – bodkovaný, synkopický, pravidelný, 

Notový príklad 9:
Preklenutie štvortaktí 
s glissandom

Notový príklad 10:
Preklenutie dielov »A« 
a »B«

Notový príklad 11:
Záver »c« dielu, 
centralizácia A dur 
a melodické predtaktie 
k dielu »d«
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komplementárny a ich vzájomné kombinácie vo viachlasej štruktúre. Štvortaktia dielu »d« sú 
prepojené známym oktávovým kadenčným postupom z i. časti (takty č. 32-33). V závere »d« 
dielu môžeme hovoriť o jasnej harmonickej kadencii do tóniny g dur, v ktorej nastupuje opa-
kovanie dielu »c« (takt č. 36). opakovanie je presné, samozrejme až na záver, ktorý zmoduluje 
do g dur. Návrat dielu »a« uvádza formulkou v bodkovanom rytme v base. 

Schulhoff na záver časti pripomína »a« diel len v skrátenej verzii. Zaradil za sebou prvé 
štvortaktie dielu »a« a diel »a1«, pričom uzatvárajúci motív predĺžil o jeden takt. 

Zhrnutie analýzy II. časti
podobne ako v i. časti je sporný charakter foxtrotu, tak v ii. časti môžeme polemizovať o cha-
raktere ragtime. V celej časti sa kvôli ťažkopádnemu sprievodu (v »a« dieloch) a komplikovanej 
štruktúre (v »B« diele) vytratila takmer všetka tanečnosť. rytmika rovnako nezodpovedá štýlu 
ragtime. Chýbajú tu typické synkopické melódie a aj pochodový, resp. priznávkový sprievod. ak 
by sa klavirista napriek uvedenému pokúšal o nabudenie tanečného charakteru typického pre 
ragtime, nebolo by to možné kvôli interpretačne náročne hrateľnému sprievodu v »a« dieloch 
a komplikovanej, v rýchlejšom tempe len ťažko hrateľnej faktúre v »B« diele. preto táto časť 
v rámci cyklu z tohto hľadiska predstavuje skôr oddychový moment.

Jednoduchosť a prehľadnosť štruktúry v »a« dieloch Schulhoff vykompenzoval zložitosťou 
štruktúry »B« dielu. Naplno tu odhaľuje svoje kontrapunktické myslenie. Časť predstavuje syn-
tézu na viacerých úrovniach. V prvom rade ide o syntézu štýlovú, uplatnením rytmických 
jazzových inšpirácií do modernistického kompozičného jazyka charakteristického rozšírenou 
tonalitou, výraznou chromatizáciou melódie a harmonických spojov. po stránke harmonickej 
a melodickej však dochádza k viacnásobnej synkréze, v ktorej sa spája ázijská bezpoltónová 
pentatonika s kompozičným myslením európskej moderny a americkým jazzom. Vo faktúre 
predviedol, že myšlienky dokáže spracovať ako v homofónnej, tak aj v značne komplikovanej 
polyfónnej faktúre slúžiacej klasickému formotvornému mysleniu na princípe opakovania, 
kontrastu a variácie. o funkčnej harmónii v tejto časti môžeme až na pár momentov hovoriť 
len v hypotetickej rovine. Napriek zjavne empirickému (improvizačnému) prístupu skladateľa 
v strednom diele a obsedantnému nadšeniu z pentatonického motívu ide z hľadiska tematiky 
a celkovej kompozície o jednu z najzaujímavejších častí celého cyklu a Schulhoffovej tvorby 
vôbec. 

III. časť: »In futurum«. Zeitmaß – zeitlos (Tempo – bez tempa)
pomenovanie tejto časti je vzhľadom k tomu, čo sa udialo v hudobnom myslení v polovici 
20. storočia, priam transcendentálne. akoby Schulhoff predpovedal, že John Cage jedného dňa 
vytvorí 4´33´´ ticha pre akýkoľvek nástroj, a preto nazval centrálnu časť cyklu »V budúc-
nosti«. pochopiteľne, ide o dve rozdielne filozofie. Napriek tomu, že v prípade Schulhoffovho 
»in futurum« ide o dadaistický žartovný výstrelok, vypracoval ho starostlivo so všetkými 
náležitosťami notopisu. pri pohľade na part interpreta okrem toho, že sa v ňom nachádza len 
množstvo pomlčiek, zarazí výmena kľúčov, pričom basový je umiestnený v osnove pre pravú 
ruku a husľový pre ľavú, čo je prvým žartovným prvkom diela. Ďalším vtipným výstrelkom 

Notový príklad 12:
Preklenutie dielov 

»B« a »A«

Notový príklad 13:
Predĺžený záver 

II. časti
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je metrické označenie – pre pravú ruku trojpätinové a pre ľavú sedemdesatinové metrum. po 
celý čas a v oboch osnovách však Schulhoff v použitých rytmických hodnotách pomlčiek veľmi 
precízne dodržiava štvorštvrťové metrum. Nachádzame tu pomlčky všetkých rytmických hod-
nôt od celej po štyriašesťdesiatinovú v mnohých, vizuálne kreatívnych konšteláciách. okrem 
toho sa tu objavujú aj nepravidelné rytmické útvary ako trioly a kvintoly. Kompozícia začína 
predtaktím s predpisom »tutto il canzone con espressione e sentimento ad libitum, sempre, sin 
al fine!«, čo by sme mohli voľne preložiť ako »všetko spevne s výrazom a citom podľa ľubovôle, 
stále až do konca«. Vzhľadom k obsahu diela v prípade tohto charakterového predpisu ide sku-
točne o nonsens. Ďalšou pozoruhodnou súčasťou sú apostrofy (tie Schulhoff v tvorbe používa 
na označenie nádychu, prípadne krátkeho zotrvania) a interpunkčné znamienka ako otáznik 
a výkričníky. Takisto tu využíva koruny, ktoré v treťom riadku zapísal riadne aj prevrátene, čo 
zrejme prináleží akémusi výtvarnému elementu prítomnému v tejto skladbe a podčiarkuje aj 
vizuálny zámer skladateľa. umocňuje ho tiež veľkými notami v polových hodnotách, do kto-
rých vkreslil tváre so smutným a veselým výrazom. V prvom prípade je to v oboch osnovách 
tón »h«, no pre pravú s veselým výrazom a pre ľavú so smutným a v závere je to v oboch 
osnovách »d1«, no tentokrát s veselým výrazom v oboch notách. Nožičky pri notách pre pravú 

Notový príklad 14:
III. časť cyklu
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ruku sú zapísané správne, no pre ľavú ruku sú opačne, čo načrtáva otázku, či skutočne ide 
o noty, a mali by byť teda interpretované. Zaujímavá je celková dramaturgická štruktúra. 
V úvode dochádza k opakovaniu medzi 1.-2. a 5.-6. taktom. podľa otáznika môžeme usúdiť, že 
nastolil otázku, na ktorú odpovedá stupňujúcim sa výkričníkom, až kým nespočinie na tóne 
»h«. Nasleduje úsek končiaci apostrofom, ďalšia otázka a odpoveď v podobe tridsiatich dvoch 
dvaatridsatinových pomlčiek, štyroch výkričníkov a generálnej pauzy. interpunkčné znamienka 
a tváre v notách naznačujú výrazový rozmer kompozície. Záver vizuálne pôsobí spomaľujúcim 
dojmom a smeruje k usmiatym tváram.

Zhrnutie analýzy III. časti
Schulhoff cyklus komponoval v čase, kedy sa prvýkrát stretol nielen s jazzom, ale aj dadaiz-
mom. oboma štýlmi bol natoľko inšpirovaný, že sa rozhodol ich spojiť v cykle. Centrálna časť 
tohto cyklu je prvou a jednou z mála dadaistických kompozícií z pera českého skladateľa. Da-
daizmu vo svojej tvorbe zasvätil významné miesto, pričom vždy ide o svedomito vypracované 
diela so všetkými náležitosťami notového zápisu (ďalšími dadaizmom ovplyvnenými skladbami 
sú napr. Sonata erotica, Symfonia Germanica, Bassnachtigall, Die Wolkenpumpe). Cieľom tejto 
kompozície bolo zrejme vniesť do cyklu vtip, iróniu a vizuálny rozmer. Ťažko hovoriť o tom, 
ako by sa malo toto dielo interpretovať. Klaviristi buď napodobňujú hru na klavíri bez vydania 
zvuku, alebo predvádzajú pantomimické scény. otázkou tiež zostáva, či ide skutočne celý čas 
o ticho, alebo náznaky nôt s tvárami by sa predsa len mali hrať. Vzhľadom k prepracovanému 
a rytmicky náročnému zápisu pomlčiek v rámci štvorštvrťového metra by možno bolo vhodné 
toto dielo aj zadirigovať, prípadne zahrať na tzv. nemom klavíri podľa presného rytmického 
zápisu. o tejto kompozícii môžeme hovoriť ako o jednom z najreprezentatívnejších diel hudob-
ného dadaizmu a taktiež ako o predzvesti indeterminizmu a grafickej hudby staršej o viac než 
tridsať rokov. Táto kompozícia svedčí o mimoriadnom skladateľovom rozhľade, nadčasovom 
umeleckom uvažovaní a schopnosti vytrhnúť sa z tradície a normatívnych hraníc.

IV. časť: Zeitmaß »One-Step«
ako sme už spomenuli, éra ragtime podnietila vznik mnohých novodobých typov tancov a jed-
ným z nich bol aj one-step. premenlivo a s výrazným využitím variačnej techniky v súlade s po-
pisom tohto tanca pôsobí aj obsah analyzovanej iV. časti. Vzhľadom k množstvu chromatických 
postupov v komplikovanej rytmike a rýchlom tempe ide v zmysle interpretácie o technicky 
najnáročnejšiu časť cyklu. Schulhoff tu striedavo používa homofónnu a polyfónnu faktúru. až 
na pár taktov sa poslucháč môže počas skladby strácať vo veľmi hustej štruktúre. Z hľadiska 
formy ide opäť o tradičnú zloženú piesňovú formu aBa, pričom repríza je skrátená:22

a B a1-skrátený
a b a1 spojka c d c a2

16 16 8 4 16 24 16 16
E dur → a – ?22 – E – a dur ? ? → E – d mol → a – ? → C E dur → a

Hlavná téma je veľmi výrazná, typická odrazom z kvinty »E-H« a tromi tritónmi. Basová 
línia naznačuje, že časť začína v tonálnom priestore E dur alebo e mol. E dur je zreteľný až 
v 3. takte. Schulhoff v tejto časti vo všeobecnosti pracuje s kontrastom rozšírenej a tradičnej 
tonality. Jasná harmónia po chromatických peripetiách na poslucháča môže pôsobiť ako pre-
svetľujúci element. 

V priebehu prvej 8-taktovej vety sa autor chromatizmami z E dur dostane až do tonálneho 
priestoru Es dur. opakovanie témy, podobne ako tomu bolo v i. časti, uvádza v oktáve strojený 
dominantný tón (takt č. 8).

22 otáznikom označujeme harmonicky nejasnú, alebo tonálne rozšírenú plochu s prevládajúcou chro-
matikou a rozvodmi do septakordov, v rámci ktorej nie je možné jednoznačne určiť tóninu.

Tab. 4:
Forma IV. časti 1

Notový príklad 15:
Hlavná téma typická 
tritónovým motívom 
a vyjasnením harmó-

nie v treťom takte
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Schulhoff doposiaľ v tanečných častiach zachováva princíp jednoty nielen prostredníctvom 
aBa formy, ale aj v rámci malých dielov rovnakými začiatkami štvortaktových viet. Druhé 
vety sú vždy variáciou prvých. rovnako je to aj v tejto časti. Zaujímavým momentom v druhej 
vete je protipohyb v terciách v tonálnom priestore B dur. Malý diel »a« sa však uzavrie do 
tonálneho priestoru a, pričom ide len o zdvojené oktávy vo vzťahu dominantného a tonického 
základného tónu.

Malý diel »b« v takte č. 17 pokračuje nezávisle od ukončenia predchádzajúceho dielu. Je 
značne prechromatizovaný, v úvode má klesajúcu melodickú postupnosť. aj tu skladateľ použil 
zdvojený jednohlas v oktáve ako odľahčujúci prvok v komplikovanej štruktúre podobne ako 
v i. a ii. časti (takt č. 20). 

Schulhoff aj v tejto časti potvrdil, že v cykle pracuje so stúpaním a klesaním melodických 
postupov kompenzačným spôsobom – stúpanie takmer vždy vyváži klesaním a opačne. Diel 
»b« pôsobí neukončene kvintakordom g dur (takt č. 32) a vzápätí naň bez prípravy nadväzuje 
skrátená varírovaná repríza dielu »a«. 

Variácia spočíva v kumulácii úvodného motívu. Schulhoff ho uvedie dvakrát za sebou, pri-
čom druhýkrát v inej harmónii a rytme. Tému ďalej varíruje v rámci novej harmónie. 

Zaujímavý moment prichádza po akordickom ukončení dielu »a« v takte č. 40. Začína tu 
kvázi rozbiehanie dielu »B«. Dvakrát je zopakovaný ten istý motív, ktorý sa až na tretí krát 
rozvinie do celej témy. Zo stavebného hľadiska môžeme štyri takty medzi dielmi »a« a »B« 
označiť za spojovací úsek. 

Téma dielu »c« je charakteristická ragtime rytmom v melódii, ktorá zo začiatku nápadne 
pripomína tému zo skladby The Entertainer Scotta Joplina. ragtime ako hlavný zdroj tanca one-
step je potvrdený ďalším štvortaktím (takt č. 59-62), kde je synkopický rytmus sprevádzaný 
priznávkovým rytmom (typickým pre ragtime). 

Diel »c« je vystavaný z dvoch 8-taktových viet, ktoré podobne ako v ostatných častiach 
majú rovnaký začiatok. Druhá veta takisto ako aj v iných častiach tohto cyklu končí zdvojeným 
jednohlasom v oktáve a úsečnými kadenčnými skokmi do E (takty č. 59-60).

Notový príklad 16:
Porovnanie uvádzajú-
cich oktávových motí-
vov v I. a IV. časti

Notový príklad 17:
Protipohyb v terciách 
a zdvojené oktávy 
vo vzťahu D-T

Notový príklad 18:
Kontrastná téma »A« 
dielu a motív so zdvo-
jenou jednohlasou 
melódiou

Notový príklad 19:
Akordické ukončenie 
dielu »A«, spojovací 
úsek a nástup 
dielu »B«
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Kontrastný diel »d« začína v d mol a vnáša do časti upokojujúci charakter. Ležérnejšie 
pôsobí nielen kvôli východiskovej tónine, ale aj celkovému harmonickému zjemneniu a spre-
hľadneniu štruktúry. Schulhoff tu nevyužíva chromatiku tak expresívne a aj štruktúra je oveľa 
prehľadnejšia. počuteľná je tu komunikácia medzi hlasmi a komplementárny rytmus, ktorý sa 
v cykle objavuje len zriedka. 

Tento diel má až 24 taktov, pričom ho vnútorne môžeme rozdeliť na osemtaktia. aj tu 
Schulhoff naďalej využíva techniku opakovania tém, no intenzívnejšie pracuje s gradáciou. 
Návrat témy pripravuje stupňujúcou melódiou ešte v rámci predchádzajúceho taktu. opäť sa tu 
stretávame s uvedením témy od iného, vyššieho stupňa. Takto hudba graduje až do taktu č. 77, 
z ktorého proces postupne klesá. Na vrchole zaznie dominantný septakord D, no nerozvedie 
sa. Harmónia je ďalej chromatikou decentralizovaná. V závere dielu, tak ako doposiaľ, využil 
v oktáve zdvojený jednohlas a kadenčný oktávový skok (takty č. 83-84). 

Diel »c« je presnou reprízou až na záverečný postup melódie zdvojenej v oktáve, ktorý za-
čína od tónu »b« a končí kadenčným oktávovým skokom z g na C. 

podobne ako v ii. časti, aj tu Schulhoff uvádza len skrátenú reprízu dielu »a«. Je však za-
ujímavý kombináciou materiálu »a« a »a1« dielu. prvé osemtaktie reprízy reprezentuje prvé 
osemtaktie expozície. Nasledujúce šestaktie reprezentuje diel »a1«, no posledné dva takty opäť 
diel »a«. Harmonicky je časť uzatvorená kadenčným oktávovým skokom do a. 

Zhrnutie analýzy IV. časti
Táto časť má napriek charakterovému označeniu krokovo jednoduchého tanca »one-step« veľ-
mi komplikovanú štruktúru. Vzhľadom k obsahu a charakteru sa dá hovoriť o scherze cyklu. 
Nasvedčujú tomu expresívne krajné diely a lyrický diel »d«, ktorý stojí výrazne samostatne 
uprostred kompozície a z okolitých dielov sa vymyká nielen náladou, ale aj faktúrou a rytmi-
kou. Celá časť sa pohybuje v rozšírenej tonalite (harmónii a melódii) založenej na množstve 
chromatických tónov. o tonálnom centre môžeme hovoriť len v prípade začiatkov tém alebo 
momentov, kde sa objaví durový kvintakord, a aj to len v hypotetickej rovine, nakoľko nie je 
možné určiť, o akú tóninu vôbec ide a akú má daný akord v skutočnosti funkciu. po harmonic-
kej stránke ide o najkomplikovanejšiu časť. Namiesto akordickej tu prevláda skôr intervalová 
harmónia. po rytmickej stránke Schulhoff využíva najmä synkopický rytmus, ktorý v strednom 
diele doplnil aj pochodovým sprievodom, čím pripomenul, že základom tanca one-step je rag-
time. Formovo sa od predchádzajúcich tanečných častí neodlišuje, no doposiaľ je najrozsiahlej-
šou časťou cyklu.

V. časť: Zeitmaß »Maxixe«
Záver cyklu skladateľ venoval tancu s názvom »maxixe«. Vymyká sa z výberu ragtime a se-
veroamerických jazzových tancov, ktoré Schulhoff do cyklu zvolil, nakoľko ide o tzv. brazílske 
tango.23 pri tejto časti preto môžeme hovoriť o viacnásobnej synkréze. 

23 Je to temperamentný tanec rozoznateľný od ostatných latinsko-amerických tancov na základe 
typického rýchleho prenášania váhy z nohy na nohu s pokrčenými kolenami a výrazne pohyblivou pan-
vou. V krokových pasážach je veľmi premenlivý a slobodný. Typickým prvkom je viacnásobná rotácia. 
guarino, Lindsay: Jazz Dance, gainesville: university press of Florida, 2015, s. 24-32.

Notový príklad 20:
Motív so zdvojenou 

jednohlasou melódiou 
a oktávami ukončujúci 

diel »c« a téma dielu 
»d« s komunikáciou 

hlasov a komple-
mentárnym rytmom 

v druhom riadku
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Časť je v trojdielnej piesňovej forme, pričom stredný diel náladou a rytmom pripomína 
habaneru – tanec, ktorý výrazne vplýval na sformovanie maxixe.24 po konštrukčnej stránke je 
táto časť najzaujímavejšia z celého cyklu. autor do centra pozornosti postavil dva a pol tak-
tový motív v tónine a mol, charakteristický basovou polohou, príznačným rytmom, zvlneným 
melodickým postupom zdvojeným v kvintách, pričom prvá je zmenšená a jeho viacnásobným 
opakovaním (prvé uvedenie motívu je v taktoch č. 4-5). Týmto motívom alebo jeho variáciou 
sú prekladané jednotlivé tematické úseky. pripravuje a ukončuje diel »a«, preto poslucháčovi 
utkvie v pamäti najintenzívnejšie. Keďže sa v kompozícii vyskytuje veľa krát, môžeme hovoriť 
o kombinácii piesňovej formy s princípmi ronda. oproti predchádzajúcim tanečným častiam 
je táto stavebne (podľa taktového členenia aj obsahu) veľmi nepravidelná. Schulhoff akoby za 
sebou len radil rôznorodé témy, často v nepravidelnom taktovom členení. pri rozložení veľkých 
dielov na menšie narážame na niekoľko problémov, ako nepárny počet taktov v jednotlivých 
tematických úsekoch, množstvo tematických nápadov striedajúcich sa na malej ploche, mo-
tivicko-tematické odvodzovanie a varírovanie tém, ktoré komplikujú identifikáciu začiatku, 
ukončenia a označenie nového dielu. 

Formovo by sme mohli časť popísať nasledovne:

A B A1 – skrátený
i a b a1 c c1 d c1 a1 k
3 9 20 19 8 12 4 9 14 2
? a mol ? a mol ? ? ? ? a mol a

Hneď v introdukcii sa stretávame s motivicko-tematickým prepojením na ostatné časti 
cyklu, čo zabezpečuje jeho jednotu. prvý takt introdukcie začína klesajúcim postupom melódie 
zdvojenej v oktávach s príznačným synkopickým rytmom na prvých dobách. Tento prvok sme 
mali možnosť počuť vo všetkých ostatných tanečných častiach v ukončujúcich motívoch. 

Nasleduje charakteristický motív, ktorý má nielen introdukčnú, ale aj spojovaciu a ukonču-
júcu funkciu počas celej časti. 

Časť začína v a mol, napriek znejasneniu množstvom chromatických tónov a mimotonál-
nych akordov. Táto tónina je následne potvrdená aj pri nástupe dielu »a«.

Téma dielu »a« začína kvázi rozohraním ešte v predchádzajúcom takte. Je založená akordic-
ky, melódia je v harmónii miestami úplne stratená. Jej výraznou zložkou je aj rytmus a frázo-
vanie. Trioly vnášajú do témy brazílsky temperament. 

Téma sa zastaví na akorde as dur v 9. takte a prudkým triolovým postupom a náznakom 
spojenia dominanty a toniky je nasmerovaná späť na charakteristický motív. 

24 guarino, Jazz Dance ( pozn. 23), s. 24.

Tab. 5:
Forma V. časti

Notový príklad 21:
Introdukcia V. časti

Notový príklad 22:
Charakteristický  
motív

Notový príklad 23:
Nástup hlavnej témy
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rozsiahly diel »b« môžno rozčleniť na niekoľko tematicky samostatných úsekov. V prvom 
z nich (takty č. 12-16) sa opäť Schulhoff predviedol ako vynikajúci polyfónny skladateľ. Téma 
je výrazne prechromatizovaná, no v závere sa vykryštalizuje dominantný kvintakord E dur 
(takt č. 16). 

Nasledujúci modálny (frygická stupnica od tónu »e«) tematický úsek (takty č. 17-20) je 
založený na postupoch v paralelných kvartsextakordoch a oproti predchádzajúcim tematickým 
úsekom má tanečnejší charakter. 

V nasledujúcom tematickom úseku (takty č. 21-24) sa striedajú dva charaktery – pokojný 
a burleskný. Motív spojenia kvartsextakordov Es a D strieda motív začínajúci paralelnými 
terciami (pohyb v terciách pripomína charakteristický motív). Zaujímavým prvkom je nadvä-
zujúci motív v spodnej osnove, ktorý začína skupinkou, čo práve téme spolu s prechádzajúcim 
synkopickým motívom v diskante dodáva charakter burlesky. Takýto postup sa v cykle doposiaľ 
neobjavil, rovnako ako aj paralelné kvartsextakordy v predchádzajúcej téme, na variácii ktorej 
je postavený ďalší úsek skladby (takty č. 25- 28). Z kvartsextakordov tu Schulhoff ponechal len 
vrchné tercie a spodné hlasy rozhýbal. Zmeny sú aj v melódii a rytme. V melódii sa objavujú 
štvrťové hodnoty, zatiaľ čo v pôvodnej téme boli osminové. V tomto úseku môžeme hovoriť 
o bitonalite, nakoľko spodná vrstva sa pohybuje v priestore C dur a vrchná v D dur.

K burlesknému charakteru sa Schulhoff opäť dostáva v nasledujúcom tematickom úseku 
(takty č. 29-32), ktorý je založený na paralelných kvartovo-kvintových akordoch. Spomínaný 
charakter úseku dodáva trojčiarková až štvorčiarková poloha a protichodné odpovede skupiniek 
k tónom »d1« a »g4«. Úsek je v tonálnom priestore as dur. 

Malý diel »b« a »a1« skladateľ preklenul prostredníctvom charakteristického motívu, ktorý 
je harmonicky aj melodicky varírovaný. Začína na ploche Cis dur, z ktorej chromaticky modu-
luje do východiskovej a mol. Návrat dielu »a« je oproti pôvodnému rozšírený o štyri takty a je 
jeho variáciou v rámci sprievodu. Diel je opäť ukončený charakteristickým motívom, z ktorého 
sa však dva takty pred nástupom »B« dielu vykryštalizuje ostinátny sprievod melódie počas 
celého kontrastného dielu. Ten podlieha len harmonickým zmenám.

Notový príklad 24:
Koniec hlavnej témy 

a opakovanie charak-
teristického motívu

Notový príklad 25:
Téma v paralelných 
kvartsextakordoch

Notový príklad 26:
Varírovaná kvart-

sextakordová téma 
v bitonalite

Notový príklad 27:
Záver dielu »A« 

a anticipácia sprie-
vodu v diele »B«
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Diel »B« je charakteristický pokojnou, až nokturnovou atmosférou, rytmicky pripomínajú-
cou habaneru. Dominantná melódia je rytmicky rôznorodá a preferuje sekundové postupy. 
Začína dlhými hodnotami a postupne sa rozhýbava. Diel začína v a mol, čomu nasvedčuje 
melodický tón vo vrchnej vrstve. V nasledujúcom takte sa však práve na úrovni melódie zmení 
tónorod. 

pomerne rozsiahly diel »B« (od taktu č. 52) je zaujímavý z hľadiska výstavby a práce skla-
dateľa s variačnou technikou a harmóniou. Štvortaktové predvetie je na tónorodom nestabilnej 
ploche od a, so znejúcou zvýšenou (lydickou) kvartou v melódii a štvortaktové závetie je ešte 
komplikovanejšie, nakoľko fundamentálny sprievod zostáva na ploche a (s posledným tónom 
»dis«), synkopický sprievod sa posúva na g (nie je možné identifikovať tónorod) a melódia 
je v prvej polovici v tonálnom priestore E dur, takže v tomto momente môžeme hovoriť až 
o náznakoch polytonality. 

od taktu č. 60 dochádza k opakovaniu témy, avšak v rytmickej a melodickej variácii a so 
závetím, ktoré je rozšírené z pôvodnej jednej na dve frázy. obe motivicky vychádzajú z pôvod-
ného závetia, no Schulhoff intenzívne varíruje melódiu a s ňou i harmonickú synkopickú výplň 
nad ostinátne sa opakujúcim sprievodom. Miestami tu opäť môžeme pozorovať bitonalitu či 
náznaky polytonality.

Ďalšie štvortaktie (takty č. 72-75) vnáša do dielu »B« jemný kontrast v melódii i harmónii. 
poslucháč to však zaregistruje kvôli ostinátne sa opakujúcemu sprievodu len ťažko. Zaujímavá 
je zmena tóniny v synkopickom sprievode a melódii. Všetko nasvedčuje tomu, že sú v c mol. 
Ten je však neustále narúšaný ostinátnym sprievodom, ktorý je po celý diel »B« nemenný 
v tonálnom priestore prirodzenej a mol so zvýšenou kvartou ako chromatickým melodickým 
tónom.

Diel »B« je ukončený predvetím v nezmenenej podobe a bitonálnym závetím, ktoré je pre-
dĺžené o jeden takt so stúpajúcou melódiou zdvojenou v oktávach v staccate ako otázky (takty 
č. 76-84). Nečakanou odpoveďou je nástup charakteristického motívu, ktorý uvedie rovnako 
ako v expozícii hlavnú tému, resp. jej variáciu. Celá časť končí dvojtaktovou kódou po general 
pauze na taktovej čiare. Je zložená z paralelných tercií a oktáv v protipohybe a predstavuje 
výraznú bodku nielen za danou časťou, ale celým cyklom.

Zhrnutie analýzy V. časti
ide o tematicky najbohatšiu a najpremenlivejšiu časť cyklu. K ostatným častiam pôsobí kon-
trastne už samotným výberom tanca, ktorý sa vymyká zo suity severoamerických jazzových 
tancov. Vynikajúcou syntézou rôznorodých elementov však aj tu autor zachováva totožnosť 
s cyklom. po prvýkrát v rámci cyklu sa tu stretávame s bitonálnym harmonickým myslením, 
pričom dochádza nielen ku kombinácii rôznych tónin, ale aj tónorodov. po formovej stránke 
ide o trojdielnu piesňovú formu, no z hľadiska percepčnej analýzy môžeme hovoriť o kombi-
nácii s rondovým princípom. rondový formový princíp zabezpečuje charakteristický basový 
motív. Sprevádza poslucháča počas celej časti ako introdukčný, spojovací či ukončujúci úsek. 
Napriek tomu, že neobsahuje nosný melodický materiál, je rytmicky, farebne a konštrukčne 
tak výrazný, že má tendenciu na poslucháča pôsobiť ako najdôležitejší element kompozície. 
Schulhoff v tejto časti potvrdil, že je nielen vynikajúcim a originálnym skladateľom častí, ale 
predovšetkým cyklu. V záverečnej časti je zrejmé prepojenie na ostatné tanečné časti, vďaka 
čomu docielil cyklickú kompaktnosť. 

Notový príklad 28:
Hlavná téma dielu »B« 
s charakterom haba-
nery a náznakmi poly-
tonality na začiatku 
druhého riadku
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ZÁVER
Cyklus Fünf Pittoresken napriek svojmu nie príliš vysokému opusu vykazuje známky majstrov-
skej kompozície. Z pôvodného zámeru skomponovať jazzovú tanečnú suitu pre klavír sa vyvinul 
cyklus tak jedinečný, originálny a prepracovaný, že ho môžeme označiť za jediný svojho dru-
hu. Má kumulatívny charakter smerom k finálnej časti. Každá ďalšia časť je komplikovanejšia 
a náročnejšie identifikovateľná z hľadiska štruktúry, obsahu, harmónie, kompozičného jazyka 
i formy (viď. tabuľky formovej štruktúry jednotlivých častí). od pomerne jednoduchej štylizá-
cie jazzového tanca Schulhoff plynule prechádza k individualizovanej umeleckej výpovedi. aj 
napriek dadaistickej časti v centre cyklu možno na základe niekoľkých atribútov hovoriť o kom-
binácii princípov novodobej tanečnej suity a starého sonátového cyklu. prvým je smerovanie 
hudobného procesu k finálnej časti, a to predovšetkým po obsahovej stránke. Ďalším typickým 
znakom sonátového cyklu prevzatým od starých klasicistických majstrov a významným jedno-
tiacim činiteľom cyklu je motivicko-tematické prepojenie častí na viacerých úrovniach. V prvom 
rade je to v oktávach zdvojený jednohlasý postup v záveroch malých dielov a v druhom rade 
záverová formulka – skok oktáv z dominanty na toniku. Spoločným znakom všetkých taneč-
ných častí je aj striktné členenie na dvojtaktia a ich spájanie, mimoriadna spôsobilosť autora 
varírovať témy a prepájať improvizačné s kompozičným umením. Mnohé postupy evokujú 
motivicko-tematické prepojenia nielen vo vnútri jednotlivých častí, ale aj medzi nimi navzájom. 
K sonátovému cyklu možno dielo prirovnávať aj na základe charakterového a tempového uspo-
riadania častí. Krajné časti tohto diela zodpovedajú rýchlemu tempu krajných častí sonátového 
cyklu. Na druhom mieste tu stojí najpomalšia časť a na treťom (s vynechaním dadaistickej 
časti) časť, ktorá formou i obsahom pripomína scherzo. Cyklus je preto okrem prehliadky 
moderných tancov a kompozičných štýlov začiatku 20. storočia aj dôkazom Schulhoffovho 
výnimočného zmyslu pre formu, jej vývoj a inováciu. 

po obsahovej stránke sme v cykle Fünf Pittoresken op. 31 svedkami viacúrovňovej štýlovej 
synkrézy a syntézy prvkov príznačných pre ten ktorý hudobný štýl. V cykle okrem ťažiskového 
kompozičného jazyka európskej hudobnej moderny a dadaizmu nájdeme inšpiráciu ragtime ako 
kľúčovým východiskom jazzu, severoamerickými novodobými tancami, brazílskym tangom, 
ázijskou anhemitonickou pentatonikou, nemeckou tradíciou kontrapunktu či dokonca kubán-
skou habanerou. Z hľadiska harmonicko-melodického a metro-rytmického myslenia je v diele 
zjavný vplyv hudby francúzskej hudobnej moderny. a to ako v podobe osvojenia a využitia 
tonality, resp. rozšírenej tonality, modality, bitonality až polytonality, tonálnej a tónorodovej 
nejasnosti a viacznačnosti, kvartovo-kvintových akordov a septakordov rozvádzajúcich sa do 
ďalších septakordov, tak aj pestrého výberu rytmických modelov, ktoré účinne, ale aj technicky 
mimoriadne náročne kombinuje ako v horizontálnej, tak aj vertikálnej rovine. Komplikované 
polyfónne pasáže nasvedčujú zase Schulhoffovmu blízkemu vzťahu k nemeckej tradícii, z ktorej 
vzišiel.

Napriek tomu, že je toto dielo stále nedostatočne reflektované a interpretované, môžeme ho 
zaradiť medzi obsahovo i formovo prelomové diela 20. storočia. polyštýlovosť a multikultúrne 
inšpiračné zdroje v kombinácii s mimoriadnou invenciou, majstrovským vypracovaním a inová-
ciou formy sa snúbili v jedinečnom cykle, ktorý sa však práve preto stal ťažko hrateľným aj pre 
súčasného klavírneho interpreta. pre jeho interpretáciu je nevyhnutné disponovať jazzovým 
cítením, no komplikovanosť štruktúry vyžaduje aj mimoriadny intelektuálny a konštruktívny 
vhľad.
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Aleš Březina a Silvia Adamová (Foto © Pražské jaro – Zdenek Chrapek)

Do diskuse se zapojil i Tomislav Volek (Foto © Pražské jaro – Zdenek Chrapek)
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Vztah Bohuslava Martinů k Československu, které 
opustil v roce 1923 a nikdy se do něj natrvalo ne-
vrátil, byl plný protikladů. Zatímco instituce jako 

Ministerstvo zahraničních věcí, Kancelář prezidenta re-
publiky, Československá akademie věd a další mu dlouho
době poskytovaly finanční podporu, české (zejména praž-
ské) hudební kruhy se k jeho tvorbě a jejím stylistickým 
východiskům stavěly převážně odmítavě. Z finančních 
důvodů přihlašoval skladatel svá díla pravidelně do čes-
kých kompozičních soutěží, ve kterých získával nejrůz-
nější ceny. Ve většině těchto soutěží však hlavní ceny 
dostávali tehdejší čelní protagonisté pražského hudeb-
ního života jako Jaroslav Řídký, Jaroslav Křička, Ladislav 
Vycpálek aj. Martinů v nich byl přímo predestinován pro 
roli outsidera, jednak kvůli své umělecké orientaci na 
hudbu autorů žijících a tvořících ve Francii, na které vět-
šina českých skladatelů pohlížela se značným despektem, 
jednak na základě své poskrovné přítomnosti v Česko-
slovensku (nebyl ani členem žádného vlivného českého 
hudebního spolku). Proto mu byl opakovaně znemožněn 
návrat do Československa v době, kdy o něj opravdu 
usiloval, tedy nejprve v letech 19351939 odmítnutím 
skladatelovy kandidatury na místo profesora kompozice 
na konzervatoři v Praze a po roce 1945 zablokováním 
původně slibně se rozvíjející možnost jeho nástupu na 
nově založenou Akademii múzických umění. 

Po roce 1948 byl skladatelův návrat nežádoucí a jeho 
tvorba načas zcela zmizela z koncertního života v tehdej-
ším socialistickém Československu, aby se do něj v okleš-
těné podobě začala vracet až od poloviny padesátých 
let 20. století a v úplnosti až po převratu v roce 1989. 
Analogicky Martinů nikdy neobdržel žádný českosloven-
ský státní řád, na rozdíl od mnoha jiných českých skla-
datelů, dnes zapomenutých. Teprve v roce 1991 mu byl 
posmrtně udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka a i to 
jen II. třídy.1

Příspěvek čerpá ze skladatelovy korespondence a dal-
ších dokumentů uložených v Institutu Bohuslava Marti-
nů v Praze a je rozčleněn do následujících oddílů: 
1. Čtyři desetiletí kontinuální podpory Martinů ze strany 

České akademie věd v letech 19141950;
2. Snaha o místo profesora skladby na pražské konzerva-

toři v roce 1935;
3. Útěk do USA s minimální pomocí státu;
4. Nabídka místa profesora kompozice na mistrovské ško-

le a transformace podpory ze strany státu;
5. Zákazy provozování děl B. Martinů v jeho vlasti;
6. Změna postoje a zájem ze strany československé Státní 

bezpečnosti.

1. Čtyři desetiletí kontinuální podpory Martinů v letech 
1914-1950
Vzhledem ke svému původu z chudých poměrů, ale ze-
jména díky svému velkému talentu se Bohuslav Martinů 

1 Před ním dostali tento řád v nejvyšší kategorii I. třídy 
např. Fidel Castro (1972), Leonid Brežněv (1973), Muammar 
Kaddáfí (1978) nebo Jásir Arafat (1989). Medaili za zásluhy 
dostali od současného prezidenta Miloše Zemana v roce 2016 
např. herec Luděk Sobota, režisér Zdeněk Troška nebo zpěvačka 
Helena Vondráčková.

“...pour le moment, je suis là-bas toujours 
con sidéré comme un famous Czech composer...”: 
Bohuslav Martinů’s ambivalent relationship 
with Czechoslovakia
The relationship of Bohuslav Martinů with Czecho
slovakia, which he abandoned in 1923 never to return 
permanently, was full of contradictions. Such Czech 
institutions as the Ministry of Foreign Affairs, the Office 
of the President of the Republic, and the Czechoslovak 
Academy of Sciences, among others, provided him with 
longterm financial support, but Czech musical circles 
(especially in Prague) were largely opposed to his music 
and its stylistic resources, and they repeatedly hindered 
his return, for example by the rejection of the com-
poser’s candidacy for a post as professor of composition 
at the Prague Conservatoire. After 1948, the composer’s 
return was unwanted, and for a time his music disap-
peared entirely from the concert life of former social-
ist Czechoslovakia. His works did not begin to make a 
comeback there until the mid1950s, and then only to a 
limited extent. The study draws on the composer’s cor-
respondence and other documents in the holdings of the 
Bohuslav Martinů Institute in Prague.

Key words: Martinů, Bohuslav; Czech music; 20th century; 
Czechoslovakia; financial support; Ministry of Foreign 
Affairs; Academy of Sciences; Office of the President; 
exile; Czechoslovak Secret Police (StB)

Number of characters / words: 39 342 / 5 316

Aleš BŘeZINA
(Praha)

»...pour le moment, je suis
là-bas toujours considéré comme
un famous czech composer...«:*

ambivalentní vztah 
Bohuslava Martinů 

k Československu 

/1

* Viz pozn. 68.
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setkal s podporou poprvé již v době studia na střední škole. Tehdy šlo o podporu z privátních 
zdrojů – poskytl mu ji poličský knihkupec Josef Kaňka, který financoval studia Martinů na praž-
ské konzervatoři v letech 19061910. Díky tak brzké zkušenosti se Martinů naučil o podpory 
nejen žádat, ale také je zodpovědně využívat. Mezi roky 1914 a 1950 získával pravidelně pod-
poru od České akademie věd a umění (do roku 1918 České akademie císaře Františka Josefa pro 
vědy, slovesnost a umění), Ministerstva školství a národní osvěty, Ministerstva zahraničních 
věcí a Kanceláře prezidenta republiky.2 Speciální kapitolu tvoří podpora B. Martinů ze strany 
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a jeho rodiny, která se projevovala nejen 
v oblasti finanční: již v roce 1919 napsala Alice Masaryková pozoruhodný dopis dirigentovi 
Národního divadla Karlu Kovařovicovi:

»Mistře, je možné, aby pan Martinů jel s Vámi jako houslista do Paříže? Tvrdí, že je to pro 
něho životní věcí. Posuďte prosbu jeho a děkuji Vám předem. V upřímné úctě A. Masary-
ková.«3

U České akademie věd a umění (dále jen ČAVU) podal Martinů mezi roky 19141949 celkem 
21 žádostí, z nichž třináct bylo úspěšných a jen osmi nebylo vyhověno.4 V dubnu 1914 žádal 
o udělení cestovního studijního stipendia »na cestu do Paříže, kterou již ode dávna zamýšlí«.5 
O tři roky později žádal o podporu ČAVU za písňový cyklus Nipponari, případně o podporu 
z nadace Klementiny Kalašové pro mladé hudební skladatele ve výši 100 Kč. »Podpory by užil 
k doplnění hudebnin a hud. spisů, které ke svému studiu potřebuje.«6 Doporučující dopis mu 
napsal Josef Suk, jeho pozdější učitel na konzervatoři v Praze.

V roce 1919 se ucházel Martinů o »udělení podpory k dalším pracím«. K žádosti přiložil 
klavírní Polky, dále v ní zmínil balet Stín, písňový cyklus Kouzelné noci, Houslovou sonátu C dur 
a kantátu Česká rapsodie.7 Jen o pět dní později požádal ČAVU o udělení podpory v souvislosti 
s kantátou Česká rapsodie, a to hned dvěma dopisy.8 Nakonec za ni obdržel 2. výroční cenu ve 
výši 800 Kč.9 Méně úspěšný byl o rok později, kdy jeho žádost »za udělení podpory na další 
práce v oboru hudebním« byla zamítnuta.10 I v roce 1921 požádal o podporu své skladatelské 
činnosti, kterou reprezentoval přiložený písňový cyklus Kouzelné noci.11

V dubnu 1923 požádal Martinů »o udělení stipendia 1200 K« se zdůvodněním, že jako členu 
České filharmonie a kvůli privátním hodinám »na vlastní práci v komposici zbývá mu velmi 

2 Z důvodů přílišného rozsahu se v této studii nezabývám cenou Jubilejní nadace Bedřicha Smetany, 
která byla Martinů udělena celkem třikrát v letech 1929 (Allegro symphonique), 1935 (Hry o Marii) a 1937 
(Divadlo za branou).

3 Alice Masaryková Karlu Kovařovicovi, 27. 3. 1919, srov. ND 19190327, https://database.martinu.
cz/mails/public_view/4757 (veškeré signatury korespondence v tomto textu odkazují na archiv Institutu 
B. Martinů v Praze, https://database.martinu.cz/mails/public_index/). Kovařovic žádosti vyhověl.

4 Otázky podpory ČAVU vyčerpávajícím způsobem zpracovala PhDr. Kateřina Maýrová v samostatné 
příloze časopisu Hudební věda v roce 2000, srov. Maýrová, Kateřina: Korespondence Bohuslava Martinů 
s Českou akademií věd a umění, in: Hudební věda 37 (2000), č. 12, samostatná příloha s. 164, http://
dlib.lib.cas.cz/4217/1/2000_ILXIV.pdf. Otázku vztahu Martinů ke státům, v nichž žil, pojednal Březina, 
Aleš: “The two big states that make decisions about us”: Bohuslav Martinů between McCarthy’s America 
and Communist Czechoslovakia, in: Beckerman, Michael (ed.): Martinů’s Mysterious Accident: Essays in 
Honor of Michael Henderson [= Studies in Czech Music, 4], Hillsdale, NY: Pendragon Press, 2007, s. 6172.

5 Srov. AVČR 19140414, https://database.martinu.cz/mails/public_view/6583. Akademie skladateli 
nevyhověla, viz AVČR 19140626, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7058.

6 Srov. AVČR 19170403, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7059. Dostal podporu ve 
výši 200 Kč, viz AVČR 19170630, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7060.

7 Srov. AVČR 19190319, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7061. Od Akademie dostal 
příspěvek »300 korun na další práce hudební«, viz AVČR 19190703, https://database.martinu.cz/mails/
public_view/7062.

8 Srov. AVČR 19190324a (žádost o výroční cenu), https://database.martinu.cz/mails/public_
view/7063, a AVČR 19190324b (žádost o »1 200 Kč z fondu Matěje Havelky«), https://database.mar-
tinu.cz/mails/public_view/7064. Na tuto druhou žádost neevidujeme v archivu ČAVU žádnou odpověď.

9 Srov. AVČR 19191213, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7065.
10 Srov. AVČR 19200215, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7066. Přiložil k ní klavírní 

Preludes.
11 Srov. AVČR 19210426a (žádost o podporu z fondu Matěje Havelky), https://database.martinu.

cz/mails/public_view/2044, a AVČR 19210426b (žádost o výroční cenu), https://database.martinu.cz/
mails/public_view/7067. Obdržel 1 200 Kč z fondu Matěje Havelky, viz AVČR 19211214, https://data-
base.martinu.cz/mails/public_view/7068.
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málo času«. ČAVU by mu prý udělením stipendia »umožnila jeho dávné přání studovati nějaký 
čas komposici v Paříži«.12 Současně s tím se neúspěšně ucházel o cenu z fondu Matěje Havelky 
za orchestrální skladbu Míjející půlnoc.13 Stejně neúspěšná byla o tři roky později jeho žádost 
o cenu ČAVU za balet Istar,14 zatímco na dokončení »prací a umožnění dalšího pobytu v Paříži«15 
obdržel 2 000 Kč.16 Ve stejné výši podpořila ČAVU skladatelovo »další studium v Paříži« v roce 
1927.17 Smíšenou reakci vyvolala jeho žádost o příspěvek na

»alespoň částečné krytí výloh, jež mám s úpravou klavírního výtahu svojí komické opery 
Voják a tanečnice, jež bude uvedena v únoru 1928 v Národ. divadle v Brně. Klavírní výtah 
upravil p. K . Šolc, jehož honorář 4 000 Kč nemohu splatiti ze svých příjmů, které mi stačí 
právě k tomu, abych dokončil svoji práci a cíle započaté v Paříži. [...] umožní mi, abych 
se klidněji mohl věnovati další práci, jež bude míti smysl i pro propagaci ostatních děl 
české hudby.«18

Za orchestrální skladbu La Bagarre19 porota Martinů »udělila polovinu II. výroční ceny hu-
dební, zvětšenou o polovinu ceny III. a Kč. 500 z prostředků hudebního odboru«, tedy celkem 
3 000 Kč.20 Je však příznačné, že tuto skladbu, úspěšně premiérovanou v roce 1927 Sergejem 
Kusevickým a Bostonským symfonickým orchestrem, na program festivalu ISCM v roce 1928 
nezařadila československá sekce této organizace, nýbrž ústřední porota. Skladatelova žádost 
z ledna 1929 o stipendium nebo podporu k úhradě výloh spojených s úpravou klavírního 
výtahu a německého překladu textu opery Tři přání aneb Vrtkavosti života21 byla úspěšná jen 
částečně, když obdržel 1 000 Kč.22 Z tohoto důvodu klavírní výtah vypracoval sám a jen němec-
ký překlad zadal externě. 

V plné výši byla úspěšná žádost z března 1930 o stipendium 4 000 Kč »k dalšímu pobytu 
v Paříži, kde žiji již delší čas a kde jsem si vytvořil posici, která má skutečný umělecký význam 
pro českou hudbu. Jsem odhodlán přivésti toto úsilí na nejvyšší možný vrchol [...].«23 V té době 
mohl svá tvrzení doložit četnými provedeními svých děl v evropě a USA.24 O rok později žádal 
o stejnou výši podpory bez úspěchu.25 Akademie mu z blíže neurčených důvodů »nemohla 
vyhovět«.26 

V roce 1932 žádal opět o stipendium 4 000 Kč s odůvodněním, že výsledky jeho práce 
v zahraničí

»jsou značné a pro naši hudbu i propagaci českého umění dostatečně důležité. [...] při 
posici, kterou jsem si zde vybojoval, by měly velký vliv na propagaci české hudby. Stipendia 
bych užil na dokončení svého nového baletu, úpravu klavírního výtahu a překladu textu 

12 Srov. AVČR 19230430, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2045. Obdržel 1 000 Kč »na 
další práce hudební«, viz AVČR 19230625, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7070. S tímto 
stipendiem se Martinů vydal do Paříže na tříměsíční studijní pobyt u Alberta Roussela, ze kterého se 
vyvinul trvalý pobyt ve francouzské metropoli až do vypuknutí druhé světové války.

13 Srov. AVČR 19230400, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7069. Cena byla přisouzena 
jinému žadateli, viz AVČR 19231215, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7071

14 Srov. AVČR 19260400, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2046. Negativní odpověď 
viz AVČR 19261210, https://database.martinu.cz/mails/public_view/6564.

15 Srov. AVČR 19260708, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2050.
16 Srov. AVČR 19261014, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2047.
17 Srov. AVČR 19270119, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2051. Pozitivní odpověď na 

tuto žádost srov. AVČR 19270523, https://database.martinu.cz/mails/public_view/6566.
18 Srov. AVČR 19271013, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2052. Obdržel 1 000 Kč, 

viz AVČR 19280303, https://database.martinu.cz/mails/public_view/6567. Na 3. straně skladatelovy 
žádosti se nachází přípisek neidentifikovanou cizí rukou: »Autoři ať si dělají klav. výtahy sami! Když jsou 
pohodlní, tak ať si to nenechávají od druhých zaplatit. Dále se má klav. výt. předložit!«

19 Srov. skladatelovu žádost AVČR 19280328, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2053.
20 Srov. AVČR 19281126, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2054.
21 Srov. AVČR 19290107, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2055.
22 Srov. AVČR 19290613, https://database.martinu.cz/mails/public_view/6568.
23 Srov. AVČR 19300319, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2056.
24 Srov. AVČR 19300526, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2048.
25 Srov. AVČR 19310220, https://database.martinu.cz/mails/public_view/6569.
26 Srov. AVČR 19310611, https://database.martinu.cz/mails/public_view/6570, podepsán J. B. Foer-

ster. V květnu 1931 ale přijala ČAVU Martinů za svého řádného člena.

/3

https://database.martinu.cz/mails/public_view/2045
https://database.martinu.cz/mails/public_view/7070
https://database.martinu.cz/mails/public_view/7069
https://database.martinu.cz/mails/public_view/7071
https://database.martinu.cz/mails/public_view/2046
https://database.martinu.cz/mails/public_view/6564
http://
https://database.martinu.cz/mails/public_view/2047
https://database.martinu.cz/mails/public_view/2051
https://database.martinu.cz/mails/public_view/6566
https://database.martinu.cz/mails/public_view/2052
https://database.martinu.cz/mails/public_view/6567
https://database.martinu.cz/mails/public_view/2053
https://database.martinu.cz/mails/public_view/2054
https://database.martinu.cz/mails/public_view/2055
https://database.martinu.cz/mails/public_view/6568
https://database.martinu.cz/mails/public_view/2056
https://database.martinu.cz/mails/public_view/2048
https://database.martinu.cz/mails/public_view/6569
https://database.martinu.cz/mails/public_view/6570


104 A l e š  B ř e z i n a

Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 101-109 © association for Central european Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

baletu Špalíček. Sl. Č. Akademie by mi udělením podpory umožnila zachovati tyto české 
zvyky a hry v díle umělecké hodnoty.«27

ČAVU mu poskytla jen polovinu požadované částky,28 tu druhou skladateli přiřkla za Koncert 
č. 1. pro violoncello a orchestr a Smyčcový kvartet č. 3.29 Dodatečně obdržel Martinů za balet 
Špalíček ještě 3 000 Kč v roce 1934 z fondu Pavlíny erbanové.30

Naposledy se ucházel Martinů o podporu ČAVU v roce 1939 za skladbu Tre ricercari, pro-
vedenou na Mezinárodním festivalu soudobé hudby v Benátkách.31 Patrně vzhledem k vzniku 
Protektorátu Čechy a Morava jen tři týdny po zaslání žádosti cenu neobdržel a nebylo by ani 
možné mu ji do Paříže doručit.32

Krátce po druhé světové válce byl prezidentem ČAVU zvolen Zdeněk Nejedlý,33 čelný před-
stavitel kruhů otevřeně nepřátelských vůči osobnosti a tvorbě B. Martinů. Navzdory této 
skutečnosti si ale tzv. IV. třída ČAVU, zaměřená na výtvarné umění, hudbu a literaturu, ještě 
po několik let zachovala jistou míru nezávislosti a udělila Martinů ještě v prosinci 1949 »první 
cenu výroční 10 000 Kč za III. symfonii«.34 

Poslední oficiální kontakt se uskutečnil ještě o rok později, když generální tajemník ČAVU 
prof. dr. Viktor Trkal zaslal skladateli gratulaci k jeho 60. narozeninám:

»Česká akademie věd a umění vzpomíná dnes s Vámi Vašich šedesátin. Celý život jste 
zasvětil umění a s radostí můžete hledět na úspěšně vykonanou práci. [...]
 S projevem dokonalé úcty

Prof. Dr. Viktor Trkal, generální tajemník.«35

2. Snaha o místo profesora skladby na pražské konzervatoři v roce 1935 (Ministerstvo zahra-
ničních věcí, Kancelář prezidenta republiky a Ministerstvo školství a národní osvěty)
Rozsáhlá spolupráce pojila Martinů vzhledem k dlouholetému pobytu mimo Československo 
s Ministerstvem zahraničních věcí, které podporovalo pobyt Martinů v Paříži a částečně i jeho 
zahraniční cesty. Udělilo mu např. stipendium na cestu do Berlína, kde Martinů nabízel v roce 
1930 své opery šéfdirigentovi berlínské Krolloper Otto Klempererovi a dalším, nebo v roce 1934 
podpořilo jeho cestu na festival do Benátek, kde byly provedeny jeho Invence.

Ministerstvo školství a národní osvěty (dále jen MŠNO) oslovil Martinů poprvé v roce 1929, 
kdy ho požádal o podporu na rozepsání orchestrálního materiálu své symfonické skladby 
Vřava.36 Velmi výraznou a – nutno říci – negativní roli hrálo MŠNO v rozhodování o obsazení 
místa profesora skladby na pražské konzervatoři roce 1935. Martinů o tomto místě uvažoval 
již v únoru 1932, jak dokládá jeho dopis rodině do Poličky.37 O měsíc později sděloval rodině, 
že mluvil

»s chefem kanceláře p. presidenta, [...] a řekl jsem mu, že nemohu přijmouti ledasjaké 
místo, a on úplně souhlasil a slíbil mi docela officielně, že s místem na mistrovské škole 
konservatoře po Sukovi bude v první řadě počítáno se mnou a že o tom bude referovat 
p. presidentovi«.38

27 Srov. AVČR 19320224, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2057.
28 Srov. AVČR 19321022, https://database.martinu.cz/mails/public_view/6575.
29 Srov. AVČR 19320324 (žádost), https://database.martinu.cz/mails/public_view/7072, a AVČR 

19321128 (odpověď ČAVU), https://database.martinu.cz/mails/public_view/6576.
30 Srov. AVČR 19340214, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2059. Skladatel o to zřejmě 

nežádal, což ale ani nebylo nutným předpokladem, mohla tak učinit »osoba jiná«, viz Maýrová, Kore-
spondence B. Martinů ( pozn. 4), s. 55, pozn. 222.

31 Srov. AVČR 19390224, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2060.
32 Srov. Maýrová, Korespondence B. Martinů ( pozn. 4), s. 57, pozn. 224.
33 Ke zvolení Zdeňka Nejedlého došlo 3. 7. 1945.
34 Srov. AVČR 19491214, https://database.martinu.cz/mails/public_view/6580. Jelikož neexistuje 

žádný doklad, že by o tuto cenu žádal sám Martinů, lze se důvodně domnívat, že žádost předložil někdo 
jiný. Martinů za podporu poděkoval o čtvrt roku později: »[...] jsem zvláště hrdý, že jste zvolili pro vyzna-
menání právě toto dílo, jež je v mém cítění tolik spjato s mnoha událostmi, týkající[mi] se naší vlasti.« 
Srov. AVČR 19500412, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2061.

35 Srov. AVČR 19501208a, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2062.
36 Srov. MŠ 19260729, https://database.martinu.cz/mails/public_view/4734.
37 Srov. Mar 19320219, https://database.martinu.cz/mails/public_view/621.
38 Srov. Mar 19320319, https://database.martinu.cz/mails/public_view/623.
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Pozoruhodné svědectví o dlouhodobém skladatelově úsilí o návrat do Prahy nabízí kore-
spondence Josefa Schieszla, tajemníka Kanceláře prezidenta republiky. Ta vyplácela Martinů 
pravidelný měsíční příspěvek, jak dokládá i dopis skladatelova dlouholetého podporovatele, 
kulturního rady při československém vyslanectví v Paříži Miloše Šafránka:

»Martinů dnes obdržel červnovou splátku, má tedy finance v pořádku. Těžko říct, co s ním 
bude dál. [...] Po dobu prázdnin je zajištěný, dostal cenu České Akademie a bude s ženou 
2-3 měsíce na českém venkově. Po návratu do Paříže koncem září mu nastane krušný život. 
Jeho nakladatelé, mezi nimi i Schott, začínají být ve finančních obtížích.«39

Pravidelná podpora ze strany Kanceláře prezidenta republiky se později zkomplikovala rezigna-
cí prezidenta Masaryka, který situaci dočasně vyřešil udělením mimořádného příspěvku skla
da teli ve výši 5 000 Kč.40 Pozoruhodný doklad vyjednávání o nové podobě kontinuální podpo-
ry s prezidentovým nástupcem Benešem obsahuje dopis Martinů Janu Zrzavému z února 1937.41

V roce 1935 začal Josef Schieszl aktivně připravovat příchod Martinů na místo profesora na 
pražské konzervatoři. Domníval se, že tento skladatel u nás »sotva má konkurenta«, a přiznal, 
že z něj mluví i sobecký důvod, neboť Martinů po léta dostává podporu pana prezidenta a tato 
podpora bude »ze známé situace« zastavena.42 Jeho první pokus byl předčasný, protože dosud 
nebyl předložen návrh profesorského sboru na místo profesora po Josefu Sukovi.43 Situaci 
ztěžovala též okolnost, že se Martinů z taktických důvodů dlouho zdráhal ucházet oficiálně 
o místo, na něž byli kandidáty ze strany konzervatoře Jaroslav Křička a Rudolf Karel.44 Proto 
mu jeho přítel Václav Talich, profesor konzervatoře a šéfdirigent České filharmonie, poradil, 
aby si o místo podal žádost jak na ministerstvo školství, tak na rektorát konzervatoře, čímž by 
popřel pochyby o svém návratu.45 Stejnou radu dal skladateli i Josef Schieszl,46 který obratem 
upozornil ministra Krčmáře, že žádost byla již podána,47 a začal intervenovat i přímo na kon-
zervatoři.48 Veškeré úsilí však vyšlo vniveč, protože se mistrovská škola pražské konzervatoře 
rozhodla místo po Josefu Sukovi na jeho počest neobsazovat vůbec.49 Naděje, které Martinů 
vkládal do dalších uvolněných míst,50 se také nenaplnily, a tak se rozhodl i nadále setrvat v Pa-
říži. K otázce konzervatoře se Martinů bez úspěchu vracel až do roku 1939, vypuknutí druhé 
světové války učinilo rázný konec všem jeho nadějím.

3. Útěk do USA s minimální pomocí státu a transformace státní podpory
Obsazení Paříže německými vojsky vyvolalo masový útěk ohrožených intelektuálů z Francie. 
Martinů uvízl na dlouhou dobu v AixenProvence, kde po několik měsíců marně usiloval 
o získání výjezdního víza. Podrobný vhled do jeho situace nabízí korespondence s Milošem 
Šafránkem, který po dohodě s londýnskou vládou edvarda Beneše získal v roce 1940 funkci 
československého zástupce v Mezispojeneckém informačním středisku v New Yorku (později 
přejmenovaném na Informační výbor Spojených národů). Martinů si v ní trpce stěžoval na 
nečinnost naší vlády, jejíž zásah považoval za zásadní pro získání výjezdního víza a kritizoval 
lhostejnost vládních kruhů vůči osudům umělců s tím, že zde pro něj nikdo nic neudělá.51 O dva 

39 Srov. SchJ 19320614, https://database.martinu.cz/mails/public_view/4942.
40 Srov. SchJ 19350712, https://database.martinu.cz/mails/public_view/3362.
41 Srov. Zrz 19370203, https://database.martinu.cz/mails/public_view/5932.
42 Srov. dopis Josefa Schieszla ministru školství a národní osvěty Janu Krčmářovi z 6. 6. 1935, SchJ 

19350606b, https://database.martinu.cz/mails/public_view/4948.
43 Jan Krčmář Josefu Schieszlovi, SchJ 19350625, https://database.martinu.cz/mails/public_view/4949.
44 Srov. dopis Josefa Schieszla Zdeňku Wirthovi (Ministerstvo školství a národní osvěty), SchJ 1935

1003, https://database.martinu.cz/mails/public_view/4950.
45 Srov. dopis Martinů Josefu Schieszlovi, SchJ 19351103, https://database.martinu.cz/mails/pub-

lic_view/4934.
46 Srov. SchJ 19351109, https://database.martinu.cz/mails/public_view/3367.
47 Srov. SchJ 19360111a, https://database.martinu.cz/mails/public_view/4953.
48 Srov. Schieszlovy takřka identické dopisy Karlu Hoffmeisterovi, SchJ 19360111c, https://database.

martinu.cz/mails/public_view/4958, a Janu Branbergerovi, SchJ 19360111b, https://database.martinu.
cz/mails/public_view/4955.

49 Srov. sdělení ministra Krčmáře Josefu Schieszlovi, SchJ 19360116, https://database.martinu.cz/
mails/public_view/4954.

50 Srov. skladatelův dopis rodině do Poličky, Mar 19360512, https://database.martinu.cz/mails/
public_view/739.

51 Srov. ŠafM 19400801, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2633.
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měsíce později informoval Šafránka o zamítnutí žádosti o výjezdní vízum a opět ho žádal 
o energické zásahy s tím, že udělal vše, co bylo možné, a má již lístky pro sebe a svou paní 
na loď excambion, která vyplouvá z Lisabonu 25. 12.52 S pomocí Šafránka a řady zahraničních 
přátel se mu podařilo okupovanou Francii opustit sice až po odjezdu lodi excambion,53 naštěstí 
mu švýcarský dirigent a mecenáš Paul Sacher zakoupil lístky na loď exeter, a tak manželé 
Martinů koncem března 1941 konečně opustili evropu.

Ve Spojených státech Martinů rychle dosáhl ohlasu, který mu umožnil opět žádat česko-
slovenskou exilovou vládu o podporu své činnosti. V Nadaci Paula Sachera se nachází koncept 
skladatelova dopisu z roku 1942, ve kterém mj. uvádí, že jeho »skladby jsou pro tento okamžik 
daleko důležitější pro nás než co jiné, zvláště když se mi podařilo si zde vydobýti posici, kde 
mohu skutečně se značnými výsledky pracovati pro propagaci našeho umění«. V případě udě-
lení pravidelné podpory nabídl protihodnotu:

»[...] až se vrátím domů, že bych zadržel pro sebe určité rukopisy orchestrálních děl a že 
bych je dal potom volně k disposici státní edici, čímž bych do určité míry splatil svoji 
podporu zde. Nebo jiné řešení by bylo, že bych dal autorské příjmy některé ze svých oper 
jako vlastnictví státu, čímž [by] se můj dluh splatil.«54

Jeho žádost se zřejmě setkala s úspěchem, protože v roce 1944 požádal patrně Jana Masaryka 
o zvýšení podpory:

»Milý pane ministře, mohl bych zde najíti nějaký job, takže bych nemusel žádati podporu, 
ale znamenalo by to veškerou ztrátu času pro moji komposici a myslím, že mé skladby 
jsou pro tento okamžik důležitější pro nás než co jiné.«55

Masaryk si byl významu Martinů dobře vědom. V rozhlasovém vysílání, určeném především 
spoluobčanům v okupovaném Československa, prohlásil 16. února 1944:

»Kulturně a umělecky se v Americe také činíme. Skladby Martinů jsou hrány všemi or-
chestry a on je uznáván za jednoho z nejdůležitějších, ba skoro bych řekl nejdůležitějšího 
soudobého skladatele.«56

4. Nabídka místa profesora kompozice na mistrovské škole Akademie múzických umění 
a transformace podpory ze strany státu
V září 1945 přišel Martinů telegram od ředitele pražské konzervatoře Václava Holzknechta, ve 
kterém mu bylo nabídnuto místo profesora skladby na nově se formující Akademii múzických 
umění. Skladatel tuto nabídku nadšeně přijal, Holzknecht ji předal Ministerstvu školství a osvě-
ty, které vedl Zdeněk Nejedlý, nicméně k její realizaci z politických důvodů nikdy nedošlo.57 
Ohledně nové funkce Nejedlého napsal Martinů Šafránkovi:

»Také se mi vloudila taková heretická a nelidová myšlenka do hlavy, že u nás teď rozhoduje 
všechno jenom lid a jenom lid, ale nemohu najít ten okamžik, kdy ku př. lid se rozhodnul 
jmenovati Nejedlého. On vlastně, když o tom přemýšlíte, nebyl lidem zvolen vůbec.«58

52 Srov. ŠafM 19401026, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2638.
53 Srov. ŠafM 19401201, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2639.
54 Nedatovaný dokument je uložen v Nadaci Paula Sachera v Basileji, Sammlung Paul Sacher, bez sig-

natury. V roce 1945 Martinů opravdu předložil návrh na převedení nakladatelských práv na svá americká 
díla na Československé státní nakladatelství, čímž by splatil svůj pomyslný dluh za pravidelnou finanční 
podporu, kterou mu poskytovala československá vláda. Ve stejném roce napsal řediteli nakladatelství 
Melantrich Karlu Šebánkovi, že by Památník Lidicím rád udělal jako »národní« vydání, aby veškeré příjmy 
z provedení šly např. na nemocnici v Lidicích, srov. Šeb 19451102, https://database.martinu.cz/mails/
public_view/2447. K realizaci jeho návrhů však nedošlo. 

55 Nedatovaný dokument je uložen v Nadaci Paula Sachera v Basileji, Sammlung Paul Sacher, bez 
signatury.

56 Citát převzat z dosud nepublikované studie mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů, Miloš Šafránek 
a studená válka. Za velkorysé poskytnutí textu patří autorovi velký dík.

57 Srov. mihule, Jaroslav: Martinů – osud skladatele, Praha: Karolinum, 2002, s. 374: Martinů »oka-
mžitě souhlasně reagoval s dotazy na další podrobnosti, které Holzknecht předal ministerstvu školství 
a osvěty pod vedením Z. Nejedlého. Z tohoto úřadu však již další nabídka ani oficiální pozvání, na které 
Martinů netrpělivě čekal, nepřišlo. Problémy souvisí patrně také s restrukturalizací konzervatoře a vy-
tvořením nové Akademie múzických umění v Praze.«

58 Srov. ŠafM 19450814, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2674.
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Pochybnosti o návratu do Československa rostly každým týdnem. Koncem listopadu 1945 
se s nimi svěřil Karlu Šebánkovi:

»Mimo onoho dotazu z Konservatoře jsem nedostal dosud žádné vyrozumění, ani odpověď, 
ani jmenování, dekret, nic, a tak se náš odjezd odsud pravděpodobně zase oddálí snad až 
do jara, protože jsem se zde engažoval pro velkou komposici, předpokládaje, že i kdyby jme-
nování přišlo, že to už nebude pro tuto saisonu. Když o tom přemýšlím a Vy znáte situaci, 
tak je možno, že moje jmenování není tak jisté a že to i může býti někomu rozhodujícímu 
proti mysli. Buďte tak hodný a zeptejte se Holzknechta, jak ta situace konkretně vypadá, 
a já bych se staral nalezti něco jiného a nebo vůbec se rozhodnouti jinak. Nebojte se, že 
mne polekáte nebo zarmoutíte, napište mi situaci, jaká je.«59

V dopise rodině do Poličky uvedl další možný důvod:
»[...] pravděpodobně jsem u nich také jeden z těch zrádců, kteří něco dokázali za hranicemi, 
to jest, že jsme se dle nich ulili, když oni trpěli.«60

Z tohoto důvodu si změnil vízum na statut emigranta a začal uvažovat o získání amerického 
občanství.61 V listopadu 1946 sice obdržel telegram o jmenování profesorem skladby na nově 
vzniklé Akademii múzických umění v Praze,62 nicméně současně mu byla zrušena stálá podpora63 
a teprve rázná intervence ministra zahraničních věcí zjednala nápravu.64 Další skladatelovu 
podporu převzalo od Ministerstva zahraničí Ministerstvo školství a národní osvěty, které mu 
ale pravidelný měsíční příspěvek snížilo o 50 dolarů na 200 dolarů a přestalo mu ho vyplácet 
již v říjnu 1947.65 Na zásah ministra Masaryka byla Martinů v listopadu 1947 jednorázově 
poukázána částka 750 dolarů s tím,

»abyste příspěvek 250 dolarů měl k disposici po dobu svého pobytu v New Yorku, přičemž 
zde předpokládáme, že sem odjedete někdy v dubnu. [...] je pravděpodobné, že tyto příspěv-
ky budou Vám čítány na účet Vašeho profesorského platu66 a že Vaše jmenování, až sem 
přijedete, bude provedeno se zpětnou platností.«67

Navzdory všem výše uvedeným pochybnostem Martinů v té době natolik věřil ve svůj návrat 
do Prahy, že ho dokonce ještě dva měsíce po komunistickém puči v Československu oznámil 
i příteli Sacherovi do Švýcarska:

»Jsem tam teď uznáván jako slavný český skladatel, samozřejmě, očekávají mne totiž jako 
profesora na té jejich Akademii.«68

5. Zákazy provozování děl Martinů v jeho vlasti
Po únorovém puči v roce 1948 se situace pro Martinů (jako pro mnoho jiných) začala rapidně 
zhoršovat. Jeho jméno se objevovalo v propagandistických pamfletech předních představitelů 

59 Srov. Šeb 19451128, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2443.
60 Srov. Mar 19460124, https://database.martinu.cz/mails/public_view/308.
61 Napsal o tom např. příteli Karlu Novákovi, srov. NovK 19460520, https://database.martinu.cz/

mails/public_view/4508.
62 Srov. skladatelův dopis rodině do Poličky, Mar 19461114, https://database.martinu.cz/mails/

public_view/333.
63 Podrobně o tom informoval Jan Löwenbach kancelář ministra Nejedlého v prosinci 1946, viz Löw 

19461219, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2155: »Martinů se nachází ve svrchované 
finanční tísni v New Yorku, kdež náklady spojené s ošetřením a lékařským vydáním úplně vyčerpaly jeho 
úspory, takže byl nucen vypůjčiti si od generálního konsulátu 500 dolarů. Ministerstvo zahraničních věcí 
zastavilo od 1. října 1946 všechny suspendace a také měsíční podporu B. Martinů v částce 150 dolarů.« 

64 Detaily popsal skladatel v dopise rodině do Poličky, viz Mar 19461219, https://database.martinu.
cz/mails/public_view/336.

65 Srov. skladatelův dopis Janu Löwenbachovi, Löw 19471005, https://database.martinu.cz/mails/
public_view/2146.

66 Roční příjem Martinů z profesorského platu měl obnášet přibližně 120 000130 000 Kč, viz dopis 
Jana Löwenbacha skladateli, Löw 19470103, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2139.

67 Srov. Löwenbachův dopis skladateli, Löw 19471111, https://database.martinu.cz/mails/public_
view/2147.

68 Srov. Sac 19480412, https://database.martinu.cz/mails/public_view/2967: »[...] pour le moment, 
je suis làbas toujours considéré comme un famous czech composer et bien entendu, on m’attend pour 
rentrer comme professeur à cette Académie de musique.« Český překlad Aleš Březina.
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režimní estetiky socialistického realismu.69 Skladatelova díla začala mizet z programů koncertů 
a v říjnu 1950 poslal generální tajemník Svazu československých skladatelů Miroslav Barvík 
Ministerstvu informací a osvěty depeši Věc: Díla Boh. Martinů:

»Na veřejných koncertech v Československu jsou ještě ojediněle hrána díla Boh. Martinů. 
Provádění těchto skladeb však není vzhledem k dalšímu vývoji naší hudby zatím příliš žá-
doucí. Rozhodně nedoporučujeme, aby jeho díla byla s naší strany propagována v cizině.«70

Komunistický režim rozjel proti Martinů dezinformační kampaň71, která měla za následek tak-
řka úplné stažení jeho skladeb z koncertního repertoáru v letech 19491954.

6. Změna postoje a zájem ze strany československé Státní bezpečnosti
Martinů se vůči své ostrakizaci v tehdejším Československu samozřejmě hodlal bránit. Zápis 
ze schůze Ministerstva kultury Československé republiky se zástupci agentury DILIA z 28. září 
1953 k tomu přináší zajímavý materiál, ze kterého vyplývá, že si skladatelův právní zástupce 
stěžoval v dopise Státnímu nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (dále jen SNKLHU), 
že skladatelova díla předaná nakladatelství nejsou dostatečně rozšiřována. Pokud nebudou 
do šesti měsíců šířena po celém světě, bude Martinů považovat smlouvu za zrušenou. Podle 
SNKLHU jsou dosud vydaná díla skladem, pět děl, na něž má nakladatelství smlouvu, zatím 
nevyšlo. Účastníci schůzky se shodli, že z finančních důvodů musí nakladatelská práva zůstat 
v Československu. Artia vydá katalog děl Martinů vydaných v Československé republice (včetně 
pěti skladeb připravovaných k vydání), SNKLHU a Artia zajistí vydání zbývajících pěti skladeb. 
SNKLHU napíše skladatelovu právnímu zástupci, že své povinnosti plní, a doloží to katalogem. 
Ministerstvo kultury vydá jednotné pokyny k propagaci skladeb Martinů. Schůze se zúčastnili 
kromě výše uvedených též zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních věcí, 
Národní banky československé, Ochranného svazu autorského OSA a Svazu československých 
skladatelů.72 Dopis Ministerstva kultury Československé republiky nakladatelství SNKLHU vý-
slovně upozorňuje, »že jedině důsledné a rychlé provedení těchto pokynů může předejíti ztrátě 
vydavatelských práv k dílům B. Martinů a tím i škodě kulturní a škodám hmotným, jejichž 
tíži bychom pociťovali ještě dlouhá desetiletí po jeho smrti«.73 Další jednání československých 
orgánů probíhala přímo s nakladatelstvím Boosey & Hawkes zastupujícím Bohuslava Martinů74 
a vedla k uzavření dohody ohledně zastupování jeho skladeb. 

K získání výnosů z tantiém za díla Bohuslava Martinů se komunistický režim kromě inten-
zivních, státem iniciovaných či přímo podporovaných provedení jeho skladeb ale pokusil dostat 
ještě jiným způsobem, a sice prostřednictvím skladatelova přítele a životopisce Miloše Šafránka. 
Ten se po komunistickém převratu pokusil o emigraci, byl však zatčen a pod nátlakem hrozby 
mnohaletého věznění donucen k podpisu vázacího aktu agenta československé Státní bezpeč-
nosti. Ta mu v jasné narážce na jeho hlavní úkol – manipulaci Bohuslava Martinů – vymyslela 
krycí jméno »Bohuslav Veselý« a pod záminkou sepsání skladatelovy monografie ho vyslala 
v září 1955 do Paříže, kde zůstal až do prosince 1956 s úkolem přemluvit Martinů k návratu 
do Československa.75 

69 Viz např. Barvík, Miroslav: Skladatelé jdou s lidem, Referát na I. zasedání SČS v dubnu 1950, in: 
Hudební rozhledy 3 (1950), č. 89, s. 198225; Štěpánek, Vladimír: Kosmopolitismus v díle B. Martinů, 
Praha: Univerzita Karlova, 1950; Sychra, Antonín: Stranická hudební kritika – spolutvůrce nové hudby.
Úvod do hudební estetiky socialistického realismu, Praha: Orbis, 1951.

70 Faksimile textu nalezeného v pozůstalosti Karla Šebánka je otištěno v diplomové práci Brádková, 
Kateřina: Korespondence Bohuslava Martinů Karlu Šebánkovi, Olomouc: Katedra muzikologie Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého, 2010, https://theses.cz/id/16e9v8/80524839228602.pdf, příloha č. 21.

71 Srov. např. skladatelův dopis Karlu Šebánkovi z 30. 7. 1951, Šeb 19510730, https://database.mar-
tinu.cz/mails/public_view/2483: »Teď co se týče toho, jak mi píšeš, že jsem měl ›vystoupit proti vám‹, 
nemohu si vzpomenouti na nic takového a nevím, co by to mohlo znamenati, nikde žádný projev jsem 
neudělal ani nepodepsal. Teď je ovšem možné, že některé Radio jako Voice nebo to v evropě užili mých 
komposic, čemu nemohu bránit, a možná také mého jména, o tom ovšem nevím, a tak nemohu nic dělat, 
v každém případě osobně jsem nic neudělal, tak to uprav na pravou míru.«

72 Srov. DLA 19531006, https://database.martinu.cz/mails/public_view/5735.
73 Srov. SNKLHU 19540300, https://database.martinu.cz/mails/public_view/7074. Viz též Brádková, 

Korespondence B. Martinů ( pozn. 70), s. 33, pozn. 113. 
74 Srov. DLA 19540817, https://database.martinu.cz/mails/public_view/5739, a DLA 19540921, 

https://database.martinu.cz/mails/public_view/5346. 
75 Jako první poukázal na Šafránkovu spolupráci se Státní bezpečností mihule, Jaroslav: Tinnitus: 
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Jako legalizaci Šafránkova pobytu ve Francii použila Státní bezpečnost záminku napsání 
knihy o Bohuslavu Martinů pro podnik zahraničního obchodu Artia, který Šafránkovi také 
vystavil potřebné dokumenty, jež následně potvrdilo na žádost Státní bezpečnosti také Mini-
sterstvo vnitra. Šafránkovi slouží ke cti, že své povinnosti vykonával natolik liknavě, že byl 
v šedesátých letech vyhodnocen jako agent neúspěšný:

»Výslednost byla slabá. Neúspěch spolupráce s námi lze převážně přičítat jeho osobě, pro-
tože sám nejen že nevyvinul iniciativu, ale neměl zájem na plnění našich úkolů, plnil je 
povrchně až na některé vyjímky, což získal náhodně a nikoliv vlastním přičiněním. Z těchto 
důvodů bylo předem připraveno jeho ztažení [!] z Francie do ČSR a spolupráce s ním byla 
rozvázána. Celkově z jeho pobytu lze učinit závěr, že mohl udělat velmi mnoho práce pro 
nás, na př. připravit svého syna na zaměstnání vyhovující našim úkolům a cílům, což bylo 
z jeho strany opomíjeno a výsledek nebyl žádný.«76

Poslední pokus za skladatelova života učinil ministr školství a kultury František Kahuda 
v červenci 1959, necelý měsíc před skladatelovou smrtí, když osobním dopisem pozval Martinů 
k návštěvě Československa:

»Protože jste projevil tolik zájmu o nové podněty z domova a protože se domnívám, že by 
to jistě přispělo i k Vašemu úplnému zotavení, prosím, abyste přijal mé upřímné pozvání 
k návštěvě vlasti [...]. Jsem přesvědčen, že Vaše osobní poznatky z dnešního Československa 
přispějí ke vzniku nových krásných skladeb, na které se všichni těšíme právě tak, jako na 
osobní setkání s Vámi.«77

Českému hudebnímu fondu se jako jediný, kdo by mohl zvrátit situaci, jevil skladatelův 
dlouholetý přítel Karel Šebánek. V srpnu 1959 zaslal na Ministerstvo školství a kultury žádost, 
aby byl Šebánkovi povolen desetidenní pracovní pobyt ve Švýcarsku: »Účelem cesty je […] ná-
vštěva hudebního skladatele Bohuslava Martinů v Basileji.« Hlavním cílem mělo být převedení 
skladatelových autorských práv po jeho smrti na Český hudební fond, přičemž výnosy by po do-
bu jejího života zůstaly skladatelově vdově Charlottě Martinů. Dále měl Šebánek za úkol např. 
urovnat nesrovnalosti ve vztazích se zahraničními institucemi a získat nová díla k provádění 
v Československu. Podle zprávy, kterou Šebánek odevzdal po návratu z cesty, Martinů souhla-
sil, aby vydavatelská práva na rukopisy, které se v tu dobu nacházely v jeho vlasti, připadla 
Československu. Také svolil k tomu, aby skladby vydané v cizině, které již původní nakladatel 
nebude chtít vydat, mohly být vydány některým z československých nakladatelství.78

Posledním, ovšem značně ambivalentním úspěchem komunistického režimu bylo založení 
Nadace Bohuslava Martinů v roce 1975 a převezení skladatelových ostatků do jeho vlasti v roce 
1979. Jen o deset let později ukončila změna společenského zřízení v Československu a následné 
osamostatnění skladatelovy nadace státem řízenou exploataci skladatelova odkazu.

Závěr
Je nesporné, že právě kontinuální podpora ze strany československého státu v letech 1914
1949 umožnila Bohuslavovi Martinů vyrůst ve světového skladatele. Nechybí dnes podobně 
pestrý systém podpory mladých skladatelů a není jejich roztříštěnost po různých institucích 
v důsledku nutnosti existenční obživy důvodem k tomu, že tato země již po několik desetiletí 
nevyprodukovala srovnatelně zásadního skladatele, jakým je Bohuslav Martinů?

1930-2010, Praha: Karolinum, 2016. Srov. Návrh na vyslání ze dne 2. září 1955, Archiv bezpečnostních 
složek, sv. 40885. 

76 Tamtéž.
77 Srov. KahF 19590730, https://database.martinu.cz/mails/public_view/3344.
78 Srov. Karel Šebánek, Zpráva o Martinů, Šeb 19590908, https://database.martinu.cz/mails/pub-

lic_view/7073.
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Josef Šebesta a Ludmila Šmídová (Foto © Pražské jaro – Zdenek Chrapek)

Jiří Sehnal a Lubomír Tyllner (Foto © Pražské jaro – Zdenek Chrapek)
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problematika vládního vojska od jeho vzniku 
16. března 1939 až do zániku 10. května 1945 je 
z obecně historické pozice zpracována velmi dobře. 

V roce 2002 vyšla kniha Miroslava Kalouska Vládní vojsko 
1939-1945. Vlastenci či zrádci?1 a v roce 2013 kniha ivo 
pejčocha Za Háchu a za Beneše, v níž se autor věnuje 
osudům mnoha vojáků, kteří oblékali uniformu někdej-
ších protektorátních jednotek.2 Hudební tematice se však 
oba autoři vyhnuli, přestože již v prvním čísle časopisu 
Vládní vojsko z prosince 1939 charakterizoval generál 
alois Eliáš, předseda vlády protektorátu Čechy a Morava, 
novou vojensko-politickou situaci v článku Vládní vojsko 
symbolem naší autonomie ( obr. 1a-b), v němž mimo 
jiné napsal:

»Vládní vojsko se chápe rychle také svých povin-
ností k naší národní kultuře, zejména pěstováním 
hodnotné hudby ve svých hudebních sborech, kte-
ré vždy bývaly a jistě zůstanou i nadále výrazem 
ryzí české duše.«3

Z citace zřetelně vyvstává, jak velmi si státní a vojenská 
moc v protektorátu Čechy a Morava uvědomovala nemo-

1 KalouseK, Miroslav: Vládní vojsko 1939-1945. Vlastenci či 
zrádci?, praha: Libri, 2002.

2 PejČoch, ivo: Za Háchu a za Beneše, praha: Ministerstvo 
obrany Čr, 2013.

3 eliáŠ, alois: Vládní vojsko symbolem naší autonomie, in: 
Vládní vojsko 1 (1939/40), č. 1 (leden 1940), s. 2-3, zde s. 3.

Josef ŠEBESTa
(Mělnická Vrutice)

Za smetanu a za Dvořáka: 
hudby vládního vojska 

při oslavách české hudby 
v roce 1941 a 1944

For smetana and for Dvořák: Military bands 
of the Government Army at celebrations 
of Czech music in 1941 and 1944
in 1941, celebrations were held under the patronage of 
president Emil Hácha for the 100th anniversary of the birth 
of antonín Dvořák. in prague alone, the military bands of 
the government army took part in three concerts as part 
of the celebrations. The first was on 20 February 1941 in 
the Smetana Hall at the Municipal House in prague with 
the instrumentation of a classical orchestra. The military 
band of the 1st battalion, which served as the Band of the 
Castle guards, was expanded to 103 musicians with the 
best instrumentalists from the other battalions. in accord-
ance with the order issued on 28 January 1941, rehearsals 
for the concert began that very day at 8 a.m. There were 
rehearsals every day (except for Sunday) until 4 p.m., with 
a lunch break. parts were placed on the music stands for 
the following works: Bedřich Smetana’s overture to the 
opera The Bartered Bride, Zdeněk Fibich’s Symphony No. 2 
in E Flat Major, op. 38, antonín Dvořák’s Festival March in 
B Flat Major, a song for female voice and orchestra by Jan 
Kunc titled Kate Standing on the Bank of the Danube, otakar 
ostrčil’s ballad The Orphan’s Tale, and Ludwig van Beethov-
en’s Leonore Overture No. 3 to the opera Fidelio. Conducting 
the concert was the Superintendant of Military Bands 
and Senior Military Conductor Václav Tomeš, and Marta 
Krásová, a mezzo soprano with the opera of the National 
Theatre in prague, sang the solo parts. participating at the 
opening concert were president Emil Hácha, prime Minister 
alois Eliáš, and other high officials of the protectorate of 
Bohemia and Moravia and of the german armed forces.

in 1944 there were nationwide celebrations of Bedřich 
Smetana. Within the framework of that event, the bands of 
twelve battalions of the government army gave 239 con-
certs with programmes consisting entirely of Smetana’s 
music. For the government army, it was a great honour 
that its bands were mentioned in the daily press alongside 
the best orchestras that contributed to this celebration of 
the Czech musical genius and the dissemination of knowl-
edge about Smetana’s music. above all, they made it possi-
ble to give performances of Bedřich Smetana’s most popular 
operas in rural towns far removed from cultural centres, 
with the participation of soloists from major theatres. The 
Bartered Bride was performed 43 times in rural towns with 
the participation of the bands of the 7th and 11th battalions 
of the government army, and orchestras of the 4th and 
7th battalions performed in The Kiss a total of eleven times, 
while bands of the 5th and 6th battalions played in Dalibor 
nine times. as part of the celebrations, the military band 
of the government army played Smetana’s cycle of sym-
phonic poems My Homeland 59 times. after liberation, all 
members of the military bands of the government army 
were incorporated into the newly formed Czechoslovak 
army except, of course, for those who had fallen while 
fighting in the ranks of the allied forces or on prague’s 
barricades.

Key words: history of music; protectorate of Bohemia and 
Moravia; Second World War; military bands; Tomeš, Václav; 
Smetana, Bedřich; Dvořák, antonín
Number of characters / words: 22 291 / 3 281
Number of figures: 9
Number of musical recordings: 1
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Obr. 1a-b:
Faksimile článku 
Aloise Eliáše Vládní 
vojsko symbolem naší 
autonomie, in: Vládní 
vojsko 1 (1939/40), č. 1 
(leden 1940), s. 2-3, 
archiv autora
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Audio 1:
Julius Fučík: 

Sempre avanti, hraje 
hudba 1. praporu 

vládního vojska, řídí 
mjr. Václav Thier, 

archiv autora

houcnost zmrzačené armády, na rozdíl od dokonale a profesionálně fungujících dvanácti vojen-
ských hudeb, jež v podmínkách nekontrolované ideovosti dokázaly využít svého jedinečného 
postavení ve prospěch českého národního uvědomění. Zatímco Václav Talich marně bojoval za 
záchranu Národního divadla, které ministr národní osvěty Emanuel Moravec nechal od září 
1944 uzavřít a orchestr nastoupil práci v továrně, vojenské hudby bez nejmenších problémů 
interpretovaly všechny ty Smetanovy tituly, jež nejvýrazněji umocňují české národní vědomí. 
Je tedy zřejmé, že existoval dvojí pohled na tuto problematiku. Jednak z pozice zákazů Minis-
terstva národní osvěty, které se úzkostlivě drželo propagandistického myšlení říšských ideologů 
a bylo v tomto myšlení papežštější než papež, a jednak z pozice generálního inspektorátu 
vládního vojska, kontrolovaného zmocněncem německé branné moci. a tito vysocí vojenští 
představitelé naplňovali vůči vojenským hudbám v podstatě jen výnos z 21. srpna 1942, podle 
něhož ke svolení konkrétního koncertu hudby vládního vojska stačilo jen písemné ujištění 
pořadatelské organizace, že přebírá záruku nad bezproblémovým průběhem akce a že nedojde 
k narušení pořádku. Nikde v archivních záznamech generálního inspektorátu vládního vojska 
se nesetkáme s nárokem na ideovost koncertní dramaturgie a vznášet civilní požadavky vůči 
vysokým představitelům německé branné moci si zjevně nikdo nedovolil, alespoň archivní 
dokumenty generálního inspektorátu se o takových požadavcích nezmiňují.

Na druhou stranu již 30. dubna 1941 vydalo Ministerstvo národní osvěty první soupis za-
kázaných skladeb, jenž obsahoval 59 titulů. postupně se však rozšiřoval až k číslu 473 z roku 
1943.4 Jeho součástí byla Smetanova Má vlast, Dvořákova předehra Můj domov (komponovaná 
na motivy hymny Kde domov můj), ale i Nováčkův pochod Castaldo. Zakázal jej generální 
inspektorát vládního vojska a v rámci ceremoniálu byl nahrazen pochodem Julia Fučíka Sem-
pre avanti. Hlavním důvodem těchto snah bylo potlačení národního cítění a nastolení jakési 
univerzální kultury. Existují důkazy o tom, jaké problémy měly civilní symfonické orchestry 
a divadla s cenzurou svých dramaturgií. Václav Talich, jenž přenechal od 1. září 1941 řízení 
České filharmonie rafaelu Kubelíkovi a uvolnil si tím ruce pro intenzivní práci s operou Národ-
ního divadla, připomněl ve své obhajobě z roku 1945 neustálé názorové střety s Emanuelem 
Moravcem a jeho Ministerstvem národní osvěty o zařazování některých, v té době již zakáza-
ných titulů, zvláště pak symfonického cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, ale také opery Dalibor 
nebo Braniboři v Čechách. Milan Kuna ve studii Česká filharmonie a nacistická okupace napsal:

»Když nacisté viděli, jakého ohlasu se Smetanova Vlast těší u českých lidí, snažili se otupit 
její ideové ostří. Hlavně tím, že cyklus rozdrobili, nepovolili ho hrát jako celistvé dílo. Tak 
v Praze zazněla Má vlast naposledy jako celek 29. září 1939 […].«5

Na počátku roku 2004 jsem společně s hudební historičkou Jitkou Bajgarovou a znalcem 
vojenských hudeb Bohumilem peškem zahájil výzkum hudeb vládního vojska, jednak ve fon-
dech Vojenského historického ústavu, kde se nachází faktografie společenské povahy, a jednak 
ve Vojenském ústředním archivu, kde se ve fondu generálního inspektorátu vládního vojska 
(giVV) nacházejí úřední materiály k jednotlivým praporům.6 Na základě široké faktografie 
vznikla studie, kterou jsme nazvali Význam hudeb vládního vojska v kulturním životě protekto-
rátní Prahy 1939-1945 a zveřejnili jsme ji v publikaci archivu hlavního města prahy Evropská 
velkoměsta za druhé světové války, jež vyšla v roce 2007.7 o rok dříve jsem vystoupil s tímto 

4 Srov. Doležal, Jiří: Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie, praha: Ná-
rodní filmový archiv, 1996, s. 18.

5 Kuna, Milan: Česká filharmonie a nacistická okupace, in: havlíKová, Helena (ed.): 100 let České 
filharmonie: Historie, osobnosti, kontexty. Sborník z mezinárodní muzikologické konference pořádané Českou 
filharmonií ve spolupráci s Ústavem pro hudební vědu Akademie věd České republiky. Praha, Rudolfinum, 
Malá galerie 17. a 18. 10. 1996, praha: Česká filharmonie, 1997, s. 14-18.

6 Jednalo o 12 vojenských hudeb o celkovém počtu 408 hudebníků a 13 kapelníků, jež byly součástí 
již výše zmíněných 12 armádních praporů, dislokovaných do prahy (1. prapor, kapelník Václav Thier), 
rakovníka (2. prapor, Karel Slavík), písku (3. prapor, Bohuslav Lokvenc), Benešova a od 15. 6. 1941 Čáslavi 
(4. prapor, Jindřich Zatloukal), Kutné Hory (5. prapor, Karel Eška), Hradce Králové (6. prapor, Jindřich 
praveček), Josefova (7. prapor, Boris Masopust), Jičína (8. prapor, Václav Kubíček), Vysokého Mýta (9. pra-
por, antonín Dražil), Bučovic (10. prapor, Václav Drozda), Kostelce nad orlicí (11. prapor, Emanuel Kaláb) 
a Lipníku nad Bečvou (12. prapor, Josef Vaňouček, později ignác Bureš). Do funkce inspektora vojenských 
hudeb byl jmenován Václav Tomeš. první prapor vládního vojska v praze plnil společně se svou hudbou 
i funkci hradní stráže, spojenou s vystoupeními, jejichž rozsah vyplýval z protokolu státního prezidenta. 

7 Bajgarová, Jitka – Šebesta, Josef: Význam hudeb českého vládního vojska v kultuře protektorátní 
Prahy 1939-1945, in: Evropská velkoměsta za druhé světové války. Sborník příspěvků z 24. vědecké konference 
Archivu hlavního města Prahy [= Dokumenta pragensia, XXVi], praha: archiv hlavního města prahy – Scrip-
torium, 2007, s. 317-327.





114 J o s e f  Š e b e s t a

Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 111-120 © association for Central european Cultural studies

A
r
t
i
c
u
l
i

Obr. 2:
Spojené hudby 
vládního vojska při 
koncertu 20. 2. 1941 
ve Smetanově síni 
Obecního domu 
v Praze v symfonickém 
obsazení, archiv autora

Obr. 3:
Inspektor hudeb 
vládního vojska 
a vrchní dirigent 
mjr. Václav Tomeš, 
archiv autora

/4

tématem na stránkách časopisu Harmonie.8 Zdálo by se tedy, že téma je vyčerpané. Dosud jsem 
se však podrobně a s náležitým akcentem na politické a společenské pnutí nevěnoval velkým 
symfonickým koncertům, jimiž hudby vládního vojska vstoupily do českého společenského 
prostoru, aby se v roce 1941 připojily k národním oslavám 100 let od narození antonína Dvo-
řáka a v roce 1944 k oslavám Bedřicha Smetany, což hodlám napravit v tomto textu.

V roce 1941 se pod záštitou prezidenta Emila Háchy konaly oslavy 100. výročí narození 
antonína Dvořáka. Jenom v praze přispěly hudby vládního vojska do rámce oslav třemi kon-
certy. první se konal 20. února 1941 ve Smetanově síni obecního domu v praze v klasickém 
symfonickém obsazení ( obr. 2). 

Hudba 1. praporu, která vykonávala funkci hudby hradní stráže, byla nejlepšími instrumen-
talisty ostatních praporů posílena na 103 hudebníků.9 Dle rozkazu z 28. ledna 1941 byly v ten 
samý den v 8:00 hodin ráno zahájeny zkoušky na koncert. S přestávkou na oběd se zkoušelo 
denně (vyjma neděle) až do 16 hodin. Na pulty byly rozdány tyto party: Bedřich Smetana: 
předehra k opeře Prodaná nevěsta; Zdeněk Fibich: 2. symfonie Es dur op. 38; antonín Dvořák: 
Slavnostní pochod B dur; Jan Kunc: Stála Kačenka u Dunaja, píseň pro ženský hlas a orchestr; 
otakar ostrčil: Osiřelo dítě; Ludwig van Beethovenov: předehra Leonora iii k opeře Fidelio.

Koncert dirigoval inspektor vojenských hudeb a vrchní vojenský kapelník Václav Tomeš 
( obr. 3), mezzosopránové party zpívala sólistka opery Národního divadla v praze Marta 
Krásová. Zahajovacího koncertu se účastnil sám státní prezident Emil Hácha, dále předseda 
vlády alois Eliáš a další vysocí představitelé protektorátu a německé branné moci ( obr. 4a-b).

Časopis Vládní vojsko okomentoval koncert takto:
»Panu státnímu presidentovi, který přijel se svojí dcerou paní Rádlovou-Háchovou, dopro-
vázen svým přiděleným důstojníkem vládního vojska pplk. Formanem a odborovým radou 
dr. Mildem, dostalo se hned při vstupu do Obecního domu uvítání od zástupců vládního 

8 Šebesta, Josef: Hudby vládního vojska a jejich vliv na kulturní život v období Protektorátu Čechy a Mo-
rava, in: Harmonie 2006, č. 3, s. 4-7.

9 giVV (generální inspektorát vládního vojska), č. j. 280/1, 17. 1. 1941: »Dne 20. 2. bude koncert hud-
by praporu 1. ve prospěch Národní pomoci, hudba bude zesílena všemi prapory. prapor 2: 7 hudebníků, 
prapor 4: 8 hudebníků, prapor 5: 16 hudebníků, prapor 7: 8 hudebníků, prapor 8: 5 hudebníků, prapor 9: 
10 hudebníků.« 
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Obr. 4a-b: Koncert spojených hudeb vládního vojska ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 20. února 1941: diri-
gent mjr. Václav Tomeš, Marta Krásová, v lóžích dr. Emil Hácha, Ing. Alois Eliáš a další představitelé protektorátní moci, 
archiv autora
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vojska i obce pražské, do své lóže byl uveden generálním inspektorem, generálem Emin-
gerem a primátorem dr. Říhou. V přestávce koncertu přijal pan státní president předsedu 
vlády ing. Eliáše a ostatní přítomné členy vlády, generála Emingera a primátora dr. Říhu 
s jejich dámami a dal si představit dirigenta orchestru, vojenského kapelníka V. Tomeše 
a sólistku paní M. Krásovou.«10 

Je pochopitelné, že koncert byl mediálně sledován. Největší deníky proto v následujících 
dnech přinesly své recenze. Například Národní listy:

»Z podání náročného pořadu nutno na prvním místě hodnotiti vzornou přípravu. Vše bylo 
tu vypracováno do nejmenších podrobností, všude přesnost až úzkostlivá, a právě těmito 
přednostmi bylo dosaženo dokonalého technického tlumočení. Výkon orchestru měl záslu-
hou dirigenta též překvapivou uměleckou úroveň.«11

Venkov 22. února napsal:
»Zesílený orchestr na skutečně imponující soubor počtem i zvukem projevil se pod jasným 
vedením kapelníka Václava Tomeše jako těleso vzorné kázně, vyrovnané síly, ve zvuku hut-
né a zejména ve skupinách smyčcových nástrojů jednotného zabarvení a zvláště poddajné. 
Přednes známých, dramaticky silných písní nemohl být svěřen povolanější pěvkyni, než 
je M. Krásová, jejíž plastická a hluboce prožitá interpretace, opřená o krásný, kultivovaný 
fond, byla dominujícím zážitkem večera.«12

a v posledku ještě Národní práce ze stejného dne:
»Kapelník Václav Tomeš, jenž koncert dirigoval, je hudebník, jenž své věci dobře rozumí 
a jenž se dovede postarat o solidní technické nastudování skladeb i o technickou čisto-
tu a vyladění hry v jednotlivých nástrojích: také povahu jednotlivých skladeb postihoval 
pěkně. Symfonický koncert vládního vojska Praze možno tudíž nazvat dobrým kulturním 
činem, jehož všestranný úspěch bohatě odměnil jeho pilné organizátory, jeho uměleckého 
vedoucího i všechny zúčastněné hudebníky.«13

Dokumenty generálního inspektorátu ze dne 20. února nás posléze informují, že ve pro-
spěch Národní pomoci bylo vybráno 26 266 korun. Druhý den poté udělil generální inspektorát 
všem příslušníkům hudebních čet a praporů, kteří se aktivně zúčastnili koncertu dne 20. 2., 
služební volno na 21. 22. a 23. 2.14 a konečně 5. března udělil kapelníku Tomešovi a všem účin-
kujícím pochvalu i státní prezident. pochvalu tlumočil generální inspektor Eminger.15 

Mimořádný společenský úspěch koncertu přiměl organizátory dvořákovských oslav svě-
řit hudbám vládního vojska monstr-koncert v plenéru, jenž se v dechovém obsazení konal 
8. a 15. června na výstavišti v praze. generální inspektorát k tomu uvedl:

»8. a 15. 6. bude se konat slavnostní koncert k výročí narozenin Antonína Dvořáka v de-
chovém obsazení, orchestr bude složen z vybraných hudebníků všech praporů. Zkoušky 
začnou 19. 5. v 8:00 u praporu 1.«16

Koncert uvedu kritikou. autorem byl 10. června, dva dny po prvním koncertu, dr. otakar 
Šourek:

»Provedení všech skladeb se vyznačovalo dokonalou souhrou a krásným, vzorně vypracova-
ným a ve velké síle ušlechtilým zvukem, z něhož by sám mistr Dvořák byl měl upřímnou 
radost.«17

19. května v 8:00 byly podle rozkazu zahájeny zkoušky, první koncert se konal v počtu 
167 hudebníků 8. června na výstavišti ( obr. 5a-b). Spojené hudby vládního vojska provedly 
pod taktovkou Václava Tomeše tyto skladby antonína Dvořáka: Slavnostní pochod B dur, přede-

10 Sine: Symfonický koncert vládního vojska, in: Vládní vojsko 2 (1940/41), č. 7 (březen 1941), s. 210-
211, http://www.digitalniknihovna.cz/nacr/uuid/uuid:27246cd0-20ba-11e1-867c-0013d398622b.

11 Národní listy, 25. února 1941.
12 Venkov, 22. února 1941.
13 Národní práce, 22. února 1941.
14 giVV, č. j. 543/1, 21. 2. 1941.
15 giVV, č. j. 5/41, 5. 3. 1941.
16 giVV, č. j. 1058/1, 14. 5. 1941.
17 Cit. dle fassati, Miloslav: Vládní vojsko uctívá Antonína Dvořáka, in: Vládní vojsko 2 (1940/41), 

č. 11 (červenec 1941), s. 342-343, http://www.digitalniknihovna.cz/nacr/uuid/uuid:6e11ed20-20ba-11e1-
-9ec8-0013d398622b.

http://www.digitalniknihovna.cz/nacr/uuid/uuid:27246cd0-20ba-11e1-867c-0013d398622b
http://www.digitalniknihovna.cz/nacr/uuid/uuid:6e11ed20-20ba-11e1-9ec8-0013d398622b
http://www.digitalniknihovna.cz/nacr/uuid/uuid:6e11ed20-20ba-11e1-9ec8-0013d398622b
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Obr. 5a-b: Zkouška spojených hudeb vládního vojska před koncertem 8. června 1941 na pražském výstavišti, archiv 
autora
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hru k opeře Vanda, Slovanskou rapsodii č. 3, Legendu č. 4, Valčíky č. 1 a 2, Humoresku, Slovanské 
tance č. 4, 7, 8, 10, 16, Polonézu Es dur, árii o měsíčku z opery Rusalka, árii Na podzim v ořeší 
z opery Jakobín, Pekelný tanec z opery Čert a Káča a na závěr koncertu zazněla předehra Můj 
domov, v jiných kontextech a v civilním koncertním prostředí zakázaná. Koncert navštívilo 
7 000 posluchačů. o týden později byl opakován. 

15. června přišlo na výstaviště 10 000 návštěvníků. Finanční výtěžek z koncertů činil 
62 791 korun, z toho 59 791 korun bylo věnováno na postavení pomníku antonínu Dvořákovi.

27. září 1941 nastoupil do funkce říšského protektora reinhard Heydrich a již druhý den 
poté vyhlásil stanné právo a zakázal všechna účinkování vojenských hudeb na veřejnosti. 
generální inspektorát proti tomuto rozhodnutí protestoval. upozorňoval na pokles úrovně 
vojenských hudeb, pokud přijdou o koncertní prostředí. Zajímavé je, že sám Heydrich byl 
hudebně vzdělán a ze své vůdčí pozice podporoval jiné hudební aktivity, pochopitelně určené 
spíše loajálnímu publiku. 4. června 1942 na následky atentátu z 27. května Heydrich zemřel, 
3. července zrušil zmocněnec německé branné moci výjimečný stav a 21. srpna pak obnovil 
koncertní činnost vojenských hudeb v plném rozsahu. 

přestože následující rok 1943 přinesl vojenským hudbám plné otevření koncertního prosto-
ru a slavnostních koncertů ve Smetanově síni 10. února a v Lucerně 16. února se účastnil nejen 
prezident Emil Hácha, předseda vlády Jaroslav Krejčí, ale především státní sekretář SS-grup-
penführer Karl Hermann Frank, zmocněnec branné moci generál rudolf Toussaint, zástupci 
německé generality a představitelé vládního vojska v čele s generálem Jaroslavem Emingerem, 
soustředím se v dalším textu na jubilejní rok 1944. Časopis Vládní vojsko jej rekapituloval 
v článku s názvem Hudby vládního vojska k oslavám Bedřicha Smetany ( obr. 6).18 Tento článek 
ocituji celý, neboť předznamenává situaci, kterou se pokusím analyzovat v závěru svého textu:

»Letošní oslavy dvou velkých výročí Bedřicha Smetany neomezily se v našem národě na 
slavné řeči a novinářské články. Byly celé ve znamení popularisace životního odkazu nej-
většího českého skladatele. Dík mohutné organisaci a svornému přispění všech našich 
výkonných hudebníků bylo učiněno nesmírně mnoho k poznání Smetanovy hudby ve všech 
i nejzapadlejších oblastech Čech a Moravy, mezi prostým lidem i mezi inteligencí, u dospě-
lých i u mládeže. Můžeme dnes říci, že byl-li dosud Smetana znám každému příslušníku 
našeho národa alespoň některou populární melodií z »Prodané nevěsty«, proniklo letos do 
nejširších vrstev národních mnoho podrobnější znalosti jeho díla a slavně byl zaset do duší 
statisíců mladých i starších příslušníků našeho národa zájem o Smetanovu hudbu a tak 
byla vykonána velká kulturní práce pro celou budoucnost.
 Vždyť úřední údaje, podané po vyvrcholení Smetanových oslav v květnu, mohly za-
znamenat 239 koncertů s čistě smetanovským programem, které byly uznány za oficiální 
oslavy pořadatelstvem, k němuž patřily Národní rada česká, a Veřejná osvětová služba, 
která namnoze spolupracovala s Kuratoriem pro výchovu české mládeže. Vedle toho bylo 
provedeno ještě v Praze 69 a na venkově 59 hodnotných smetanovských koncertů míst-
ními korporacemi nebo sdruženími. Při všech těchto koncertech dostalo se posluchačům 
i v odlehlých městech venkovských možnosti vyslechnouti nesmrtelná díla Smetanova 
v dokonalé reprodukci, neboť v jejich provedení se uvázala nejlepší naše tělesa orchestrální, 
sborová, komorní i vynikající sólisté.
 Pro vládní vojsko je velkou ctí, že i v denním tisku byly mezi nejlepšími orchestrálními 
tělesy, která přispěla k této oslavě českého hudebního genia a rozšíření znalosti Smeta-
novy hudby, jmenovány také orchestry vládního vojska. Hudby vládního vojska, které dík 
porozumění úředních činitelů, zejména představitelů německé branné moci v Protektorátě 
Čechy a Morava, mohou se i po pěti letech tvrdé války zúčastnit bohatého hudebního 
ruchu v našem národě a přispívat tak vydatně k rozvoji naší národní kultury, získaly si 
již v uplynulých letech dobré jméno svými vynikajícími reprodukčními výkony. Letos bylo 
jejich obliby a jejich umělecké hodnoty plně využito v rámci Smetanových oslav. Umožnily 
zejména, že i ve venkovských městech, daleko vzdálených od kulturních středisk, mohly 
být za součinnosti sólistů z velkých divadelních scén nebo kultivovaných zpěváků místních 
a místních pěveckých i baletních sborů provedeny nejpopulárnější opery Bedřicha Smetany. 
Stalo se to v rozsahu, o kterém se nám před lety ani nezdálo. Tak nejdražší naše zpěvohra 
»Prodaná nevěsta« byla za účinkování hudeb praporů 7 a 11 vládního vojska provedena ve 
venkovských městech 43 krát, v »Hubičce« hrály orchestry praporů 4 a 7 celkem 11 krát, 
v »Daliboru« hudby 5. a 6. praporu 9 krát. Úroveň těchto představení byla nejen tam, kde 

18 Sine: Hudby vládního vojska k oslavám Bedřicha Smetany, in: Vládní vojsko 5 (1943/44), č. 10 (červen 
1944), s. 254.
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Obr. 6:
Faksimile článku 

Hudby vládního vojska 
k oslavám Bedřicha 
Smetany, in: Vládní 
vojsko 5 (1943/44), 

č. 10 (červenec 1944), 
s. 254, archiv autora

účinkovali sólisté velkých divadel, ale i při provedení místními silami neobyčejně vysoká, 
jak uznali odborní znalci.
 Slavný cyklus symfonických básní Smetanových »Má vlast«, který tak jímavě tlumočí 
krásy naší země i její velkou historii, hrály hudby vládního vojska v rámci oslav 59 krát. 
Na této části propagace Smetanovy hudby mají podíl symfonické orchestry praporů 2, 
4, 5, 7, 8, 9 a 11. Vedle toho provedly hudby vládního vojska v rámci oslav ještě dalších 
31 koncertů s pořadem složeným výhradně ze skladeb Bedřicha Smetany. Znovu sluší 
zdůrazniti, že tento významný příspěvek hudeb vládního vojska k poznání Smetanova díla 
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a k jeho hlubšímu zakotvení v srdcích statisíců příslušníků našeho národa byl umožněn 
plným porozuměním úředních míst, která svou podporou celých letošních oslav B. Smetany 
dala najevo, jaký význam přikládají Smetanově hudbě pro posilu českého národa k plnění 
velkých úkolů, které mu ukládá dnešní doba.«

Tolik časopis Vládní vojsko z června roku 1944. umíme si vůbec představit, co se v průběhu 
tří jarních měsíců odehrálo? 21. května 1944 totiž započal urychlený přesun všech praporů 
vládního vojska na italskou frontu. V protektorátu zůstal společně s hudbou jen první prapor. 
Státní tajemník K. H. Frank se tolik bál špatně ozbrojených příslušníků vládního vojska, že 
ignoroval plány německých generálů a vyžádal si audienci u Hitlera, jež se uskutečnila 7. února 
1944. V jejím průběhu Frank přesvědčil Hitlera o nespolehlivosti příslušníků vládního vojska 
i o tom, že je nutné je z českého prostředí odstranit. Článek však odhaluje ještě jednu závažnou 
historickou skutečnost, kterou je třeba interpretovat. 

Jestliže v průběhu tří jarních měsíců roku 1944 mohly hudby vládního vojska koncertně 
uvést 59× symfonický cyklus Má vlast, 43× Prodanou nevěstu a další Smetanovy opery – a to 
vše se souhlasem představitelů německé branné moci –, znamená to, že němečtí vojenští zmoc-
něnci v protektorátu Čechy a Morava pod tíhou jiných starostí rezignovali na aktivity českých 
vojenských hudeb, a jak již víme, Ministerstvo národní osvěty nemělo pravomoc do nich zasa-
hovat. Jediný, kdo tedy mohl tyto aktivity zakázat, byli čeští představitelé generálního inspek-
torátu vládního vojska, ale od nich takový zákaz nepřišel. Dnes to musíme vnímat jako velkou 
odvahu. Víme přece, že naposledy zazněla Má vlast v praze jako celek 29. září 1939. Zajímavým 
zjištěním také je, že Emanuel Moravec, pod jehož pravomoc všechny hudební oslavy a festivaly 
spadaly, není mezi vládními hosty na koncertech hudeb vládního vojska uveden ani v jednom 
případě, přestože byly tyto koncerty vyhledávány nejen nejvyššími představiteli protektorátu 
a protektorátní vlády, ale i nejvyššími činovníky německých armádních i civilních struktur. 

Zatímco Emanuel Moravec spáchal 5. května 1945 sebevraždu, byli po osvobození všichni 
příslušníci hudeb vládního vojska začleněni do nově vznikající československé armády, samo-
zřejmě s výjimkou těch, kteří padli v řadách spojeneckých vojsk nebo na pražských barikádách 
při květnovém povstání...
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po druhé světové válce u nás zavládla euforie. přes 
bídu ve všech oblastech jsme plnými doušky nasá-
vali svobodu a byli naplněni nadějemi, které pak 

cynicky ukončil únorový převrat roku 1948. Česká hudba, 
to znamenalo Smetana, jehož Česká píseň se hrála do 
omrzení, a Dvořák, méně Janáček a Martinů, ale začínali 
jsme být hrdi i na starou českou hudbu.1 po únoru 1948 
ještě posílil Smetanův kult, zatímco Dvořák byl odsunut 
do pozadí, dokud si roku 1959 na něm nevybudoval svou 
vědeckou kariéru antonín Sychra.2 Janáček musel počkat 
až do poloviny šedesátých let 20. století, kdy se mu do-
stalo uznání z úst sovětských muzikologů. a emigrant 
Martinů to měl ještě horší. Nejlepší znalec staré české 
hudby Emi lián Trolda zemřel již v roce 1949 a jeho zá-
jem o starou duchovní hudbu byl nežádoucí. Hlavními 
nositeli zájmu o starou českou hudbu byli docenti a pak 
profesoři na brněn ské univerzitě Jan racek a Bohumír 
Štědroň. Chyběl tam ten nejschopnější, profesor Vladimír 
Helfert, který však zemřel již v roce 1945 po návratu 
z nacistického vězení.

pojem staré české hudby byl obklopen nimbem takřka 
posvátné tajemnosti. Stále v nás přežíval pocit národ-
nostního útisku z doby okupace a potřeba bojovat za 
udržení naší národní kultury. upřímně řečeno, starou 
českou hudbu nikdo ani moc neznal, ale všichni byli pře-
svědčeni, že světový úspěch českých emigrantů 18. stole-
tí, jak se tehdy ne zcela správně říkalo, spočíval v jakém-
si utajeném zřídle české hudebnosti, ze kterého později 
vyrostli i Smetana, Dvořák a Janáček. předpokládalo se, 
že česká hudba měla již v 17. století dosud neznámé Sme-
tany a Dvořáky, a čeští hudební historici mají čestnou po-
vinnost je objevit. V tomto klimatu byla psána rackova 
Česká hudba3 i pohankovy Dějiny české hudby v příkladech.4 
V podobném duchu se nesly i kongresy Musica Antiqua 
Europae Orientalis v Bydgosczi, na kterých jednotlivé slo-
vanské národy dokazovaly, že měly svou vlastní hudbu 
již v minulosti. idea dožívala u nás ještě na začátku de-
vadesátých let 20. století, kdy Supraphon požádal Milana 
poštolku a mne, abychom připravili a doplnili pohanko-
vy Dějiny české hudby v příkladech. Také já jsem v mládí 
podlehl vlastenecké touze objevovat krásy staré české 
hudby, a proto jsem při prvním setkání s kromě řížským 
hudebním archivem zažil hluboké zklamání.

ono tajemné zřídlo české hudebnosti mělo teoreticky 
vtiskovat tvorbě českých hudebníků něco, co je odlišo-
valo od skladatelů jiných národů. V tomto přesvědčení 
byl i rys nekritického nacionalismu. po válce jsme totiž 
byli zvýšeně citliví na všechno, co o nás psali němečtí 
autoři, kterým byl v té době neustále podsouván pocit 
nadřazenosti germánské rasy a revanšismu. Vzpomeňme 
na podrážděné reakce na knihu Karla Michaela Kommy 

1 Musicae Bohemicae Anthologia na 50 deskách ultraphon 
13001-13050.

2 sychra, antonín: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby, 
praha: SNKLHu, 1959.

3 raceK, Jan: Česká hudba: od nejstarších dob do počátku 
19. století, praha: SNKLHu, 1958.

4 pohanKa, Jaroslav: Dějiny české hudby v příkladech, praha: 
SNKLHu, 1958.

Development of the view of the history 
of Czech music since 1945
During the first years after the Second World War, feel-
ings of patriotism reached their zenith, having been 
provoked by the repression of the Czechs during the 
years of german occupation. For this reason, there was 
support for anything that was oriented towards the glo-
rification of Czech music. Musicologists were tasked with 
proving that the Czech nation had already been creating 
a unique national musical style since the Middle ages. at 
the end of the 1960s, as contacts began to be renewed 
with musicologists in the West, cooperation was begun 
on international encyclopaedias and cataloguing pro-
jects, and as the knowledge of sources deepened, Czech 
music historians were faced with new questions. The at-
tempt to demonstrate and defend Czech musical unique-
ness was replaced by efforts to learn about real musical 
life in the Bohemian Lands without a nationalist bias. 
Meanwhile, there turned out to be close connections 
between the music of the Bohemian Lands and the music 
of the surrounding countries as well as connections with 
Europe-wide musical developments.

Key words: Czech music; history of music; 20th century; 
nationalism; ideology; Czech culture; early music; re-
ception; Bohemian Lands
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Das böhmische Musikantentum.5 Zdá se, že dnes, kdy Škoda Volkswagen je naším nejúspěšnějším 
podnikem a obyvatelé českého pohraničí jezdí nakupovat do Německa, se strach z revanšismu 
používá jen jako laciné předvolební heslo.

Hlubší poznání historických pramenů přineslo nový pohled na dějiny české hudby. Za je-
den ze zdrojů autentické českosti byla pokládána duchovní píseň, zejména kancionály Jednoty 
bratrské. práce Jana Kouby6 a nedávná disertace Kateřiny Fajtlové7 ukázaly, že hudební přínos 
bratrských kancionálů byl minimální, protože jejich nápěvy byly vesměs převzaté ze středo-
věkých latinských předloh a z duchovní písně německé. ale ani pobělohorská duchovní píseň 
katolická se neukázala být zdrojem čisté českosti. Byla propojena tolika vazbami s dobovou 
středoevropskou melodikou, že ani v ní nelze hledat základ české zpěvnosti.8

Tradičně se považovala za zdroj české hudebnosti světská lidová píseň a tanec. České světské 
písně, nalezené Hostinským, axmanem a dalšími autory 19. století v kancionálech 16. století, 
jsou ve srovnání s německými památkami tohoto druhu poměrně skrovné, ale ani 17. a 18. sto-
letí není bohatým nalezištěm. Hlavním problémem je datování nápěvů. Většina ctitelů lidové 
hudby považuje cimbál za prastarý nástroj lidové hudby na Moravě, zatímco např. na Stráž-
nicko pronikl tento nástroj až v době po první světové válce. V 17. a 18. století používaly 
cimbál jen židovské taneční kapely.9 Jak daleko do minulosti můžeme klást písně rittersber-
kovy nebo Sušilovy a na základě jakých měřítek? Jakýmsi vodítkem může být hypotéza, že 
se podoba lidové hudby vyvíjela podobně jako umělá hudba vyšších společenských vrstev, od 
které přebírala některé její floskule. ale ani touto cestou se v otázce českosti k toužené syntéze 
nedostaneme.

podobně slepou cestou se ukázalo hledání stop české hudby v pastorální hudbě, která obsa-
huje nesporné lidové prvky a navíc je datovaná. geoffrey Chew10 a Klaus-peter Koch11 ukázali, 
že podobné pastorální prvky (tzv. pastorální klišé) se vyskytovaly všude, kde existovala paste-
vecká kultura, a Tomáš Slavický upozornil, že české pastorely byly ovlivněny i rakouskými 
a ně mec kými pastorelami Za všechno mluví fakt, že Erbenova a Smetanova ukolébavka Hajej, 
můj andílku, pokládaná dlouho za ryzí produkt české hudebnosti, není typický český výtvor, 
ale je odvozena z latinské cantio Magnum nomen Domini a německé vánoční písně Joseph, lieber 
Joseph mein.

Hlavním poučením zůstávají prameny. Hudební sbírka biskupa Karla Lichtenštejna-Castel-
corna v Kroměříži, kterou se ve světě pyšníme, obsahuje od vedoucího jeho kapely pavla Vejva-
novského na 150 skladeb, ale jinak v ní převažují jeho vzory: Johann Heinrich Schmelzer (125), 
antonio Bertali (64), philipp Jakob rittler (43), Heinrich Biber (35), giovanni Felice Sances (30) 
a anonymní skladby (334). a co je českého na Vejvanovském, nedovedeme říci.

Kapela biskupa Leopolda Egka: kapelník anton Neumann, nepochybně Němec, je tu zastou-
pen 62 skladbami z celkového počtu 200.

Kapela arcibiskupa Theodora Colloredo-Waldsee: Karl Ditters von Dittersdorf, Joseph Haydn, 
Franz anton Hoffmeister, Wolfgang amadeus Mozart, ignaz Joseph pleyel, Josef antonín Štěpán, 
Jan Křtitel Vaňhal, georg Christoph Wagenseil.

5 Komma, Karl Michael: Das böhmische Musikantentum, Kassel: J. ph. Hinnenthal-Verlag, 1960.
6 KouBa, Jan: Německé vlivy v české duchovní písni 16. století, in: Miscellanea musicologica 27-28 

(1975), s. 150-171.
7 fajtlová, Kateřina: Problematika autorství duchovních písní v kancionálech 16. a 17. století: Blahosla-

vův »Rejstřík« a jeho pokračovatelé, disertační práce, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity, Brno 2016, https://is.muni.cz/th/b0qor/dizertace.pdf.

8 slavicKý, Tomáš: »Staré nové písničky«. Brideliova redakce nápěvů mezi předchozí tradicí a následnou 
recepcí, in: ŠKarpová, Marie – KoseK, pavel – slavicKý, Tomáš – bělohlávKová, petra (eds.): Omnibus 
fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680) [= antiqua Cuthna 4 (2008)], praha: 
Státní okresní archiv Kutná Hora – KLp, 2010, s. 168-206; KoseK, pavel – slavicKý, Tomáš – ŠKarpová, 
Marie (eds.): Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky, Brno: Host – Masarykova univerzita, 2012.

9 sehnal, Jiří: Židovské taneční kapely na Moravě, in: Hudební věda 34 (1997), s. 292-302.
10 cheW, geoffrey: The Christmas Pastorella in Austria, Bohemia and Moravia and its Antecedents, 

Diss., Manchester 1968.
11 Koch, Klaus-peter: Die polnische und hanakische Musik in Telemanns Werk, 1: Dokumentation [= Mag-

deburger Telemann-Studien, 6], Magdeburg: Zentrum für Telemann-pflege und -Forschung, 1982 [1983]; 
týž: 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: Österreichisches ost- und Südosteuropa-institut, 1994, 
s. 99-112.

https://is.muni.cz/th/b0qor/dizertace.pdf
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Sbírka kostela sv. Víta v praze: František Xaver Brixi, antonio Caldara, Johann adolf Hasse, 

Jan Evangelista antonín Koželuh, antonín Laube, Jan Lohelius oehlschlägel, antonín reiche-
nauer, Josef antonín Sehling, František ignác Tůma.

Sbírka pražské Lorety: František Xaver Brixi, grabe, Joseph Haydn, Michael Haydn (153), 
Wolfgang amadeus Mozart, Johann georg Zechner. V letech 1727-1728 si ředitel kůru opsal 
skladby antonia Caldary, antonína reichenauera, amanda roffelda, gunthera Jacoba, Francesca 
Bartolomea Contiho, Matthiase Öttla, Johanna Friedricha Fasche, reinharda, antonia Lottiho 
a jen jakoby náhodou Šimona Brixiho.

a takto bychom mohli procházet další sbírky. Kostely byly až do poloviny 19. století hlav-
ními koncertními síněmi, které byly přístupné všem lidem. repertoár, který byl v nich pěsto-
ván, byl mezinárodní katolický repertoár dané doby. Může nás těšit, že v něm figuruje např. 
František Xaver Brixi, ale to jen potvrzuje, že Česko přispělo k rozvoji evropské hudby, ale že 
z ní nijak nápadně nevyčnívá. Čím dále do minulosti jdeme, tím méně českých jmen v prame-
nech nalézáme. V první polovině 18. století jsme měli své nejsilnější osobnosti za hranicemi: 
Zelenku v Drážďanech,12 Zacha v Mohuči, Tůmu ve Vídni. V polovině 17. nám zbývá jen Michna 
a Vejvanovský a v slavné rudolfově kapele už Čecha vůbec nenajdeme, takže pojem jedinečnosti 
staré české hudby se rozplývá. 

Jen nevzdělanec by mohl popírat zásluhy českých hudebníků o hudbu 18. století, ať už 
působili kdekoliv. Své vzdělání získali většinou u domácích ředitelů kůrů a varhaníků anebo, 
a to především, v jezuitských a piaristických školách. Tam se jim dostalo takového vychování, 
že pak mohli obstát i v nejvyšších hudebních funkcích v zahraničí. Myslím, že zásluhy těchto 
řádů o hudební kulturu v českých zemích nebyly dosud řádně doceněny.

Významným činitelem, který osvobodil českou hudbu od neustálé potřeby obhajovat čes-
kou svébytnost, bylo navázání styků se západní muzikologií koncem šedesátých let minulého 
století. při osobních setkáních se západními kolegy jsme s údivem zjišťovali, že naši hlavní 
konkurenti Němci k nám nechovají tak nepřátelské vztahy, jak nám namlouvala státní propa-
ganda, ale jsou nám svým myšlením dokonce blízcí bez ohledu na to, co se mezi našimi národy 
odehrálo v nedávné minulosti. Ve stejné době se rozbíhaly mezinárodní hudební projekty: 
encyklopedie Musik in der Geschichte und Gegenwart, New Grove of Music and Musicians a sou-
pisová akce hudebních pramenů Répertoire internationale des sources musicales, u nás katalogy 
hudebních sbírek, vydávané Národní knihovnou.13 Na těchto projektech jsme se směli podílet 
jako rovnoprávní partneři. Tyto projekty nám otevíraly objektivní pohled na minulost světové 
hudby, ve které národnostní hlediska pozbývala na významu. 

Kdybychom se snažili psát dějiny hudby v českých zemích jen o české hudbě, o čem bychom 
psali? Jen o pastorelách? postupně jsme si uvědomovali, že úsilí vypreparovat z not nezpochyb-
nitelné, jedinečné rysy české hudby je nereálné a není pro nás ani tak důležité. ostatně co je 
německého na Bachovi, Haydnovi, Mozartovi a Beethovenovi? podstatné je, jaká hudba se na 
kousku Evropy, ve kterém je nám dáno žít, hrála a poznat, z čeho naši hudebníci, ať už velcí, 
nebo malí, vyrůstali. Bylo pro nás ztrátou, že jsme byli v minulosti napojeni na hudbu našich 
sousedů, nebo ziskem? Musíme se smířit s tím, že jsme malý národ, který si svých géniů váží 
teprve tehdy, až jim udělí vavříny cizina. V olomouci nebo v Brně málokdo dosáhne uznání. 
Musí to napřed zkusit ve Vídni, Londýně nebo New yorku. 

Všechny zmíněné faktory se promítly do souborných pojednání o české hudbě. první velkou 
publikací tohoto druhu byla kniha Hudba v českých dějinách.14 Toto dílo bylo prvním pokusem 
dívat se na českou hudbu a její vývoj objektivně a kriticky bez snahy ji glorifikovat. autoři si 
totiž byli dobře vědomi toho, že v obrovském množství hudby, prováděné v různých dobách 
v českých zemích, domácí česká tvorba tvořila někdy jen zlomek. poučen prací na své kapitole 
v Hudbě v českých dějinách i vlastní badatelskou činností, dal jsem své knize o hudbě na Moravě 
název Dějiny hudby na Moravě (2001),15 a nikoliv »Dějiny moravské hudby«, neboť jinak bych 
musel psát jen o Sušilově sbírce a Janáčkovi. 

12 V minulém roce se na mne obrátil jeden australský student profesorky Janice Stockigt s otázkou, 
co je českého na Zelenkovi. odpověděl jsem, že nevím. To, co odlišuje Zelenku od jeho současníků, jsou 
jeho osobité rysy, které však nemůžeme jednoznačně označit za typicky české.

13 Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae, vydává Národní knihovna v praze od roku 
1978. 

14 léBl, Vladimír et al.: Hudba v českých dějinách od středověku do nové doby, praha: Horizont, 11983; 
Supraphon, 21989.

15 sehnal, Jiří – vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě [= Vlastivěda moravská, 12], Brno: Muzejní 
a vlastivědná společnost, 2001.
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Domnívám se, že se naše hudební historie v uplynulých osmdesáti letech osvobodila od 

pocitu národní malosti a z něho plynoucí potřeby obhajovat významnost české hudby, i když 
to od nás nikdo nežádá. při dnešním přístupu k informacím a hudebním zdrojům si každý může 
osobně zjistit, kdo, kdy a kde vytvářel hodnoty, které obohatily světovou hudbu, a nepotřebuje, 
aby ho český hudební historik přesvědčoval, že i Češi se o ni zasloužili. proto se domnívám, 
že otázka českosti nebude v našich budoucích pracích hrát ústřední roli, ale bude jen jedním 
z vnějších činitelů, které hudbu v naší zemi v určité době ovlivňovaly.
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postihnout česko-rakouské kulturní vztahy po roce 
1948 není možné bez charakteristiky období, kte-
ré bezprostředně předcházelo, a bez uvedení širších 

politických souvislostí, třebaže ne vždy s hudebním živo-
tem bezprostředně souvisejí.1 Tři roky po skončení vál-
ky se vyznačovaly politickými rozpaky. Ještě týden před 
únorovým převratem 1948 se u nás psalo v posledním 
čísle časopisu Přítomnost, že vztah k rakousku je z po-
chopitelných důvodů závislý na vývoji vztahu k Něm-
cům mimo naše hranice vůbec, tedy jak k rakousku, tak 
k vlastnímu Německu:

»Německo i Rakousko jsou našimi přímými sou-
sedy a svůj poměr k nim musíme bezpodmínečně 
nějak řešit, ať v dobrém, nebo zlém.«2

Zatím však se vyčkávalo a informace, pokud vůbec při-
cházely, byly zkreslené a v ještě nejasnější podobě se po-
dávaly veřejnosti. Česká politika se k problému stavěla 
pasivně, dokonce i norimberský proces zůstával poněkud 
stranou zájmu.

»Zdá se, že přijde den, kdy budeme nepříjemně 
překvapeni a – co je daleko horší – izolováni. 
Fakt, že Německo a Rakousko zůstanou našimi 
sousedy, nezměníme, proto jednou budeme muset 
řešit nějakým způsobem styky s oběma těmito 
státy, politicky, hospodářsky i kulturně.«3

Východiska obou zemí se po válce lišila: rakousko 
z ní vyšlo jako stát »poražený«, rozdělený až do roku 
1955 na čtyři okupační zóny,4 Československo jako stát 
»osvobozený«. Tento protiklad měl pro vývoj jejich vzta-
hů během dalších tří let zásadní význam. Jedno měly oba 
společné, staly se objektem přetahování politických sil 
mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. S tím souvi-
sely i další aspekty – hospodářský a sociální vývoj a také 
pochopitelně situace v oblasti kultury.

»Druhou světovou válkou se dostalo Rakousko 
z obklíčení obou zemí Osy5 a vedle Řecka a Turec-
ka se stalo průsečíkem západních a východních 

1 Situaci hudby v období studené války (1947-1991) byla 
věnována mezinárodní konference uspořádaná roku 2013 na 
zámku Hambach u Neustadtu, z níž vyšel sborník Blomann, 
ulrich J. (ed.): Kultur und Musik nach 1945: Ästhetik im Zeichen 
des Kalten Krieges, Saarbrücken: pfau Verlag, 2015, který obsa-
huje příspěvky německých a amerických muzikologů.

2 DráBeK, Jaroslav: Jaká je vlastně naše politika vůči Něm-
cům?, in: přítomnost 2 (19. 2. 1948), s. 720-721, zde s. 720. 
Jaroslav Drábek (1901-1996), právník a publicista, účastník 
protinacistického odboje, byl vězněn v koncentračním táboře 
auschwitz. po druhé světové válce se stal vrchním veřejným 
žalobcem Mimořádného lidového soudu pro potrestání němec-
kých válečných zločinců a kolaborantů. po únoru 1948 emigro-
val do Spojených států a pracoval jako redaktor Hlasu Ameriky.

3 Tamtéž, s. 721.
4 Francouzská zóna: Vorarlberg a Jižní Tyrolsko; britská zó-

na: Štýrsko a Korutany (včetně východního Tyrolska), americká 
zóna: Salcburk a Horní rakousko; sovětská zóna: Burgenland, 
Mühlviertel a Dolní rakousko (bez Vídně). 

5 osa Berlín – řím, spojenecká smlouva mezi nacistickým 
Německem a fašistickou itálií z roku 1936, později rozšířená 
o Japonsko (Berlín – řím – Tokio).

Austro-Czech relations in music after 1948
after the Second World War ended, the restored Czecho-
slovak republic and the austrian republic found them-
selves initially in a somewhat similar position. Dur-
ing the period that followed, the location of the two 
countries with their territory in the middle of Europe 
predestined them to became, in a sense, hostages of the 
power struggle between the two superpowers, the Soviet 
union and the united States of america. Czechoslovakia, 
however, was entering the new era as a country that had 
been liberated, while austria was a defeated state, and 
until 1955 it was divided into four occupation sectors. 
The first task of austria’s interim government under Karl 
renner’s leadership was therefore to change the image of 
the “anschluss”, i.e. the merger of austria with Hitler’s 
Third reich in 1938, into that of an occupation. Commu-
nists had considerable influence in the state administra-
tion and in the capital city Vienna, but the communist 
putsches in Hungary in 1947 and in Czechoslovakia a 
year later notably paralysed their position. after the 
adoption of the Marshall plan by austria in 1948, the 
iron Curtain descended between the two countries. The 
study characterises the influence of political events on 
mutual cultural contacts from an institutional perspec-
tive, documents them with a few episodes of personal 
relationships, gives the standpoint of official cultural 
policy, and retells concrete events and examples of their 
reverberations in the two countries.
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sfér zájmu v Evropě. Hitlerův imperialismus se jistě přežil. Nyní však stojí anglosaský 
a ruský blok politicky a hospodářsky proti sobě; dvě moci, z nichž jedna druhé činí výtky 
imperialismu. Aby se oslabilo Německo, potvrdili v Moskvě existenci Rakouska, středo-
evropského malého státu, který se mezitím stal důležitým faktorem kontinentální politiky 
obou velmocí. Obě ho potřebují. Rakousko je tranzitní zemí par excellence,«

psalo se roku 1947 v rakousku v článku Šance našeho postavení mezi Západem a Východem.6
prvním poválečným úkolem rakouské politiky bylo »vymyslet použitelnou minulost«.7 pro-

zatímní vláda Karla rennera8 »fungovala v právním vakuu. Západní mocnosti měly rennera za 
›sovětskou loutku‹ a odmítaly ho uznat. [...] Hlavní prioritou bylo zabezpečit základní fyzické 
přežití Vídeňanů, kteří byli zcela izolováni od zbytku světa.«9 oficiální státní doktrínou se tak 
už v létě 1945 stala »teorie okupace«, v niž se proměnil »anšlus« z roku 1938. protože západní 
mocnosti rennera ignorovaly, byl nucen jednat se Sověty. Zásobovací situace rakušanů byla 
ovšem kritická především proto, že Sověti systematicky plenili zásoby nahromaděné nacisty,10 
o čemž se nedalo otevřeně mluvit, neboť v kabinetu měli silné zastoupení komunisté. polsko 
a Československo dodávalo do rakouska uhlí a koks, další materiální pomoc přicházela přes 
Terst, Holandsko aj., dodávky však nedošly vždy na místo určení včas a v pořádku.11 Stalin sice 
v květnu 1945 věnoval rakousku 1 000 tun potravin, ač »obyvatelé SSSr byli tehdy stejně 
hladoví jako rakušané«, jeho velkorysost však byla součástí propagandy, neboť »›dar‹ v podobě 
suchého hrachu a základních potravin pocházel z vypleněných nacistických zásob ve Vídni«.12 

Vedoucí osobností v prvním poválečném období byl státní tajemník Johann Koplenig,13 za-
hraniční politiku určoval Karl gruber.14

»Až po komunistických převratech v Budapešti15 a Praze v letech 1947/1948 [Gruber] 
připustil, jak je ›absurdní‹ si myslet, že by rakouská ekonomika mohla profitovat z hlub-
ší integrace s jakousi komunistickou Podunajskou federací. Tato šokující převzetí moci 
spustila příklon Rakouska k Západu. Nad zemí se začala vznášet hrozba, že komunistická 
›pátá‹ kolona uskuteční převrat. Rakouští vůdci si dobře uvědomovali, že Vídeň leží na 
východ od Prahy.«16

přes veškeré rozpory, ať už zděděné nebo nově vznikající, zavládly po skončení války snahy 
pokračovat tam, kde se před ní kontakty přerušily. To se brzy ukázalo jako neuskutečnitelná 
iluze. Nebylo možno jednoduše smazat šest válečných let, v nichž bylo rakousko součástí Třetí 
říše, zatímco Čechy a Morava měly problematický status »protektorátu«. Nedaly se odmyslet 
ani předchozí roky, kdy už rakousko směřovalo do Hitlerova područí, zatímco československá 
politika byla rozpolcena mezi prozápadní orientaci, danou dlouhodobou historií, a příklon 
k politickému systému Sovětského svazu. 

Sovětská politika také hned na počátku do rakousko-československých vztahů zasáhla. 
poslední rakouský vyslanec v Československu do roku 1938 Ferdinand Marek přečkal válku 

6 Die Chancen unserer Stellung zwischen Ost und West, in: Berichte des österreichischen Forschungs-
instituts 2, Heft 78 (24. 10. 1947), s. 7-8 (1231-1232), podepsáno zkratkou Dipl. Kfm. W. St. – překlady 
z němčiny v textu autorka studie.

7 BischoF, günther: Rakousko v první studené válce 1945-1955, praha: academia, 2017, s. 115. – K té-
matu viz také např. BaDer, William B.: Österreich im Spannungsfeld zwischen Ost und West 1945-1955, 
Wien: Braumüller, 2002; Kraus, Michael: Der Einfluss der sowjetischen Besatzung auf die österreichische 
Kultur 1945-1955, Diplomarbeit, universität Wien, 2008.

8 Sociální demokrat Karl renner (1870-1950) se narodil v Dolních Dunajovicích na jižní Moravě. Byl 
prvním rakouským kancléřem po pádu monarchie, 1945-1950 rakouským spolkovým prezidentem. 

9 bischof, Rakousko v první studené válce 1945-1955 ( pozn. 7), s. 115.
10 Tamtéž, s. 127.
11 Wiener Zeitung, 16. 10. 1947.
12 bischof, Rakousko v první studené válce 1945-1955 ( pozn. 7), s. 128.
13 Johann Koplenig (1891-1968), po dobu dvaceti let předseda Komunistické strany rakouska (KpÖ). 
14 Karl gruber (1909-1995) zastával v letech 1945-1953 funkci ministra zahraničí. Ke konci války vedl 

tyrolský odboj, který (jako jediný) odzbrojil nacisty a předal moc američanům. původně sociální demo-
krat (Sozialdemokratische partei Österreich, SpÖ), přešel ke křesťansko-sociálně orientované rakouské 
lidové straně (Österreichische Volkspartei, ÖVp).

15 Ke komunistickému převzetí moci v Maďarsku došlo na jaře 1947. Tajemník malorolnické strany 
Béla Kovács byl zatčen sovětskou vojenskou policií a odvlečen do SSSr, premiér Ferenc Nagy byl v květnu 
donucen odstoupit a emigroval. 

16 bischof, Rakousko v první studené válce 1945-1955 ( pozn. 7), s. 157.
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v praze a po osvobození byl opět ve funkci potvrzen. už za několik dní ho však zatkla sovětská 
špionážní služba Směrš (Смерть шпионам) pod záminkou konfidentství pro gestapo a odvlek-
la. Ferdinand Marek zemřel roku 1947 v moskevském vězení.17 rakouským vyslancem v ČSr se 
stal alois Vollgruber,18 v červenci 1945 byl do funkce československého vyslance v rakousku 
jmenován František Bořek-Dohalský.19 rakouský ministr zahraničí Karl gruber vykonal první 
oficiální návštěvu ČSr v prosinci 1945. 

Vídeňští Češi
Mezi oběma zeměmi, rakouskem a Československem, nastal po roce 1945 značný pohyb obyva-
tel. podobně jako už po roce 1918 a založení Československé republiky, kdy Vídeň a rakousko 
opustila řada Čechů a Slováků, kteří se vrátili do vlasti, došlo k podobnému jevu i po druhé 
světové válce, a to na přímou výzvu československé vlády.20 předcházelo mu přezkoumání ná-
rodní a politické spolehlivosti, vyjádřené tzv. »zelenou kartou«, která pro navrátilce platila jako 
prozatímní občanský průkaz. K tomu účelu byl ve Vídni zřízen Československý ústřední výbor 
(Tschechoslowakischer Zentralausschuss), jehož prvním předsedou byl p. Josef pojar.21 Jako pro-
tějšek Československého ústředního výboru fungovala reemigrační kancelář Čechů a Slováků 
v praze, kterou vedl antonín Machát.22 Někteří vídeňští Češi výzvy uposlechli a vraceli se do 
vlasti, na druhou stranu odcházeli do rakouska vysídlení němečtí občané. 

Ti Češi, kteří ve Vídni zůstali, usilovali brzy po skončení války o obnovení spolkové činnosti, 
která byla už od poloviny 19. století velmi rozsáhlá a jejíž kontinuitu nijak zásadně nenarušil 
ani rozpad monarchie.23 Střechovou organizací menšinových spolků se stal Československý 
ústřední výbor, v němž byly zastoupeny Sociálnědemokratická strana, Národně socialistická 
strana, Lidová strana, československá sekce Komunistické strany rakouska, Sokol a další orga-
nizace. reemigranti sehráli důležitou úlohu v udržení, resp. znovunavázání kontaktů mezi obě-
ma zeměmi. Vrátil se například antonín Machát (1880-1967).24 Tento žák Leoše Janáčka a Josefa 
Bohuslava Foerstera ve Vídni, ředitel české knihtiskárny ve Vídni, jednatel spolku Komenský 
a zemský poslanec, byl roku 1945 zvolen poslancem prozatímního národního shromáždění. 
Naopak učitel ota Homolka (1905-1980) sice nastoupil do měšťanské školy v Kralupech nad 
Vltavou, ale brzy se vrátil do Vídně, v letech 1945-1950 byl sbormistrem spolku Lumír a učil 
v Komenského škole.25 

17 steiner, Herbert: Ferdinand Marek. Jeho osudy v letech 1938-1947, praha: archiv akademie věd 
České republiky, 1995.

18 alois Vollgruber se narodil roku 1890 v Josefově. už v letech 1919-1920 působil v praze jako legační 
rada, později v těchže funkcích v Bukurešti, Varšavě, římě a jako mimořádný vyslanec v paříži. roku 
1938 byl z diplomatických služeb propuštěn a po roce 1945 se k diplomacii vrátil. Zemřel roku 1976 ve 
Vídni. – pro Slovensko byl jmenován zmocněnec Friedrich Lenhardt.

19 František Bořek-Dohalský (1887-1951), český šlechtic a účastník protinacistického odboje. 
20 počítalo se s reemigrací zhruba 50-60 000 osob, skutečnost byla podstatně střízlivější. Viz herol-

Dová, iva: Reemigrace Čechů z Rakouska do ČSR v letech 1945-1950, in: valeŠ, Vlasta (ed.): Doma v cizině. 
Češi ve Vídni ve 20. století (katalog výstavy), praha: Scriptorium, 2002, s. 47-53. 

21 Josef pojar (1914-1992) se narodil ve Vídni, během války působil jako duchovní v československé 
zahraniční armádě a po válce z přidělení Ministerstva národní obrany jako duchovní správce v plzni. roku 
1948 byl obviněn z velezrady a odsouzen k trestu smrti, který byl zmírněn na 25 let těžkého žaláře, 1956 
byl omilostněn. roku 1968 ilegálně odešel do rakouska, kde působil jako duchovní. 

22 Jen roku 1945 se vrátilo téměř 6 000 občanů. Do roku 1947, kdy reemigrace de facto skončila, to 
bylo na 11 000 osob. osidlovali především severozápadní pohraničí, odkud odcházelo, resp. bylo vyhnáno 
německé obyvatelstvo. předpoklady o přesídlení všech Čechů a Slováků z rakouska se však nenaplnily, 
zhruba 30-40 000 osob v rakousku zůstalo. Srov. machát, antonín: Naši ve Vídni, praha: práce, 1946; 
valeŠ, Vlasta: Die Wiener Tschechen einst und jetzt, praha: Scriptorium, 2004, zvl. s. 30-40. po roce 1947 
došlo v důsledku změny poměru sil ve vládě (poté, co se Klement gottwald stal předsedou vlády a ko-
munisté získávali stále větší vliv) ve vztahu k Československému ústřednímu výboru k rozepřím. po 
roce 1948 se konflikt vyostřil natolik, že výbor zanikl. – po únoru 1948 pak přišla nová vlna emigrace, 
v mnoha případech opět do rakouska.

23 Z nejnovějších prací se tématem vídeňských Čechů po roce 1948 zabýval hallama, peter: Zwischen 
Volksfront und Blockbildung. Die Wiener Tschechen und die KSC 1948-1952, Wien: StudienVerlag, 2009.

24 antonín Machát sliboval například aloisu Hábovi pomoc při získání finanční podpory v době jeho 
vídeňských studií 1918-1920, srov. dopis v Hábově pozůstalosti, Národní muzeum – České muzeum hudby 
(dále NM-ČMH), neinventováno.

25 K němu veleK, Viktor: Lumír 150 [= Musica Bohemica Viennensia, i), Vídeň: Českoslovanský zpě-
vácký spolek Lumír, 2015, s. 507-517; Národní archiv, fond pěvecká obec československá, č. fondu 1024.
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Vídeňská menšina však nebyla názorově jednotná. obrazně lze říci, že někdejší rozpory 
staro- a mladočeského smýšlení po rozpadu monarchie získaly novou podobu v rozhodování 
o politickém příklonu k západně, nebo východně orientované politice. roku 1946 například 
začaly vycházet Vídeňské svobodné listy a po únoru 1948 vznikl týdeník Vídeňské menšinové 
listy, jehož cílem bylo konkurenční periodikum odstranit, ovšem bez úspěchu.26 roku 1949 bylo 
založeno Sdružení Čechů a Slováků v rakousku s cílem soustředit krajany, a to bez ohledu 
na stranickou příslušnost, jak se proklamovalo. Základ tvořili členové Komunistické strany 
rakouska (Kommunistische partei Österreich, KpÖ), a sdružení tak stálo pod vlivem komunis-
tů.27 Menšinové hnutí ve Vídni ovlivňovala i Komunistická strana Československa (KSČ), která 
ovládla Školský spolek Komenský a jeho školu.28 politicky »spolehlivým« učitelům, kteří byli do 
Komenského školy vysíláni pražským vedením strany, však rakouská vláda odepřela vstup do 
země – železná opona už se spouštěla. Selhal i pokus o vytvoření jakési střešní organizace – 
místo ní vznikly dva svazy (prokomunistický a antikomunistický) a roku 1952 se rozštěpila 
i tělocvičná organizace Sokol. Vlivu komunistů se ubránil pouze spolek České srdce, vydavatel 
Vídeňských svobodných listů.29

V roli rukojmí
roky 1946-1947 označují dnes historikové jako sovětsko-americkou studenou válku o rakous-
ko,30 které hrálo v této politické hře – stejně jako Československo – roli jakéhosi rukojmí. »ra-
kouská zahraniční politika byla úzce provázána s reakcí Československa tak, aby to nevyvolalo 
konflikt s Moskvou.«31 

obsáhlý zdroj informací pro první poválečné roky poskytuje časopis Berichte und Informa-
tionen des Österreichischen Forschungsinstituts für Wirtschaft und Politik (dále jen Berichte), 
který byl dodáván i do Československa.32 institut (vytvořený na spolkové bázi) si kladl za cíl 
»poskytovat podkladové materiály k nově vytvořeným vztahům, dodávat výzbroj všem sna-
hám a diskusím. [...] Za tím účelem vybudoval ve všech rakouských spolkových zemích vědecky 
a žurnalisticky vyškolený zpravodajský aparát. [...] institut vede vědecká zkoumání neovlivněn 
jakoukoli politickou stranou či hospodářskou zájmovou skupinou nebo kulturněpolitickým 
učením,« stojí v úvodu prvního čísla.33 adekvátně ke svému názvu se institut věnoval téma-
tům politickým a hospodářským, ale také kulturně-politickým a sociálním. V článku Funkce 
evropského socialismu z ledna 1947 přinesl například analýzu komunistického hnutí v současné 
Francii, zabýval se otázkou antisemitismu a sionismu, potřebou agrární reformy ap.34

26 oba listy vycházely dál a sehrály svou roli i v roce 1968. WalDrauch, Harald – sohler, Karin: 
Migrantenorganisationen in der Großstadt: Entstehung, Strukturen und Aktivitäten am Beispiel Wiens, 
Frankfurt a. M. – New york: Campus Verlag, 2004. 

27 K roku 1952 mělo Sdružení ca. 5 000 členů ve 24 pobočkách, kromě Vídně také např. ve Štýrském 
Hradci, Linci, Vídeňském Novém Městě aj.

28 Školský spolek (Schulverein) Komenský byl roku 1942 rozpuštěn a jeho knihovnu převzala formálně 
rakouská národní knihovna (Österreichische Nationalbibliothek), v letech 1948-1950 bylo ca. 70 000 svaz-
ků vráceno. Vliv KSČ po roce 1989 existenci Komenského spolku ohrozil, krizi se však podařilo překonat 
a škola funguje dodnes. V současné době vlastní spolek ve Vídni dvě školní budovy (Sebastianplatz 3 
a Schützengasse 31) a provozuje mateřskou školu, základní školu a gymnázium.

29 Viz hallama, Zwischen Volksfront und Blockbildung ( pozn. 23). Spolek České srdce vznikl roku 
1918 na podnět básníka Josefa Svatopluka Machara. Jeho pražská pobočka zanikla roku 1923, vídeňská 
existuje dodnes.

30 V konfrontaci uSa a Sovětského svazu hrála roli také otázka Blízkého východu (živá do dnešních 
dnů), v níž šlo o naleziště ropy. Další třecí plochy představovaly válečné reparace, poměr nákladů na oku-
pační síly (v sovětské zóně nejvyšší), proces denacifikace a řada dalších problémů.

31 bischof, Rakousko v první studené válce 1945-1955 ( pozn. 7), s. 197.
32 Berichte vycházely od 3. 5. 1946 do roku 1976 v Salcburku. Vedoucím institutu s pobočkami ve Víd-

ni, Linci, Štýrském Hradci, Klagenfurtu, innsbrucku a Bregenzi byl v prvních letech po válce Dr. Herbert a. 
Kraus. Kraus pracoval pro americkou zpravodajskou službu, 1949 založil spolu s novinářem Viktorem re-
imannem Svaz nezávislých (Verband der unabhängigen), což byla organizace, z níž později vzešla strana 
Svobodných (Freiheitliche partei Österreich, FpÖ). Srov. Kramml, ursula: Salzburger Verlagsgeschichte von 
1945 bis 1959. Ein Beitrag zur österreichischen Nachkriegsverlagsgeschichte der Provinz, in: Mitteilungen 
der gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2002, č. 1, s. 1-33, ke Krausovi s. 9-10; höbelt, Lothar 
(ed.): Aufstieg und Fall des VdU, Wien – Köln – Weimar: Böhlau, 2015.

33 Berichte l, Heft 1 (3. 5. 1946). 
34 rhener, M.– armytage, Denigo: Funktionen des europäischen Sozialismus, in: Berichte 2, Heft 40 

(31. 1. 1947), s. 1-2 (613-614). 
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Snahy o navázání na předválečnou spolupráci se projevily už na podzim 1945 obnovením 
rakousko-československé společnosti.35 »Každému politicky prozíravému člověku je jasné, že 
sousední země rakousko [a] Československo36 mohou ve vzájemném dorozumění mnoho vy-
konat nejen pro oboustranné zájmy, nýbrž mnoho nekonečně důležitějšího pro obnovu celé 
střední a jižní Evropy,« psalo se o jejím oživení.37 iniciátorem obnovy byl novinář a spisovatel 
robert Scheu (1873-1964). Jeho otec, hudebník Josef Franz georg Scheu (1841-1904), autor Písně 
práce, a strýcové andreas a Heinrich patřili k předním osobnostem rakouského dělnického 
hnutí. robert Scheu, jako novinář spolupracovník Karla Krause v jeho Die Fackel a dopisovatel 
listu Prager Tagblatt, se stal generálním tajemníkem této obnovené či spíše nově založené spo-
lečnosti a v praze se v jejím zájmu setkal s ministrem zahraničí Janem Masarykem. rakouská 
strana byla v rakousko-československé společnosti zastoupena Viktorem Matejkou a Karlem 
Honayem,38 česká strana Miroslavem Svobodou z pražského informačního centra.39 Ve funkci 
prezidenta společnosti zůstal (jako před válkou) Eduard Heinl, nyní ministr obchodu a obnovy. 
Jednou z prvních akcí byla potravinová pomoc rakousku:

»Spolkový ministr dr. Heinl i československý vyslanec hrabě Bořek-Dohalský zahájili u zod-
povědných pražských úřadů jednání o povolení k posílání balíčků milodarů (Liebespakete) 
z Československa do Rakouska. Zastupující premiér [Zdeněk] Fierlinger pověřil provedením 
záležitosti sekčního šéfa Antonína Macháta. Oba pánové působili mnoho let ve Vídni, znají 
zevrubně rakouské poměry před válkou a po válce. Je naděje, že tato akce povede k pozitiv-
nímu úspěchu. Mnoho Vídeňanů bude mít příležitost dostat od svých příbuzných a přátel 
v Československu zásilku milodaru.«40

rakousko-československá společnost fungovala i po roce 1948. uspořádala například 16. květ-
na 1949 slavnost ke čtvrtému výročí pražského povstání, na níž promluvil předseda Svazu čs. spi-
sovatelů a poslanec Jan Drda,41 Týden československého filmu ve Vídni 10.-16. října 1950,42 výstavu 
československého sochařství43 nebo Týden československého loutkového filmu 15.-22. 1. 1956.44

po roce 1948 diplomatické styky ochladly, docházelo k nedorozuměním až roztržkám. roku 
1949 například tehdejší československý ministr zdravotnictví Josef plojhar45 na oficiální akci 
prohlásil, že přijel do Vídně přesto, že mu nebylo uděleno vízum, neboť »socialismu se pro 

35 Založena 1928, 1938 byla její činnost zastavena. Společnost pořádala přednášky, výstavy apod., 
30. 5. 1934 uspořádala ve vídeňském Musikvereinu oslavu Bedřicha Smetany za účinkování Vídeňských 
symfoniků a Jarmily Novotné pod taktovkou alexandra Zemlinského, viz oznámení v Neues Wiener Jour-
nal 29. a 30. 5. 1934, zprávu in: Lidové noviny, 31. 5. 1934; Kleine Volks-Zeitung, 1. 6. 1934; Neues Wiener 
Journal, 1. 6. 1934; Vídeňské noviny, 5. 6. 1934. Jedním z posledních podniků Společnosti bylo uvedení 
Janáčkovy opery Věc Makropulos k 10. výročí skladatelovy smrti v Theater an der Wien, viz Signale für 
musikalische Welt 96 (1938), č. 12, s. 186.

36 uvedeno s podivuhodným »federativním« podtónem jako »Österreich-Tschechoslowakei«.
37 Niederösterreichischer grenzbote, 16. 12. 1945, zpráva o znovuzaložení také např. in: oberöster-

reichische Nachrichten, 1. 12. 1945.
38 Viktor Matejka (1901-1993), kulturní politik a spisovatel, prošel koncentračními tábory v Dachau 

a Flossenbürg. roku 1945 byl zvolen městským kulturním radou (Kulturstadtrat) Vídně, který – jako 
jediný rakouský politik – vyzval k návratu občany vyhnané nacismem (zůstal však v této snaze osamě-
lý). – Také sociální demokrat Karl Honay (1891-1959) prošel koncentračními tábory (Buchenwald a Da-
chau). po válce měl nejprve ve vídeňské městské radě na starosti finance, roku 1947 byl zvolen vídeňským 
místostarostou a zástupcem zemského hejtmana; tuto funkci vykonával až do své smrti.

39 V tříčlenném akčním výboru byly zastoupeny všechny tři rakouské politické strany v osobách 
antona afritsche (SpÖ, zal. 1889), Ludwiga Soswinského (KpÖ, zal. 1918) a Felixe Hurdese (ÖVp, zal. 1945).

40 Wiener Zeitung, 3. 11. 1946.
41 Lidové noviny, 17. 5. 1949.
42 Kino, 7. 12. 1950.
43 Lidové noviny, 9. 2. 1951.
44 rudé právo, 11. 1. 1956. – roku 1994 došlo k transformaci na rakousko-českou společnost, jejímž 

prezidentem se stal tehdejší vídeňský starosta Helmut Zilk, po jeho smrti Michael Häupl (vídeňský sta-
rosta od roku 1994 do května 2018).

45 Katolický kněz Josef plojhar (1902-1981) byl rozporuplná postava. prošel koncentračním táborem 
v Dachau, po roce 1945 se téměř okamžitě zapojil do politiky a dostal se do sporu s kardinálem Bera-
nem, který ho pro jeho politické angažmá suspendoval. plojhar spolupracoval s KSČ a po roce 1948 byl 
zbaven kněžského svěcení. Srov. aDamus, Josef: Obraz doby: »Vlastenecký« kněz Josef Plojhar, bakalářská 
práce, Filozofická fakulta univerzity Karlovy, praha 2014, s. 46: plojhar »vytušil, že v rámci únorového 
převratu sehraje v roli kněze důležitou roli a jeho spolupráce s komunisty ho vynese na politický vrchol. 
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rakousko víza nevydávají«.46 Diplomatická zápletka, která z toho vznikla, obsahovala pikant-
ní detail související s rakouskem jako tradiční křesťansko-katolickou zemí. Katolictví stálo 
v pozadí vídeňského stranického života včetně komunistické strany. opozice obou ostatních 
stran ÖVp a SpÖ vůči komunistům se vysvětlovala tím, že »komunistická strana zastává 
nedemokratickou doktrínu a její životní forma není rakouská [...] a část bývalých radikálních 
austromarxistů zůstala věrná SpÖ«,47 na druhé straně se však přiznávalo, že KpÖ »měla velké 
zásluhy v podzemním boji proti Hitlerovi a má v čele vynikající osobnosti, Ernsta Fischera jako 
novináře, dále Nikolause Hovorku, který se pozitivně staví ke katolické církvi, a městského 
radního Viktora Matejku«.48

Vídeň
Vídeň, rozdělená na čtyři sektory,49 byla po skončení války zpustošené, z velké části rozbom-
bardované město.50 praha až na tři ničivé nálety zůstala poměrně ušetřena.51 rozdělení Vídně 
na okupační sektory bylo rozhodující i pro její kulturní život. Mezi vedením sektorů panovaly 
značné rozdíly, projevovaly se nejen různé mentality, ale už od samého začátku také různé 
politické zájmy.52 

pro Vídeň skončila válka 27. dubna 1945, kdy Karl renner vyhlásil znovuobnovení re-
publiky rakousko, a téhož večera se konal první koncert Vídeňských filharmoniků v nepo-
škozeném Konzerthausu jako symbolické »znovuzrození rakouské kultury«, dva týdny poté, »co 
byl poslední hitlerovský voják vyhnán z Vídně«.53 řídil ho Clemens Krauss, na programu byla 

[...] reprezentace kněžství pak sloužila režimu jako legitimizační prostředek ve vztahu k církvi a také 
posloužila jako nástroj k vypořádání s ní.«

46 ullmann, paul: Eine schwierige Nachbarschaft. Die Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwi-
schen Österreich und der Tschechoslowakei von 1945-1968, Wien: LiT Verlag, 2004, s. 111.

47 Značka M. K.: Basis und Hintergründe des Wiener Parteilebens, in: Berichte 2, Heft 45 (7. 3. 1947), 
s. 3 (675).

48 Tamtéž. Nikolaus Hovorka (1901-1966) se narodil v Teslići v Bosně, jeho otec MuDr. oskar Hovorka 
pocházel z prahy. Nikolaus Hovorka se stal roku 1950 šéfredaktorem katolického týdeníku offenes Wort 
a 1955 orgánu Svazu rakouských dělníků a zaměstnanců (Österreichischer arbeiter- und angestellten-
bund) Freiheit. – roku 1950 se plojhar také zúčastnil »slavnostního shromáždění rakouských Čechů, které 
se stalo velkou manifestací jejich lásky k lidově demokratickému Československu a manifestací za trvalý 
mír«, srov. rudé právo, 14. 6. 1950, s. 2.

49 Sovětský sektor: okrsky 2 (Leopoldstadt), 10 (Favoriten), 20 (Brigittengau), 21 (Florisdorf), 22 (Do-
naustadt); americký sektor: okrsky 7 (Neubau), 8 (Josefstadt), 9 (alsergrund), 17 (Hernals), 18 (Währing), 
19 (Döbling); francouzský sektor: okrsky 6 (Mariahilf), 14 (penzing), 15 (Fünfhaus), 16 (ottakring); brit-
ský sektor: okrsky 3 (Landstraße), 5 (Margareten), 11 (Simmering), 12 (Meidling), 13 (Hietzing); okrsek 1 
(vnitřní město) jako společná zóna. roku 1946 došlo k přidělení některých okrajových čtvrtí pod správu 
dolnorakouské zóny.

50 Vídeň zažila v letech 1943-1945 na padesát leteckých útoků raF (royal air Force) a uSaaF (united 
States army air Forces), nejtěžší 12. 3. 1945. Celkem bylo zabito na 9 000 lidí, zničeno 37 000 bytů, přes 
6 000 budov. poškozen byl Karlův chrám (Karlskirche), zámek Schönbrunn (v zoologické zahradě zabito 
dva tisíce zvířat), při náletu 12. 3. 1945 (cílem měla být rafinerie ve Florisdorfu) byla zničena Státní opera 
a poškozeny Burgtheater, albertina a Musikverein. – V jednotlivých sektorech sídlila příslušná velitel-
ství. Velitelství sovětského sektoru: Hotel imperial (1, Kärntner ring 16); uSa: rakouská národní banka 
(9, otto-Wagner-platz 3); francouzský sektor: Hotel Kummer (6, Mariahilfer Straße 71); britský sektor: 
zámek Schönbrunn (13, Schönbrunner Schloßstraße). – představitelé okupačních mocností zabrali pro 
své potřeby řadu bytů a vil: američané 750 bytů/148 vil; rusové 3 292/9; angličané 380/86; Francouzi 
722/15. – V průběhu osvobozování Vídně byl 8. dubna při dopadu ruských bomb zachvácen požárem 
chrám svatého Štěpána, v dalších dnech vypukl oheň na několika místech chrámu z různých příčin znovu, 
13. dubna se zřítil krov. rauchensteiner, Manfred: Kriegsende und Besatzungszeit in Wien 1945-1955, 
in: Wiener geschichtsblätter 30 (1975), Sonderheft 2, s. 197-220.

51 praha byla bombardována poprvé 15. 11. 1944, poté 14. 2. 1945 (nejtěžší nálet) a 25. 3. 1945. Nálety 
si vyžádaly více než 1 200 mrtvých a poškozeny byly zejména: 15. 11. 1944 čtvrti Nové Město (klášter 
Emauzy, Faustův dům), Holešovice (elektrárna); 14. 2. 1945 Smíchov (nádraží), Vršovice, Vinohrady (Vi-
nohradská synagoga, kostel sv. Ludmily); 25. 3. 1945 Žižkov, Libeň, Kbely (letiště,), Letňany a Čakovice. – 
Staroměstská radnice byla z velké části zničena požárem během Květnového povstání. 

52 rauchensteiner, Kriegsende ( pozn. 50), s. 205: »Co však vyplynulo z rozhovorů mezi rusy 
a západními spojenci? Vycházelo se ze dvou různých stanovisek. Jeden hovořil o městě, jiný o župě, 
a vedoucí sovětské strany v jednání zašlo ještě dál a podepřelo své hledisko tím, že západní spojence 
vůbec nepustilo za staré hranice města, ani na severní břeh Dunaje. [...] Tam velel maršál Malinovskij.«

53 michailow, r.: Wiedergeburt der österreichischen Kultur, in: Österreichische Zeitung, 30. 4. 1945. – 
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Schubertova Nedokončená, Beethovenova předehra Leonora III. a Čajkovského Pátá sym fonie, 
28. dubna se konala repríza. prvního května uvedli filharmonikové program z děl Johanna 
Strausse a během května dalších šest koncertů (všechny v Konzerthausu). od 16. září se už hrá-
lo v opraveném Musikvereinu, na programu zahajovacího koncertu za řízení Josefa Kripse byla 
opět Nedokončená a Brucknerova Sedmá symfonie.54 V říjnu se uskutečnila rakouská premiéra 
Šostakovičovy Sedmé symfonie s Vídeňskými symfoniky, rovněž za řízení Josefa Kripse.55 

Vedení Státní opery převzal po skončení války brněnský rodák, barytonista alfred Jerger 
a 1. května 1945 se konalo první operní představení, Mozartova Figarova svatba za řízení Josefa 
Kripse v budově Lidové opery (Volksoper), která tehdy ještě nesla válečný název opera města 
Vídně (opernhaus der Stadt Wien). Novou sezónu pak 6. října 1945 zahajoval Beethovenův 
Fidelio v Divadle na Vídeňce (Theater an der Wien), opět za řízení Josefa Kripse.56 Josef Krips 
měl občansky čistý štít,57 na rozdíl od šéfa Státní opery během války Karla Böhma, který sice 
nebyl členem NSDap, leccos se mu však přičítalo k tíži: roku 1938 přivítal anexi rakouska, byl 
členem Bojového svazu pro německou kulturu (Kampfbund für deutsche Kultur),58 na Hitlerův 
zásah byl jmenován na místo Fritze Busche do čela drážďanské Semperoper, od roku 1943 
vedl vídeňskou Státní operu a stál na Hitlerově listině nepostradatelných »Bohem nadaných« 
(gottbegnadeten). Böhmovým příznivcem byl vídeňský místodržící Baldur von Schirach. V říjnu 
1945 se například podivoval list Österreichische Volksstimme nad návrhem jmenovat Böhma do 
předsednictva Společnosti vídeňského Konzerthausu (Wiener Konzerthausgesellschaft):

»Zdá se nám, jako by se některé kruhy stále ještě oddávaly víře, že jestliže o lecčems mlčí-
me, nejsme dost dobře informovaní o tom, co se v rakouském kulturním životě děje.«59

Kvůli Böhmovi visel otazník nad hudebním festivalem ve Štýrském Hradci (grazu), chystaném 
na léto 1946:

»Karl Böhm jednou dirigovat smí, pak zas najednou ne. Ale festival musí být, dokonce 
celý měsíc, což v Grazu ještě nikdy nebylo! Kdo bude dirigovat Figara a Tristana, když ten 
nejpovolanější teď nesmí?«60

otázka dirigentů a režisérů byla zvláště palčivá. pokud umělci těchto exponovaných oborů 
neemigrovali, neuchýlili se do vnitřní emigrace nebo ilegality, neměli za nacismu zákaz čin-
nosti a nebyli uvězněni, pak se nevyhnuli konfrontaci s nacistickým režimem. Vždy se jednalo 
o rozhodnutí mezi »chtít« a »muset«, mezi touhou po kariéře za každou cenu, balancováním 
na hraně a vyrovnáním s vlastním svědomím. Tak psal například v Londýně vydávaný list 
rakouských socialistů:

»Osm divadel už hraje, […] otevřeno je opět 32 kin. A Clemens Krauss stále diriguje filhar-
monické koncerty, jak to dělal pro nacistické posluchače.«61

K nejvíce »zatíženým« patřil Herbert von Karajan, už prosinci 1945 mu však rozhodnutím 
Komise pro politické vyšetřování umělců v Salcburku bylo uděleno – s pomocí »upravených« 
skutečností – povolení k činnosti (viz příloha č. 1).62 

Boje o Vídeň trvaly od 2. do 13. dubna 1945 a vedla je sovětská armáda pod velením generála Kravčenka. 
Sověti dále pokračovali směrem k Linci a část na Moravu (bratislavsko-brněnská operace).

54 V létě absolvovali Vídeňští filharmonikové první poválečný festival v Salcburku s představeními 
Dona Giovanniho, Růžového kavalíra, Figarovy svatby a s koncerty, které řídili Ernest ansermet, Charles 
Munch a Carl Schuricht.

55 Die Weltpresse, 30. 10. 1945. o skladateli se rozepisuje nepodepsaný autor v článku Schostakowitsch. 
Der Weg zu neuer Richtung, in: Die Weltpresse, 6. 11. 1945.

56 Kretschmer, Helmut: Der Wiederbeginn des kulturellen Lebens, in: Wiener geschichtsblätter 30 
(1945), Heft 3, s. 251-244.

57 Josef Krips (1902-1974), po otci židovského původu, nesměl během války vykonávat umělecké po-
volání a přítel jej zaměstnal ve své továrně. Kripsův bratr Heinrich (Henry), rovněž dirigent, emigroval 
do austrálie a působil později u South australian Symphony orchestra.

58 Kampfbund für deutsche Kultur založil roku 1928 alfred rosenberg.
59 Značka i. W., in: Österreichische Volksstimme, 7. 10. 1945.
60 Notizen von einer Grazer Reise, in: Salzburger Nachrichten, 12. 6. 1946.
61 London: information of the austrian Socialists in great Britain, 1945, vol. 12 (1. 6. 1945), s. 6. – 

Kraussova role v období nacionálního socialismu je dodnes předmětem sporů.
62 Zákaz nebo omezení činnosti pro »zatížené« byl roku 1947 obecně zmírněn s tím, že dotyčné osoby 

směly vystupovat na základě zvláštního povolení. Viz např. Wiener revue, Heft 1 (1947), s. 6. Nařízení 
o nutnosti povolení platilo do 30. dubna 1950.
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Poválečná obnova hudebního života ve Vídni
Důležitou roli v obnově vídeňského hudebního života měl skladatel a klarinetista Friedrich Wil-
dgans (1913-1965).63 Do KpÖ vstoupil roku 1945, v letech 1946-1950 zastával funkci hudebního 
referenta kulturního odboru města Vídně a v letech 1948-1961 byl předsedou rakouské sekce 
Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (iSCM).64 Wildgans silně vystupoval proti »mo-
nopolizaci rakouského hudebního života těmi muži, kteří stáli v období nacismu na špičce«;65 
míněni byli Wilhelm Furtwängler, Clemens Krauss, Hans Knappertsbusch, Herbert von Karajan 
a Karl Böhm. V osobě Friedricha Wildganse stáli »spolu s Ernstem Fischerem jako státním 
sekretářem pro lidovou osvětu, vyučování, vzdělávání a umělecké záležitosti a s Viktorem 
Matejkou jako státním radou pro kulturu a lidovou osvětu na státní i vídeňské úrovni v čele 
kulturní obnovy komunisté«.66 Josef Krips napsal ve svých vzpomínkách, že za ním brzy po 
skončení války Wildgans přišel, neboť

»jako komunista měl v Rusy obsazené Vídni funkci hudebního poradce, a pověřil mě: 
›Vybudujete teď znovu hudební život ve Vídni.‹ Předal mi seznam Vídeňských filharmo-
niků, v němž bylo 25 jmen červeně zatrženo; ti měli být okamžitě propuštěni. Odpověděl 
jsem, že nechci vejít do hudebních dějin Vídně jako ten, kdo rozbil Vídeňské filharmoniky. 
Jsem ochoten propustit ty, kteří udávali gestapu, [...] nebo si koupili za směšnou částku 
továrnu či dům z vyvlastněného židovského majetku. Ale obyčejní souběžníci (Mitläufer) 
ať zůstanou.«67 

různé sporné situace se snažil zachraňovat Ernst Fischer, tehdy ve funkci státního tajem-
níka pro národní osvětu, kulturu a výchovu (Staatssekretär für Volkserklärung, Kultur und 
Erziehung).68 

ačkoliv navenek měly čtyři okupační sektory působit jako spojenecká jednota, nekonku-
rovaly si jen politicky, ale také pokud šlo o charakter zprostředkovávané kultury. Kulturní 
zmocněnci okupačních mocností iniciovali koncerty, propagovali literaturu, prezentovali filmy. 
Tisk informoval např. o zásilce skladeb randolfa Thompsona, Waltera pistona, Elliota Cartera 
a dalších, které mají být uvedeny ve Wiesbadenu nebo ve Frankfurtu, nebo o zařazení skladeb 
Leonarda Bernsteina a Samuela Barbera na festival pražské jaro.69 Adagio pro smyčce Samuela 
Barbera bylo uvedeno toho roku Vídeňskými filharmoniky při Salcburském festivalu,70 koncert 
se skladbami Leonarda Bernsteina, georga L. Lama a richarda J. Neumanna uvedla 21. března 
1946 rakouská sekce iSCM,71 vycházely články o soudobé americké hudbě.72 Méně aktivní byli 
v tomto smyslu Francouzi, také oni však přispěli k seznámení Vídeňanů se svou hudbou. Joseph 
Marx psal ve Wiener Zeitung:

»My Rakušané máme určité vlastnosti, které laskaví posuzovatelé vykládají jako ›slabost‹ 
a ›nedostatek páteře‹. Máme zálibu v novém, jiném, neobvyklém. Cizinec pro nás není 
vetřelec, [...] nýbrž vítaný host, z jehož pláště cítíme vůni vzdálených kultur, dráždivost 
jinakosti. Proto se vlastními výkony nechlubíme. Možná je naše konciliantní chování 
dokonce chápáno špatně, a to těmi, kteří nemají ponětí, jak smíme být na výkony našich 

63 Friedrich Wildgans byl synem básníka a krátkodobého ředitele vídeňského Burgtheater antona 
Wild ganse (1881-1932).

64 WilDgans Friedrich: Furtwängler und die anderen, in: Österreichisches Tagebuch, č. 42 (21. 11. 
1947), s. 8. Cit. dle mugrauer, Manfred: Genosse Wildgans. Der Komponist Friedrich Wildgans und die 
Kom munistische Partei Österreichs, in: Mitteilungen der alfred Klahr gesellschaft 2 (2013), s. 11-17, zde 
s. 13. 

65 Tamtéž, s. 11.
66 Tamtéž. 
67 Krips, Josef: Ohne Liebe kann man keine Musik machen, vyd. a koment. Harrietta Krips, Wien – 

Köln – Weimar: Böhlau, 1994, s. 157.
68 Tamtéž, s. 166. – Ernst Fischer byl roku 1969 vyloučen z KpÖ, u nás označen za »renegáta«, jenž 

se dal do služeb antikomunistických sil a jeho knihy byly dány na index. Viz např. tomáŠeK, Ladislav – 
KoříneK, Jaroslav: Komu slouží. Od kritiky dogmatismu k revizionismu, s podtitulem »Jsem marxista... 
ale mám ten největší odpor vůči pojmu marxismus-leninismus«, in: rudé právo, 27. 1. 1970. Manželkou 
Ernsta Fischera byla ruth von Mayenburg, pocházející ze Srbic v severních Čechách. přes svůj šlechtický 
původ se vydala na cestu komunistické revolucionářky, roku 1966 z KpÖ vystoupila.

69 Wiener Kurier, 29. 1. 1946; Salzburger Tagblatt, 23. 5. 1946.
70 Die Weltpresse, 31. 8. 1946. Na programu byla rovněž Čajkovského Čtvrtá symfonie.
71 Wiener Kurier, 20. 3. 1946. 
72 Značka (aND): Musikleben in Amerika, in: Wiener Kurier, 1. 7. 1946.
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duchovních hrdinů pyšní. [...] Rakušan se cítí dobře všude, kde se daří pravé kultuře a svo-
bodě. Například v Paříži, kde byla kultura vynalezena, nebo lépe řečeno, znovunalezena. 
[...] V tomto klimatu vyrostla francouzská hudba.«73

Koncert, o němž Joseph Marx hovořil, řídil roger Désormière, uvedena byla díla gabriela 
Faurého (Masques et Bergamasques), suita Les Paladins Jean-philippa rameaua v úpravě richar-
da Strausse, Francis poulenc hrál »osobně klavírní part svého Concert champêtre s francouz-
ským espritem a vytříbenou technikou«, zazněly Les offrandes oubliées oliviera Messiaena 
a Stravinského Scènes de ballet, »hudba bez ruských motivů, perlivá, orchestrálně zajímavá, 
osobitá ve zvuku. avšak nepostrádáme přece dráždivé ruské koření, které velmi přispělo ke 
světovému úspěchu Ohniváka, Petrušky a dodávalo jeho uměleckým experimentům prasílu 
a zdraví?«74

Činnost obnovila rakouská sekce Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu a náplň 
jejích koncertů se snažila o vyrovnané zastoupení soudobé tvorby spojeneckých zemí.75 Kromě 
už zmíněného koncertu s americkými skladbami uvedla například roku 1947 koncert z děl 
Daria Milhauda, paula Hindemitha, Bély Bartóka a Quatuor pour la fin du temps oliviera Messi-
aena; Messiaen ve Vídni osobně vystoupil také jako klavírista,76 v červnu 1947 navštívil Vídeň 
paul Hindemith.77 při té příležitosti se zamýšlel autor shrnutí vídeňského hudebního života za 
uplynulé období nad podílem, přitažlivostí a působením soudobé tvorby na vídeňské publikum 
a konstatoval známou skutečnost:

»[Hindemithův] Malíř Mathis ve filharmonickém koncertu – neúspěch –, jeho velmi vý-
znamná Symfonie in Es v abonentním koncertu Společnosti Konzerthausu – navzdory vý-
tečnému provedení Vídeňskými symfoniky za řízení Sira Adriana Boulta – zdvořilý úspěch; 
oba Hindemithovy koncerty za jeho osobního řízení během Mezinárodního festivalu v červ-
nu78 – bouřlivý, nikým nepředpokládaný, senzační úspěch. Z toho plyne poučení, že nová 
a nezvyklá hudba nejsilněji zapůsobí v rámci speciálních podniků, zatímco se u takových 
děl v abonentních koncertech s ›kmenovými posluchači‹ musí vždy počítat s chladným 
přijetím.«79

K propagaci hudby zemí čtyři mocností přispívalo také rozhlasové vysílání, rovněž rozdě-
lené do čtyř sektorů. rakouská rozhlasová akciová společnost raVag (radio-Verkehrs aktien-
gesellschaft) začala vysílat 24. dubna 1945, američané založili stanici r-W-r (rot-Weiß-rot) 
a stanice raVag – jako stanice radio Wien – začala být považována za vysílač pod vlivem 
Sovětů; její sídlo bylo v sovětském sektoru a KpÖ pro ni organizovala programy pod společným 
názvem »ruská hodinka«.80 u obou stanic tvořilo hudební vysílání zhruba polovinu pořadů, 
z toho ca. 40 % připadlo na zábavnou, zbytek na »klasickou a moderní hudbu«.81 Byl to však 
vysílač rot-Weiß-rot, který v letech 1948 a 1949 vysílal jednou denně zprávy v češtině.82 

73 Wiener Zeitung, 21. 2. 1946.
74 Tamtéž.
75 Jednou z jejích prvních akcí byl koncert in memoriam Béla Bartók, mj. s prvním vídeňským prove-

dením cyklu Mikrokosmos s klavíristkou Edith Farnadi.
76 Značka -k-, in: Die Bühne, Heft 3 (1946), s. 21.
77 Ein grosser Tonsetzer (nepodepsáno), in: Die Bühne, Heft 7 (1947), s. 6-7.
78 i. internationales Musikfest pořádala Konzerthausgesellschaft ve dnech 16.-30. 6. 1947 (program 

např. in: Österreichische Zeitung, 8. 6. 1947) a byl věnován především soudobé tvorbě. paul Hindemith 
dirigoval Vídeňské symfoniky při provedení svých skladeb Sinfonia serena, symfonie Mathis Maler, Kon-
zertmusik pro klavír, žestě a harfy, Die vier Temperamente, Trauermusik pro violu a smyčcový orchestr 
(sólista günther Breitenbach) a Hérodiade. Srov. Wiener Kurier, 20. 6. 1947 a značka p. L. [= peter lafite]: 
Hindemith dirigierte Kammerkonzert, in: Wiener Kurier, 25. 6. 1947. Hindemithovu hostování předcházely 
články věnované skladateli, doprovázely je besedy a přednášky. Viz např. rutz, Hans: Paul Hindemith – 
Stimme unserer Zeit, in: Die Weltpresse, 16. 11. 1946. rakouské kulturní sdružení (Österreichische Kultur-
vereinigung) uspořádalo už v listopadu 1946 komorní koncert k Hindemithovým narozeninám apod.

79 Deutsch-huslar: Streifzug durch das Wiener Musikleben, in: Berichte 2, Heft 66 (1. 8. 1947), s. 14 
(1030). autora článků podepisovaných Deutsch-Huslar se nepodařilo identifikovat. 

80 po vyhlášení samostatnosti rakouské republiky roku 1955 pak byly stanice sjednoceny jako orF 
(oesterreichischer rundfunk).

81 Berichte 1, Heft 9 (28. 6. 1946), s. 15-16.
82 Vysílal také nahrávky s českými interprety, např. snímek rudolfa Firkušného s newyorskými filhar-

moniky a Dimitri Mitropoulusem byl v rakousku prezentován jako »americký export«. Viz Amerika 
exportiert Musiker, in: Die Weltpresse, 14. 6. 1946.
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řada článků věnovaných kultuře spojeneckých mocností v rakousku (Kulturpolitik der 
Alliier ten in Österreich) hodnotila jako »rakouskému lidu nejvzdálenější« nabídku americké kul-
tury. pro její charakteristiku byl použit citát – jak článek uvádí – »německého Žida« (Deutsch-
jude) Jakoba Wassermanna:

»Stav [americké] společnosti, ačkoliv se zdá rozvinutá, projevuje obrovské protiklady, je 
dokonce morbidní, a podíváme-li se hlouběji, blíží se nápadně stavu divokosti, všichni jsou 
jakýmisi předčasně zralými dětmi, a dětmi jsou i pro nejtemnější, odpudivé vlastnosti, jsou 
dětmi divočiny.«83 

autor článku nicméně s takto odmítavým názorem k američanům nesouhlasí, neboť je 
mohl během jejich pobytu v rakousku poznat blíže. americká kulturní politika by však měla 
své kultury umět lépe využít, zatím náhodným výběrem jen podporuje staré předsudky.

»Jak vypadá americká kulturní politika v Rakousku? [...] Americké rozhlasové vysílání je 
sice na rozdíl od ruského netendenční a je nejzajímavější (nejoblíbenější je francouzské), 
[...] avšak pro nesrozumitelnost jazyka a mnoho zkratek pro nezasvěcené, i když anglicky 
hovořící, a pro mnoho jazzové hudby je málo oblíbené.«84

americké knihy se dají pouze půjčit, nikoliv koupit, americké filmy se nelíbí, »pro rakouský 
vkus jsou příliš mělké a zaměřené na primitivní vnějškový účinek. američané nám také ne-
předvádějí své nejlepší filmy. Motivy k této povrchní propagandě nejsou jasné.«85 ani divadlo 
nenabízí tolik, kolik by mohlo. očekává se, že do čela divadelního oddělení bude povolán Ernst 
Lothar,86 který už se snaží zprostředkovat rakouským scénám americké hry v německých 
překladech – Smutek sluší Elektře Eugena o’Neilla či The Adding Machine (v němčině jako Re-
chenmaschine) Elmara riceho. ani v hudební oblasti se »pro rakušany téměř nic nepodniká. 
Těch několik amerických umělců, které jsme mohli slyšet, zde vystoupilo z vlastní iniciativy.«87 

o pestrost hudební nabídky ve Vídni se spolu s Vídeňskými filharmoniky starali Vídeňští 
symfonikové, Dolnorakouský orchestr hudebních umělců a pěvecká sdružení, avšak negativním 
důsledkem byla nižší úroveň a klesající návštěvnost. Shrnutí z počátku roku 1947 upozorňuje 
na přesycenost koncertního života:

»Špičkové výkony filharmonických koncertů tvoří hlavní bod přitažlivosti pro tradičně 
zaměřené, ale také tradicí svázané vídeňské měšťanstvo. [...] Zřídka se projevují pokusy 
s novými skladateli. Stalo se téměř pravidlem, že se ve filharmonických koncertech uvádějí 
díla patřící nejméně předchozí generaci, na nichž už se poněkud usadila jakási patina.«88 

přesto docházelo k překvapením. uvedení variací Enigma Edgara Elgara se stalo »téměř 
senzací«,89 velmi zapůsobilo provedení 4. symfonie Franze Schmidta a autor článku apeloval na 
uvedení jeho oratoria Kniha sedmi pečetí. pořadatelé věnovali pozornost oficiálnímu 950. výročí 
založení rakouska,90 jehož hudební součást však leckde »sklouzla k nevkusu, ohavným směsím 
a stylovým kompromisům«.91 přestože se projevovaly snahy o uvádění soudobé hudby, z děl 
skladatelů Johanna Nepomuka Davida, gottfrieda von Einem, Schönberga, Berga, Theodora 
Bergera,92 Waltera Braunfelse, Hindemitha, ravela, Stravinského či prokofjeva »dosud zazněla 
jen část«. Zatímco koncerty rakouské sekce Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu93 

83 Berichte 2, Heft 42 (14. 2. 1947), s. 11-12 (647-648). – původ citátu není uveden, pravděpodobně se 
jedná o korespondenci z Wassermannovy americké cesty. 

84 Berichte 2, Heft 42 (14. 2. 1947), s. 11-12 (647-648).
85 Tamtéž.
86 Spisovatel, režisér a divadelní ředitel Ernst Lothar (1890-1974) pocházel z Brna. před pronásledo-

váním nacismem pro židovský původ uprchl do Spojených států, roku 1946 se vrátil jako pověřenec pro 
hudbu amerického office of War information a podílel se například na denacifikačním procesu Herberta 
von Karajan. V letech 1948-1962 byl režisérem vídeňského Burgtheater.

87 Tamtéž.
88 Berichte 2, Heft 40 (31. 1. 1947), s. 10 (622).
89 Tamtéž.
90 Vztahováno k roku 996, první zmínce o zemi nazvané »ostarrichi« v darovací listině římsko-němec-

kého císaře otty iii. biskupu z Freisingu gottschalkovi von Hagenau.
91 Berichte 2, Heft 40 (31. 1. 1947), s. 10 (622).
92 Theodor Berger (1905-1992) byl žákem Franze Schmidta.
93 první poválečný koncert byl věnován Schönbergovi, v programech se brzy objevila díla alfreda uhla 

(1909-1992), roberta Leukafa (1902-1976) aj.
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a »domácí koncerty« universal Edition jsou zaměřeny »spíše doleva«, stojí například Mozart-
gemeinde,

»která krom péče o Mozarta přináší i soudobá díla, na nejkrajnějším pravém křídle. Směry 
jsou obecně dány, avšak také jejich nebezpečí: jedno spočívá v groteskní neochvějnosti, 
která chce násilně navázat na Schönbergovy dvanáctitónové experimenty dvacátých let 
a přitom beznadějně stagnuje, neboť hudební nihilismus už se dávno rozpustil sám v sobě, 
jiné nebezpečí je založeno na nadbytečném úsilí chtít říci pětinásobně zředěným odvarem 
ještě jednou to, co už s konečnou platností řekli Mozart, Brahms a Hugo Wolf. Cesta do 
budoucnosti nevede od atonality, není ale ani v sebeuspokojení v konvenci.«94 

Nakladatelství universal Edition vydalo už v listopadu 1945 album Was die Russen singen, 
ruské lidové a taneční písně s německými texty a s doprovodem akordeonu.95 Na druhé straně 
uzavřelo smlouvy s olivierem Messiaenem, alfredem Casellou, Luigim Dallapiccolou, Dariem 
Milhaudem, romandem Vladem, Frankem Martinem, Sándorem Veressem aj. a obnovilo smlou-
vy s arnoldem Schönbergem a Egonem Welleszem.96

Vznikala také nová sdružení, která se snažila spojit odkaz dějin hudby s nejnovější tvor-
bou.97 Z nadějných skladatelů jsou jmenováni robert Nessler, paul angerer, Hans [!] garai,98 
»kteří už dokázali, že ovládají umění kontrapunktu a dovolují rozpoznat určitou linii, zatímco 
Kurt Lerperger99 se ještě pohybuje mezi technickou solidností a efekty zaměřenými na vnější 
účinek«.100 Článek promlouvá také směrem k publiku a upozorňuje na nešvary:

»Don Giovanni. Opera začíná. Orchestr hraje první mystické akordy předehry. Ale nesly-
šíme je; také pokračování ouvertury a celá první scéna zanikají v hluku. Bouchají dveře, 
pozdě příchozí dupou, hlasitě se dožadují svého místa, bez okolků usedají. Tak až téměř 
do poloviny prvního dějství. Mělo by se obnovit nařízení, aby pozdě příchozí směli vejít 
do hlediště teprve o přestávce. [...] Schönbergův Pierrot lunaire v Konzerthausu. Publikum 
je distinguované; jen si neví s textem ani s atonální hudbou rady. Doba, kdy se Pierrot 
s krvavým srdcem satansky dotýkal myslí a démonické pradleny večer ›praly bledá prostě-
radla‹ je pryč; právě tak doba, kdy přehnaná hysterie této hudby vyvolávala polemiky pro 
i proti. Publikum neprotestuje, většinou rozpačitě mlčí, někdo se tváří pobaveně, někdo 
tleská; tleská, protože se to sluší, protože se nechce blamovat, protože neví, jestli na tom 
třeba něco není. Jen jedna osoba – při nejlepší vůli se nedá poznat, jestli je to žena, nebo 
muž – tleská s extaticky vztyčenou hlavou, tleská, když už ostatní přestali: poslední opora 
atonality, poněkud pošramocený ďábelský kazatel anno 1925. [...] Státní opera, představení 
Pelléa a Mélisandy.101 Dvě dívky se baví o přestávce. ›Celé je to strašně primitivní,‹ říká 
jedna. ›No právě, typický singspiel,‹ odtuší druhá. Učitelé hudby v Rakousku, pomoc!«102

Bojkot Bertolta Brechta
politický a kulturně-politický vývoj rakouska po druhé světové válce charakterizuje případ 
Bertolta Brechta. Brechtův návrat na vídeňskou scénu, na jedné straně téměř triumfální, 
vyvolal na druhé straně opozici. Vývoj vztahu k dramatikovi byl pro politické proměny sym-
ptomatický a ilustruje rozpory, v jakých se rakouská kultura nacházela. roku 1946 uvedlo 

94 Berichte 2, Heft 40 (31. 1. 1947), s. 10 (622). 
95 inzerát in: Österreichische Buchhändler-Correspondenz, 15. 11. 1945.
96 Die Bühne 1 (1946), Heft 4, s. 21.
97 Soubor Collegium musicum, založený roku 1946 Kurtem rapfem, si kladl si za cíl »seznamovat 

publikum s méně známými Bachovými díly a s výběrem soudobých skladeb a oživit starou formu novým 
duchem.« Srov. Die Weltpresse, 15. 10. 1946 (jméno vedoucího souboru uvedeno chybně jako Kurt ralf). 
Soubor provedl například v lednu 1946 světové premiéry skladeb Sophie Carmen Eckhardt-gramatté 
(1899-1974), skladatelky narozené v Moskvě, v letech 1939-1953 žijící ve Vídni a později v Kanadě, Hanse 
gressera (nar. 1921) a paula angerera (1927-2017) v programu spolu s díly Honeggera, Křenka a Hinde-
mitha. Srov. Neues Österreich, 29. 1. 1946.

98 robert Nessler (1919-1996), Josef garai (1923-1990). Časté chyby ve jménech a dalších údajích 
svědčí o překotnosti a nedůslednosti v získávání a předávání informací. 

99 Kurt Lerperger (1921-1984), rakouský varhaník, sbormistr a skladatel.
100 Berichte 2, Heft 40 (31. 1. 1947), s. 11 (623).
101 Jednalo se o tři pohostinská představení pařížské opery pod záštitou Jeho Excelence vrchního 

komisaře Francouzské republiky v rakousku generála Béthouarta 8., 9. a 11. listopadu 1946, dirigoval 
roger Desormière. 

102 Streifzug durch das Musikleben (nepodepsáno), in: Berichte 2, Heft 40 (31. 1. 1947), s. 11 (622).
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Theater in der Josefstadt jako první poválečnou brechtovskou premiéru hru Dobrý člověk ze 
S‘-Čchuanu.103

»Viděli jsme prvního Bertolta Brechta od skončení fašistického režimu. [...] Je to jiný 
Brecht, než jakého máme ve vzpomínkách, a přece zůstal jaksi stejný. Jeho pesimismus je 
ostřejší a hranatější, jeho strhující nespoutanost vyvolává občas střety. Tato hra o dobrém 
člověku je při vší duchaplnosti, při vší básnické kráse působivá a trýznivá, a především 
neukazuje čestné východisko. Vítězné tažení, jaké bylo dopřáno Třígrošové opeře, určitě 
toto podobenství nečeká.«104 

Jiná kritika píše, že potlesk neplatil ani tak dílu jako skvělé hlavní představitelce paule 
Wessely105 a ostatním hercům:

»Wessely nalezla konečně moderní roli odpovídající její herecké genialitě. [...] Brechtův 
pesimismus se blíží s vývojem jeho básnictví stále více klasické platnosti. Vnitřní cestu od 
frivolního cynismu Třígrošové opery k palčivé bolesti nad osamělým dobrým člověkem lze 
stěží docenit. Už v dřívějších dílech existovali ti, kdo ušlapávají, a ti ušlapávaní, ale všichni 
byli zlí nebo se zlými stali; v noci sociálního chaosu byla jediným zábleskem naděje jen 
teorie nového společenského řádu. Avšak od Svaté Jany, která v bídě jatek Chicaga pátrá 
po její příčině a stále víc se blíží ke kořenům lidského selhání, v němž spočívají slabost 
bídy i sebepřeceňování, tu najednou stojí mezi všemi těmi larvami a lemury člověk snažící 
se o dobro. Jistěže zajde, bez záchrany zajde tělesným i duševním vyčerpáním. Přesto 
znamená víc než jen básnické znovuobjevení člověka mezi dravou zvěří, která se podobá 
lidem. Brechtův názor neztrácí na ostrosti, jen jde dál a získává na platnosti, čím dál víc 
se zaokrouhluje obraz světa, který byl už od počátku sice geniální, ale jen do stínů roz-
trhaná vize. [...] O umění jde Brechtovi až v druhé řadě. [...] jeho záměrem jako básníka 
není probouzet bázeň a soucit (Aristotelés), nýbrž vychovávat intelektem.«106

Následujícího roku se ve Vídni uskutečnilo hostování curyšského Schauspielhausu, jehož 
soubor přijel s Brechtovou Matkou kuráží v titulní roli s Therese giehse, představitelkou této 
role při světové premiéře hry roku 1941:

»Divák není už při takovéto moderní dramatice pasivní uživatel, neustále je vybízen ke 
kritice, musí jednotlivé scény srovnávat s vlastní zkušeností, zdánlivě náhodně volené a řa-
zené epizody spojovat v celek a jedině při poslechu těch několika málo songů může najít 
hudbou zkonejšený zdánlivý klid, neboť mu bude do uší znít hořké poznání.«107 

Bertolt Brecht, který přečkal druhou světovou válku v exilu ve Spojených státech, byl toho 
času bez státní příslušnosti. Na doporučení skladatele gottfrieda von Einem, člena vedení Salc-
burského festivalu, bylo roku 1950 Brechtovi propůjčeno zemskou vládou Salcburku rakouské 
občanství. Zdvihla se však vlna protestů, která svědčí už o rozsahu rozkolu v politickém 
smýšlení. Brecht žil od roku 1948 ve východní části Berlína, která se stala od 7. října 1949 sou-
částí Německé demokratické republiky. Divadelní kritici a spisovatelé Hans Weigel a Friedrich 
Torberg vyvolali brechtovský bojkot,108 vídeňská divadla se od Brechta distancovala, gottfried 
von Einem byl vyloučen z vedení Salcburského festivalu. V tisku se (opět) objevily pojmy jako 
»kulturní bolševismus« apod.109 

103 Hra napsaná roku 1939 měla světovou premiéru 4. února 1943 v Curychu.
104 hoFFmann, richard: Wiedersehen mit Bert Brecht und Paula Wessely, in: Neues Österreich, 31. 3. 

1946.
105 paula Wessely hrála hlavní roli Šen Te. pro obvinění z kolaborace a především účinkování v propa-

gandistickém filmu Heimkehr režiséra gustava ucického z roku 1941 na ni byl roku 1945 uvalen zákaz 
činnosti, role v Brechtově hře bylo její první poválečné vystoupení ve Vídni, uskutečněné přes protest 
městského rady pro kulturu Viktora Matejky.

106 Značka kä, in: Die Bühne (1946), Heft 4, s. 8-9.
107 Značka -k-, in: Die Bühne (1947), Heft 5, s. 19-20, zde s. 20. 
108 roku 1958, po uvedení Matky Kuráže v grazu, bylo uspořádáno diskusní fórum, zda se má Brecht 

v rakousku vůbec hrát. Teprve v sezóně 1962/63 se odvážil vídeňský Volkstheater uvést Matku Kuráž, 
v dalších letech následovaly Kavkazský křídový kruh a Svatá Jana na hranici. pro srovnání: Národní divadlo 
v praze uvedlo po válce poprvé Brechtovu hru roku 1957 (Matka Kuráž), následujícího roku hry Strach 
a bída Třetí říše a Život Galileiho, roku 1959 Zadržitelný vzestup Alfreda Uie a 1962 Kavkazský křídový kruh. 

109 palm, Kurt: Vom Boykott zur Anerkennung. Brecht und Österreich, Wien – München: Löcker Verlag, 
1983; axmann, David: Friedrich Torberg – Die Biographie, Wien: Langen-Müller, 2008. – Také Hanns Eisler 
(1898-1962), který s Brechtem spolupracoval, se setkal v rakousku po návratu z exilu v uSa, odkud byl 
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Hlas ze Salcburku
Do jisté míry s případem souvisí velká diskuse o moderní opeře, vyvolaná operou Dantonova 
smrt gottfrieda von Einem (podle dramatu georga Büchnera) při Salcburském festivalu, kde 
měla 6. srpna 1947 světovou premiéru.110 autor shrnutí dojmů z celého festivalu, psaného 
s odstupem dvou měsíců, poznamenává, že názory po představení zněly od »vynikající«, přes 
»nebylo to tak hrozné«, až po »příšerné«.

»Nové dílo, mnoho názorů. Je otázka, zda Einemovu operu drží Büchnerův text, nebo 
naopak. [...] Nejzajímavější a nejpříznačnější na této opeře je psychologický fenomén: 
Einemova hudba vytváří elementárním a působivým způsobem masové scény, ale tam, kde 
má promlouvat osobnost ze své podstaty – zředí se do pouhého podkresu. Je to znak naší 
doby, také ale nadání umělce, jehož prostřednictvím se tato doba projevuje.«111

recenzent se ptá, zda má premiéra právě takového díla znamenat obnovu Salcburského fes-
tivalu, zda vůbec světové premiéry na festival patří, nebo se má věnovat pouze kulturnímu 
dědictví. Soustředění na naprosté novinky považuje recenzent za únik až pokrytectví a ptá 
se, proč, když už moderní dílo, nezahájil festival například Hindemithovým Malířem Mathisem 
nebo Honeggerovou Antigonou.112 

podnět k diskusi o Einemově opeře poskytl text, který napsal Ernst Sompek, autor hymny 
spolkové země Salcburk.113 Debata se téměř nelišila od diskuse, která se v Sovětském svazu 
vedla ve třicátých letech a nově roku 1948 v souvislosti s odsouzením »formalismu« v hud-
bě, a některé formulace se také nápadně podobaly nacionálněsocialistickým klasifikacím tzv. 
»zvrhlé hudby«. podle Sompeka naznačila premiéra Einemovy opery tři problémy: problém nové 
opery jako takové, operní libretistiky a samotné Einemovy hudby. Sompek shrnul paušálně 
vývoj od číslové opery s recitativy k Wagnerovu dramatu a sprechgesangu a »nové formě 
hudebního dramatu, pro niž dosud není přesné pojmenování, ale jistě časem vznikne«.114 (Celý 
text viz příloha č. 2.)

Ernst Sompek operuje ze souvislosti vytrženými větami z dobových kritik Bergova Woz-
zecka a připojuje:

»Büchnerovo libreto k Wozzeckovi s jeho odporným námětem třígrošového románu dalo 
ostatně málo příležitosti dotknout se libozvukem srdcí posluchačů.«

Svůj odsudek Wozzecka aplikuje na Einemovu operu:
»Také Gottfried von Einem máchá své myšlenky a hudební vnímání v citových výlevech 
nekulturních, napůl zvířecích lidí a plýtvá svým značným technickým umem, pokud jde 
o kontrapunktiku a instrumentaci, v často křečovitém vynalézání strašlivě znějících, ná-
silně pospojovaných neharmonických intervalů. Místo sladkých kantilén kvičí smyčce ve 
vysokých polohách na dvou nebo třech sousedních půltónech, až z toho bolí uši, nebo 
se nervózně chvějí v nezvyklých disonantních akordech. A kde už zřejmě k vystupňování 
vzrušení nestačí dřevěné a žesťové nástroje, udeří do kůže tympán. A tak to jde dvě hodiny, 
nestará se to o orchestr, nepřirozený sprechgesang se mění v křik. [...] Bergův Wozzeck 
našel po dvaceti letech žáka a napodobitele. [...] V době, kdy veškeré lidstvo touží po du-
chovním povznesení a po čerstvém prameni nové síly, předvádí se lidu prahnoucímu po 
umění karikatura opery, odpuzující podívaná a ošklivá, své nejvnitřnější podstatě odporu-
jící, neutěšená hudba.«115

Výborem pro neamerickou činnost jako komunista vypovězen, s podobným přijetím jako Brecht. Lipský 
rodák Eisler studoval ve Vídni u arnolda Schönberga a mezi válkami byl řazen k rakouským skladatelům. 
po návratu do Evropy pobýval krátce v praze a Vídni a roku 1949 se usadil v Německé demokratické 
republice. K jeho případu také Kraus, Der Einfluss der sowjetischen Besatzung ( pozn. 7), s. 258-259.

110 Debata o opeře se dostala do zajímavého kontextu s inscenací Büchnerova stejnojmenného dra-
matu v Burgtheater téhož roku. rudolf Holzer v recenzi pro Wiener Zeitung sděluje, že Büchner je 
teprve objevován, neboť dosavadní divadelní praxe si s takzvanými »knižními dramaty« nevěděla rady, 
»obklopovalo je mystérium a mýtus dramaturgické nepřístupnosti a scénické neřešitelnosti«. Teprve Max 
reinhardt a rudolf Beer si troufli ve Vídni uvést Wozzecka a Dantonovu smrt, kterou nyní v úpravě Josefa 
Karla ratislava inscenoval adolf rott v Burgtheater. Srov. Wiener Zeitung, 3. 5. 1947.

111 Dr. g. H.: Salzburger Festspielimpressionen, in: Berichte 2, Heft 75 (3. 10. 1947), s. 14-15 (1190-1191).
112 Tamtéž.
113 Ernst Sompek (1876-1954) byl sbormistr a učitel. Salcburskou zemskou hymnu na text antona 

pichlera zkomponoval roku 1928. 
114 Berichte 2, Heft 77 (17. 10. 1947), s. 15-16 (1223-1224).
115 Tamtéž.
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Sompek cituje dvě věty skladatele a hudebního kritika Josepha Marxe: 
»V umění se hodnotného dosáhne pouze smysluplnou evolucí, nikoliv radikální revolucí, 
která všechny zákony, jaké kdy kultura přijala, hodí přes palubu. [...] Svoboda bez kultury 
vede do divočiny.«116

Na Sompekův článek reagoval obhajobou Einemova díla Erich Marckhl, i když nikoliv z čis-
tého přesvědčení o kvalitě díla.117 už název jeho stati Omyly a subjektivní názory naznačuje, 
v čem především se Sompekem nesouhlasí. Vytýká mu krátká historická spojení jako při-
rovnání Büchnerovy předlohy k třígrošovému románu, odmítá Sompekovo tvrzení, že hudba 
Einemovy opera je nápodobou Bergova Wozzecka apod. 

Dalším diskutérem byl blíže neidentifikovaný »Deutsch-Huslar«.118 Také on odmítá Sompeko-
vy historické paralely, především tvrzení o Wagnerově hudebním dramatu jako vrcholu vývoje:

»Pokud jsme se něčemu v průběhu dějin hudby naučili, pak skutečnosti, že neexistuje 
žádná forma hudebního dramatu platná pro všechny časy a národy. [...] Máme právo 
poukázat na nedostatky a nebezpečí. Nemůžeme však takto slavnostně poučující formou 
jako zmíněný článek pouze protestovat. [...] Jestliže není dílo dokonalé, nedává nám to 
ještě právo ho zcela odmítnout. [...] Srovnání Büchnerových textů s třígrošovými romány 
je skutečně silné. Zde je arcikonzervativní autor ve svých názorech příliš ukvapený. I ten, 
kdo k takovým dílům nenachází cestu, musí si říci, že něco, co žije ještě po stu letech, 
nemůže být bez ceny. [...] A pokud jde o ›děsné a hrůzné‹: Copak Shakespearův Macbeth 
není pouhá sadistická krvavá lázeň plná zrady a vražd, která hrozí ›nervově vyčerpávat 
trpící lid poválečné doby‹?«119

Ernst Sompek reagoval na mínění oponentů tím, že trval na svém. Dantonova smrt je pro 
něj »karikatura opery, odpudivá hra a hudba je ošklivá, své vnitřní podstatě odporující, neutě-
šená [...]. Jeden důstojnický sluha, svým nelítostným vojenským představeným trýzněný téměř 
k zoufalství, vrazí své milé na břehu rybníka nůž do srdce, s rukama ještě od krve se usadí 
v hospodě, ještě jednou se vrátí, aby ztracený nůž našel a pološílený se vrhne do vody. postavit 
tento libretistický námět – ne Büchnerův text, který vůbec neznám a nechci hodnotit – na 
roveň grošovému románu je prý můj ›omyl‹,«120 ironizuje Sompek námitky svých oponentů.

georg Hauser121 diskusi uzavřel výčtem věcných omylů, kterých se Ernst Sompek dopustil, 
počínaje jeho tvrzením, že georga Büchnera označil za libretistu Wozzecka a Dantonovy smrti. 
Hauser také naznačuje (ale už nerozvádí) problém tzv. literární opery a nutných – ač problema-
tických – úprav dramatické předlohy, má-li sloužit jako podklad ke zhudebnění.122 

116 Berichte 2, Heft 77 (17. 10. 1947), s. 15-16 (1223-1224). – osobnost Josepha Marxe a jeho působení 
v období nacionálního socialismu shrnul hayDin, Berkant: Joseph Marx. Rückkehr eines »romantischen 
Realisten«, in: Österreichische Musikzeitschrift 2006, č. 3, s. 31-42. autor obhajuje skladatelovu ambiva-
lentní morálku. Důvod, proč byl během druhé světové války nacisty trpěn a uznáván, vidí ve skutečnosti, 
že se nikdy nevzdal tonality, a jeho hudební jazyk tedy odpovídal požadavkům nacionálně socialistické 
estetiky. Jako tradicionalistovi tak bylo Marxovi po jeho smrti ukvapeně podsunuto podbízení se nacio-
nálnímu socialismu. Marx projevil silně přizpůsobivou povahu také později.

117 marcKhl, Erich: Irrtümer und subjektive Meinungen, in: Berichte 2, Heft 78 (24. 10. 1947), s. 13-14 
(1237-1238). – Marckhlův životní příběh je jedním z mnoha příkladů dějinných paradoxů, které v podob-
ných případech vystupují do popředí. Muzikolog, skladatel a hudební pedagog Erich Marckhl (1902-1980) 
byl ve dvacátých letech členem ilegální NSDap a z toho důvodu byl roku 1936 propuštěn z pedagogického 
místa ve Vídni. Na krátký čas se uchýlil do Dortmundu a po připojení rakouska k říši se do Vídně vrátil 
a stal se profesorem na tehdejší říšské vysoké hudební škole (dnešní universität für Musik und darstel-
lende Kunst). Vzhledem ke své nacionálněsocialistické minulosti zůstal po válce bez místa a do roku 1948 
ho finančně podporovala právě rodina von Einem. Teprve roku 1948 se mohl vrátit k pedagogickému 
povolání na konzervatoři a na univerzitě ve Štýrském Hradci. – paradoxní bylo také zázemí gottfrieda 
von Einem, pocházejícího po biologickém otci z uherské šlechtické rodiny, jeho oficiální otec byl rakouský 
vojenský atašé a matka, dcera pruského generálporučíka, se přátelila se sestrami Hermanna göringa.

118 Deutsch-huslar: Vorsicht mit Verdammungsurteilen, in: Berichte 2, Heft 79 (31. 10. 1947), s. 14-
15 (1254-1255). 

119 Tamtéž.
120 Berichte 2, Heft 81 (14. 11. 1947), s. 16-17 (1288-1289).
121 georg Hauser (vl. jm. Jakob rosner, 1890-1970) byl komunistický novinář, člen KpÖ.
122 hauser, georg: Büchners Libretto zu »Dantons Tod«, in: Berichte 2, Heft 82 (21. 11. 1947), nestrán-

kovaný úvodník. 
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Diskuse se přenesla i do Vídně, kde v časopise Die Bühne123 o opeře hovořili tři diskutéři 
(značky tau, th a egw).124 Jeden nachází diskrepanci mezi textem a hudbou, druhý naopak je 
toho názoru, že hudba v Einemově opeře »nejenže funkci slova v dramatu naplňuje, nýbrž ji 
dokonce stupňuje«. Tomu opět oponoval třetí diskutér: hudba sice šla do uší, srdce však neza-
sáhla, byla příliš »vymyšlená, teoretická«. resumé debaty znělo, že hodnotu hudebního díla 
nelze v úplnosti slovy vystihnout a negativní dojmy se vždy dají vyjádřit lépe než pozitivní. 
Dantonova smrt gottfrieda von Einem dnes patří mezi nejuznávanější díla opery 20. století.

Soukromé kontakty. Příklad za mnohé
Ne vždy se dařilo znovunavázání předválečných osobních kontaktů, a ani nemohlo. Z vídeň-
ského nakladatelství universal Edition – zřejmě z nedostatku informací, kam jinam se v tu 
chvíli oficiálně obrátit – psal už 27. května 1945 alfred Schlee125 aloisu Hábovi, že v rakousku 
započala obnova hudebního života, nakladatelství se chce vrátit k rozpracovaným předváleč-
ným projektům a rádo by s Hábou i nadále spolupracovalo.126 Schlee se ptal na rafaela Kubelíka 
a další umělce, kteří by mohli nebo chtěli vystoupit ve Vídni, na doporučeníhodné české skla-
datele, jejichž díla by přicházela v universal Edition v úvahu k vydání, sděloval, že je ve Vídni 
značný zájem o ruské autory (prokofjeva, Chačaturjana, Šostakoviče).127 Další dopis z universal 
Edition Hábovi je z 20. srpna 1945; pisatel vyjadřuje politování, že čeští skladatelé o vídeňské 
nakladatelství nemají zájem. 

alois Hába sice styky s Vídní nepřerušil, ale tamní rozpolcenost brzy sám pocítil. rakousko 
navštívil už roku 1946, kdy 26. listopadu hostovalo na pozvání Konzerthausgesellschaft ve 
Vídni České noneto s programem obsahujícím Nonet pavla Bořkovce, Hábovu Fantazii pro nonet 
č. 1 op. 40 a Beethovenův Septet.128 Wiener Zeitung tehdy ke koncertu napsaly:

»Česká hudba má zdravé jádro a je pikantní jako dívky a další pochoutky této požehnané 
země. Co vidíme při procházce Prahou ve výlohách a na ulicích, dovolí na dobrou hodinku 
zapomenout na bídu tohoto světa. Starší mistři čerpají z bezedného moře lidového umění 
nápad za nápadem; dělali to tak Smetana, Dvořák, Janáček a také současníci Novák i Foer-
ster, jehož ušlechtilé osobnosti jsem se naučil před lety vážit, a Jaromír Weinberger, u nějž 
jsem nalezl při generální zkoušce jeho Valdštejna,129 uvedeného v naší opeře, inspirativní 
porozumění pro umělecké otázky. Staré úsloví o ›vynikajících českých muzikantech‹ se 
potvrzuje při každé příležitosti.«130

Na Hábu se obrátil také Magistrát města Vídně (Magistrat der Stadt Wien), když ho 30. pro-
since 1948 informoval, že studio raVag bude 15. února 1949 vysílat operu albana Berga 
Lulu, a prosil Hábu, zda by mohl zprostředkovat tuto informaci Českému rozhlasu. Dopis psal 
už zmíně ný Friedrich Wildgans. Hábovi sděloval, že nepřevzal nabídnuté vedení Konzervato-
ře města Vídně,131 má v ní však vliv a předpokládá, že se naskytne příležitost pozvat Hábu 
k přednášce. 

123 Ein Redaktionspalaver, in: Die Bühne, Heft 12 (1947), s. 4-5.
124 Ve Vídni měla inscenace premiéru 7. 11. 1947.
125 alfred Schlee (1901-1999), spolupracovník universal Edition od roku 1927, se během války zaslou-

žil o zachování a ukrytí »arizovaných« hudebnin (mimo jiné za pomoci gottfrieda von Einem) a po jejím 
skončení převzal vedení nakladatelství. 

126 alois Hába pracoval během vídeňských studií na doporučení svého učitele Franze Schrekera v uni-
versal Edition jako korektor a nakladatelství ho od roku 1919 zastupovalo.

127 Dopis v Hábově pozůstalosti (praha: NM-ČMH) obsahuje Hábův tužkový přípisek: »koncept vzkazu 
VoKS, a. V. ravaganov [?], pokyn k prostudování ›rakouské podnikavosti‹.« – organizaci VoKS (Все
союзное общество культурной связи с заграницей – Všesvazová společnost kulturní spolupráce se za-
hraničím) vedl v letech 1942-1948 grigorij Michajlovič Šnejerson (1901-1982), klavírista, editor, hudební 
kritik a publicista, s nímž se Hába znal od své návštěvy Moskvy v roce 1933. Šnejerson byl v rámci boje 
proti »kosmopolitismu« z vedení VoKS odstraněn, 1948-1960 vedl zahraniční rubriku časopisu Совет-
ская музыка. Hába ho v září 1945 z titulu své funkce ředitele Divadla (opery) 5. května žádal o zpro-
středkování oper sovětských skladatelů, poté následovalo několik dalších dopisů. o prosbě vídeňského 
nakladatelství se v nich nezmiňoval.

128 program zachován v Hábově pozůstalosti (praha: NM-ČMH). 
129 opera Wallenstein Jaromíra Weinbergera měla světovou premiéru ve Vídeňské státní opeře 18. lis-

topadu 1937.
130 Značka r. H., in: Wiener Zeitung, 1. 12. 1946, s. 4. 
131 Někdejší Nová vídeňská konzervatoř (Neues Wiener Konservatorium), vytvořená roku 1909 z hu-

dební školy rodáka z Vinoře u prahy Theobalda Kretschmanna, byla roku 1938 přejmenována na Musik-
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Wildgans jako nejdůležitější představitel levicově orientovaného vídeňského hudebního 
života se v létě 1946 vyslovil o hlavních vídeňských hudebních organizacích – Společnosti přá-
tel hudby a Koncertní společnosti –, že »náležejí k pravicově orientovaným a kapitalistickým 
kruhům, které zjevně usilují o to, aby dostaly celý vídeňský koncertní život do svých rukou 
a chtějí zabránit zdravé obnově rakouského státu«.132 To vysvětluje nedorozumění, které vznik-
lo několik měsíců nato. Se žádostí o přednášku se na Hábu obrátila na podzim 1949 Společnost 
přátel hudby (gesellschaft der Musikfreunde), 6. října 1949 mu potvrdila její termín v cyklu, 
který pod názvem Hudební problémy naší doby, jak je vidí evropští skladatelé (Die musikalischen 
Probleme unserer Zeit dargestellt von europäischen Komponisten) pořádala rakouská společnost 
pro soudobou hudbu (Österreichische gesellschaft für zeitgenössische Musik).133 Cyklus se konal 
ve dnech 21.-25. listopadu 1949 v Brahmsově sále Musikvereinu, k účasti byli předběžně zváni 
také Zoltán Kodály, otmar Schoeck, Werner Egk, Jacques ibert, Ernst Křenek, Benjamin Britten 
a z rakouských skladatelů Joseph Marx.134 pořadatelé Hábovi doporučovali, aby svůj kompoziční 
styl ilustroval na Klavírní sonátě op. 3 a na Fantasii op. 38.135 Hábova přednáška se konala 
24. listopadu a v rakouské sekci Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu (organizaci, 
v níž byl Hába aktivní od jejího založení) vyvolala nelibost. V dopise z 9. listopadu 1949 se její 
předseda Wildgans podivil, že rakouská sekce nebyla o podniku a o Hábově účasti informo-
vána, a zároveň sdělil, že chystá v Brahmsově sále koncert s díly českých skladatelů.136 Ten se 
uskutečnil 28. listopadu v provedení rakouských umělců, Wildgans byl jedním z účinkujících.137 

Jednou z rakouských organizací, která zapojila do svých aktivit české umělce, byla Společ-
nost pro péči o kulturní a hospodářské vztahy se Sovětským svazem, jejímž dlouholetým před-
sedou byl skladatel Joseph Marx a Friedrich Wildgans působil v předsednictvu.138 Vystupování 
českých umělců ve Vídni v prvních poválečných letech se často uskutečňovalo prostřednictvím 
právě této organizace. V září 1946 přinesl rakouský tisk zprávu o rehabilitaci Václava Talicha139 

schule der Stadt Wien a 1945 na Konservatorium der Stadt Wien; je to dnešní Konservatorium Wien 
privatuniversität.

132 mugrauer, Genosse Wildgans ( pozn. 64), s. 13.
133 Hába si na pozvánku poznamenal vídeňskou adresu sbormistra antonína andrleho (1909-1985), 

který z Československa roku 1948 odešel, posílil spolek Lumír a učil v Komenského škole. roku 1962 byl 
propuštěn, údajně ze zdravotních důvodů, v pozadí jeho výpovědi však zřejmě byly politické důvody, 
neboť »nereflektoval na výzvu k návratu do komunistického Československa«. podle sdělení sbormistrovy 
neteře Miloslavy andrle uvádí veleK, Lumír 150 ( pozn. 25), s. 523-524.

134 V Hábově pozůstalosti (praha: NM-ČMH) je zachován ubytovací lístek z hotelu Erzherzog rainer 
od 24. 11. 1949. – Během pobytu Hába navštívil abonentní koncert Wiener Konzerthaus-gesellschaft, na 
programu byla Beethovenova Missa solemnis (sólisté Hilde Zadek, anton Dermota, Elisabeth Höngen, 
Hans Hotter, dirigent Erich Kleiber) a 25. 11. představení Státní opery (v Lidové opeře), Cavalleria rusti-
cana a Der Bajazzo. programy jsou uloženy v Hábově pozůstalosti (praha: NM-ČMH).

135 Dopis v Hábově pozůstalost (praha: NM-ČMH). podpisy jsou nečitelné, dopis je opatřen razítkem 
Österreichische Zensurstelle.

136 podepsáni Friedrich Wildgans (prezident) a Herbert Häfner (viceprezident) rakouské sekce iSCM. 
Dirigent Herbert Häfner (1905-1952) pocházel z Brna a studoval v praze. od roku 1946 vedl oddělení pro 
moderní hudbu stanice raVag.

137 Štěpán Lucký: Sonatina pro klavír; alois Hába: Milenci, cyklus písní; Leoš Janáček: Sonáta pro housle 
a klavír; Jan Evangelista Zelinka: Prázdninová sonatina pro dva klarinety; Jan Zdeněk Bartoš: Má pouť. 
interprety byli Wildgansova manželka ilona Steingruber (soprán), Karel Brix (housle), Josef Vacz (viola), 
Viktor görlich (violoncello), Friedrich Wildgans a Hans Kremsberger (klarinety), Herbert Häfner a Kurt 
rapf (klavír). program zachován v Hábově pozůstalosti (praha: NM-ČMH).

138 Společnost uvedla např. cyklus ruské komorní hudby, v němž zazněla díla Mjaskovského, grečani-
nova, Šostakoviče, prokofjeva, Borodina, Šebalina aj., viz Österreichische Volksstimme, 17. 1. 1946; Wiener 
Zeitung, 26. 4. 1946. Na orchestrálních koncertech byli uváděni Šostakovič, prokofjev, Šebalin, Fajnberg, 
Mjaskovskij, Skrjabin, Čajkovskij, rimskij-Korsakov aj. – Společnost pro péči o kulturní a hospodářské 
vztahy se Sovětským svazem byla založena roku 1945, existovala do roku 1993. Její činnost v letech 1945-
1955 je součástí projektu andrey huemer Die Gesellschaft zur Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zur Sowjetunion (ÖSG) von 1945 bis 1955 – Bestandsaufnahme von Quellenmaterial sowie 
Dokumentation der Kulturveranstaltungen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, Teil 1, http://
www.kulturkompetenz.at/552.html.

139 »Václav Talich, známý interpret české hudby a někdejší vedoucí pražského filharmonického orches-
tru, bude 27. září dávat svůj první veřejný koncert v praze. provedeno bude Smetanovo dílo Má vlast. 
Talich byl delší dobu z veřejnosti vypovězen, neboť byl obviněn, že spolupracoval s Němci.« Viz oberö-
sterreichische Nachrichten, 21. 9. 1946. – Na zmíněném koncertě 27. září 1946 ve Smetanově síni řídil 
Václav Talich orchestr Národního divadla rozšířený o členy České filharmonie. K okolnostem koncertu viz 
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a v říjnu převzatou zprávu sovětské tiskové kanceláře TaSS, že Společnost získala »známé české 
umělce ke spoluúčinkování v ruských abonentních koncertech ve Vídni. Mezi nimi primado-
nu pražské opery Marii podvalovou, slavného českého dirigenta Václava Talicha a známého 
mladého dirigenta rafaela Kubelíka. Na druhé straně budou dirigent Josef Krips s několika 
umělci Vídeňské státní opery hostovat v pražské opeře a u České filharmonie (TaSS).«140 Marie 
podvalová vystoupila 5. listopadu 1946 na Slavnostním koncertu u příležitosti státního svátku 
Sovětského svazu v Musikvereinu, Vídeňské symfoniky řídil Josef Krips.141 Společnost ohlásila 
na sezónu uspořádání šesti abonentních koncertů s ruskou hudbou a řady symfonických kon-
certů pro dělníky a uvedla jména jejich dirigentů – kromě Talicha a Kubelíka142 také Jevgenije 
Mravinského, Krešimira Baranoviče z Chorvatska, Hermanna Scherchena, Jánose Ferencsika, 
Josefa Kripse a Hanse Swarowského. Dále oznamovala chystané provedení Šostakovičovy Osmé 
symfonie, z prokofjevova díla Alexandra Něvského, Pátou symfonii a v americe »v poslední sezó-
ně osmdesátkrát uvedenou pohádku Péťa a vlk«. Na jaře 1947 vystoupili v ruských koncertech 
jako dirigenti Jaroslav Krombholc a Václav Kašlík.143 Státní opera připravovala uvedení Evžena 
Oněgina a Borise Godunova, Volksoper vídeňskou premiéru Petrušky, Burgtheater ostrovského 
Les, Čechovův Višňový sad aj.144 

Stravinského Petruška byla uvedena na večeru baletu Státní opery (premiéra 14. ledna 
1948) spolu s baletním zpracováním Musorgského Obrázků z výstavy (choreografie obou děl 
Erika Hanka) a Hindemithovou Nobilissima visione v choreografii Leonida Mjasina. Joseph Marx 
napsal:

»Petruška je osobité dílo, kreativní ve volbě prostředků, v mísení nového se známým, od-
vážného s banálním, starobylých obehraných melodií s pokusy o exotické harmonie. Totéž 
i ve zpracování, chromatikou okořeněná bitonalita je doprovázena primitivními ležícími 
basy, dudácký doprovod vedle nejmodernější faktury, ordinérní, duchaplné a rafinované 
stojí těsně vedle sebe a přes sebe, rozdíly se neobyčejně rychle stírají, takže je posluchač 
vším tím téměř ohlušen. [...] A všechno mistrně zkomponováno, osoby, gesta a děj jsou 
v notách zapsány tak zřetelně, že musí být radost to inscenovat.«145

K baletním zpracování Obrázků z výstavy měl ale výhrady, hudbu nepovažoval za vhodnou 
k pohybovým kreacím a stejně tak pochyboval, zda je možné pohybově ztvárnit obrácení 
sv. Františka od pozemských radostí k nebeským:

»Emoce se dají tělesnými výrazovými formami předvést, morální proměny potřebují slovo, 
neboť náleží jiné, vyšší oblasti duchovního života.«146

K podpoře uvádění ruské tvorby se vyjádřil divadelní intendant Egon Hilbert, který tehdy 
vedl správu Státních divadel:

Kuna, Milan: Václav Talich. Sladký a hořský úděl dirigenta, praha: academia, 2009, s. 911-918. Z dobových 
dokumentů na dokreslení k tehdejší situaci kolem Talicha, ale také rafaela Kubelíka viz nejeDlý, Zdeněk: 
O české hudební kultuře, in: Var. List pro kulturní otázky 1 (1948), č. 15 (15. 11.), s. 449-460.

140 Österreichische Volksstimme, 24. 10. 1946. – Josef Krips v Národním divadle nikdy nehostoval.
141 Die Weltpresse, 5. 11. 1946. – Marie podvalová vystupovala na podobných akcích i v praze a jinde, 

např. 17. 11. 1946 v Městském divadle na Vinohradech při matiné ve prospěch pozůstalých po padlých 
bojovnících na Královských Vinohradech; dalšími účinkujícími byli olga Scheinpflugová, Jiřina Štěpničko-
vá, Bronislav Chorovič, Zdeněk otava, Jiří plachý, Vladimír řepa, Zdeněk Štěpánek a Václav Vydra. ohláška 
in: rudé právo, 5. 11. 1946.

142 rafael Kubelík dirigoval 25. dubna 1947 v rámci ruských koncertů ve Velkém sále Musikvereinu 
předehru-fantazii Romeo a Julie petra iljiče Čajkovského a Šostakovičovu Leningradskou symfonii. ozná-
mení in: Wiener Zeitung, 22. 4. 1947. Časopis Die Bühne, Heft 6 (1947), s. 6, přinesl Kubelíkovu fotografii 
s poznámkou: »Nejlepší: Šostakovičova Sedmá«. Ještě v červenci 1948 hostoval rafael Kubelík v Moskvě 
u Státní filharmonie, viz rudé právo, 20. 7. 1948. poslední koncert v praze měl 5. července 1948, v září byl 
pověřen vedením České filharmonie Václav Neumann, 18. 5. 1949 byl uměleckým ředitelem České filhar-
monie jmenován Karel Šejna. od 20. 10. 1950 se stal šéfdirigentem Karel ančerl a funkci vykonával do své 
emigrace roku 1968. – K politickému pozadí působení České filharmonie v tomto období iBlová, Michaela: 
Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech, praha: Karolinum, 2014. 

143 Wiener Zeitung, 25. 3. 1947.
144 Österreichische Volksstimme, 19. 9. 1946. – Boris Godunov měl ve Státní opeře premiéru 29. 11. 

1947, Evžen Oněgin až 21. 10. 1950. 
145 marx, Joseph: Balletabend an der Staatsoper, in: Wiener Zeitung, 19. 11. 1947 (představení se 

uskutečnilo v Theater an der Wien).
146 Tamtéž.

/17



142 V l a s t a  R e i t t e R e R o V á

Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 125-159 © Association for Central european Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

»Musíme přijímat všechny duchovní směry. V našem kulturním životě máme mnoho slo-
vanského živlu, který je u nás tradičně pěstován. Bylo to naše rakouské poslání, které 
Hitler podvázal. Nezařazujeme ruská díla do našeho repertoáru proto, že se chceme zalíbit 
okupační moci, nýbrž proto, že jsou součástí našeho kulturního života, a proto, že nejsme 
německá pobočka, nýbrž Rakousko.«147 

Česká opera v poválečné Vídni
už 10. července 1945 hrál soubor Vídeňské státní opery, jejíž budova byla 
vybombardována, v náhradní budově Volksoper Smetanovu Prodanou ne-
věstu ( obr. 1),148 premiéru dirigoval Josef Krips.149

»Smetanovo mistrovské dílo je víc než příklad hudební atmosféry Čech, 
jejich alfa i omega spočívá v této jedinečné opeře, jejich srdce a duše, jejich 
cit a humor, strhující temperament onoho neobyčejně muzikálního národ-
ního charakteru, který nás očaruje už prvními takty jedné z nejkouzel-
nějších předeher hudební literatury. Ryzí, nevyčerpatelný pramen melodií 
se tu otevírá a proudí k nám z nejhlubších zdrojů nejlepšího slovanského 
lidství. Ještě nikdy jsme význam – řekněme klidně – věčnou platnost této 
hudby nepocítili tak jako nyní. [...] Profesor Krips provedení umělecky 
vytvaroval, jeho tryskající temperament, radost a přirozená prasíla této 
hudby působily nadevše sugestivně a vytvořily od skvěle zahrané předehry 
až ke slavnému sextetu v orchestru a na jevišti onu vznešenou náladu, 
která se dostaví jen tehdy, kde se skutečně muzicíruje tělem i duší.«150 

po Prodané nevěstě měl ve vídeňské opeře 17. ledna 1947 premiéru 
Švan da dudák Jaromíra Weinbergera v hudebním nastudování Ericha Lein-
sdorfa, který přijel z uSa a řídil představení »s broadwayským švihem«.151 
Vídeňská kritika uváděla dílo do dobových souvislostí a na rozdíl od nad-
časové, v klasickém operním kánonu ukotvené Prodané nevěsty poukázala 
na slabiny díla:

»Když byl příběh dudáka Švandy uveden poprvé v Praze, psal se rok 1927.152 Skladatel 
Jaromír Weinberger a libretista Miloš Kareš bezstarostně čerpali z optimistické nálady 
země probuzené k novému životu, z jejích pověstí a hudebního odkazu. O tři roky poz-
ději se opera dostala do Vídně153 a v parketu a parteru už byla znát hospodářská krize. 
Podobné to bylo v německých divadlech. Švanda byl všude vítán jako utěšitel, skoro jako 
tři malá prasátka Walta Disneye, která se nebála zlého vlka. Od premiéry uplynulo dvacet 
let a Švanda přichází znovu, tentokrát do Volksoper,154 a řekněme přímo, že ve skvostném 
provedení. A právě to je věc, nad kterou se zamýšlíme. Neboť námět ani jeho zhudebnění 
neobstojí před pocitem, který předchozí roky bolestně přiostřily, a nebudeme už zkrátka 
tak naivní, abychom se se strakonickým dudákem vydali na zámek ledové královny nebo 
do pekla z pohádkové knížky. Hudba nestačí; nenaplňuje požadavek lidovosti, ani technické 

147 Österreichische Volksstimme, 19. 9. 1946. Egon Hilbert se např. podílel na obnově Salcburského 
festivalu.

148 režie oskar Fritz Schuh, výprava robert Kautsky. V hlavních rolích Hilde Konetzni (Mařenka), 
anton Dermota (Jeník), Maximilian Wilimsky (Vašek), Fritz Krenn (Kecal). inscenace dosáhla v budově 
Lidové opery 75 repríz a hrála se do 7. 12. 1949. roku 1951 následovala nová inscenace.

149 Josef Krips nazval kapitolu svých vzpomínek, zahrnující roky 1945-1950 »Naděje a smíření národů 
prostřednictvím hudby« (Hoffnung und Völkerversöhnung durch die Musik 1945-1950). Krips, Josef (viz 
pozn. 67), s. 157nn.

150 lafite, peter: Die verkaufte Braut, in: Neues Österreich, 12. 7. 1945. Krips, Ohne Liebe kann man kei-
ne Musik machen ( pozn. 67), s. 157, dodává: »přitom vlastně nic neexistovalo, dekorace, kostýmy, líčení, 
skoro celý fundus shořel. Vzpomínám si, že jsme tehdy prostě ukradli rusům vagón s látkami. Náhodou 
jsme se dozvěděli, kde je. Mohli nás za to zavřít. ale my ty látky potřebovali a účel světí prostředky...«.

151 Značka th, in: Die Bühne, Heft 2 (1947), s. 20. Vídeňský rodák Erich Leinsdorf odešel do Spojených 
států roku 1937. u příležitosti vídeňského hostování uspořádal přednášku o hudebním životě v uSa, na 
niž »navázala živá diskuse. Bohužel Leinsdorf odmítl vynášet jakékoliv hodnotící soudy, které by většinu 
posluchačů po tolika letech izolace zvláště zajímaly.« Značka i. W., in: Die Bühne, Heft 2 (1947), s. 25.

152 premiéra v Národním divadle se uskutečnila 27. 4. 1927. 
153 Dvorní opera, 16. 10. 1930.
154 Jednalo se o inscenaci Státní opery v budově Volksoper.
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Obr. 1:
Wilma Lipp 
jako Esmeralda 
v Prodané nevěstě, 
Wiener Staatsoper 
ve Volksoper 1945 
(© Österreichische 
Nationalbibliothek, 
Bildarchiv und 
Bild sammlung, 
sign. 437714-B)
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rafinovanosti. Tomu, co je zde původní, i tomu napodobenému schází nutnost, a proti této 
›lidové opeře‹ bude vždycky stát nesmrtelné mistrovské dílo Smetanovo.«155

Zvláštní datum měla první pová-
lečná premiéra Její pastorkyně (Jenů-
fy) ve Státní opeře, která se konala 
v Thea ter an der Wien 26. února 
1948, tedy den po politickém převratu 
v Československu ( obr. 2-4). usku-
tečnilo se pět představení,156 v reprí-
zách 27. a 31. března zpíval Lacu po-
hostinsky Beno Blachut.

Jedno představení ze zmíněné-
ho prvního poválečného vídeňského 
nastudování Prodané nevěsty, a sice 
29. června 1948, obsadili kompletně 
čeští pěvci: Mařenku zpívala Slávka 
procházková, Jeníka Beno Blachut, 
Vaška oldřich Kovář, Kecala Eduard 
Haken, Hátu Věra Krilová, Míchu 
rudolf Jedlička, Krušinu Jiří Schiller, 
Esmeraldu Štefa petrová, principála 
Bohumír Vích, indiána otto Mácha, 
pouze Ludmilu (Kathinku) zpívala 
Chorvatka georgine von Milinković, 
která se ovšem narodila roku 1913 
v praze (později působila v Německu). 
Dirigoval Milan Zuna. Beno Blachut 
hostoval také 29. dubna 1948 jako ra-

dames v Aidě. rovněž Slávka procházková hostovala 
ve Vídni častěji, mezi roky 1948-1950 zpívala ve Státní 
opeře titulní roli Aidy, dále Čo Čo San, Toscu a Turan-
dot. Několikrát hostovala v letech 1948-1949 ve Státní 
opeře Maria Tauberová (olympia v Hoffmannových po-
vídkách, gilda v Rigolettu, Violetta v Traviatě a Králov-
na noci v Kouzelné flétně).

už zmíněné Berichte des Forschungsinstituts uveřej-
ňovaly v sezóně 1947/48 sérii článků nazvanou Evrop-
ská hudba současnosti. Jeden z dílů byl nazván Vitalita 
české hudby, jejíž starší období hodnotí jinak obstojně 
informovaný autor pod zorným úhlem hudby německé:
»Češi zaujímají nejzápadnější pozici slovanství. Proto 
jsou také doteky se západním světem u tohoto náro-
da nejsilnější, konfrontace s ním nejhlubší a nejbo-
lestivější [...] Český prostor [der böhmische Raum] 
odjakživa oplývá hudebností, avšak skladatelé pochá-
zející z této oblasti před 19. stoletím byli buď sudet-

ští Němci, nebo, pokud měli český původ, vrostli do německého, rakouského nebo italského 
kulturního prostoru. Jako u všech slovanských národů, začíná kulturní odloučení teprve 
s romantismem, který ostře odděluje národní styly.«157

autor poté přechází k Bedřichu Smetanovi a novější době.
»Na základě české lidové hudby vytvořil mistr Bedřich Smetana svou geniální Prodanou 
nevěstou dosud nejživotnější českou lidovou operu (Volksoper).«158

155 Značka th: Schwanda – ein Nachzügler, in: Die Bühne, Heft 2 (1947), s. 20.
156 o inscenaci psalo rudé právo, 7. 4. 1948, s. 2; 27. 4. 1948, s. 2.
157 Deutsch-huslar: Europäische Musik der Gegenwart (IV). Vitalität der tschechischen Musik, in: 

Berichte 2, Heft 81 (14. 11. 1947), s. 14-15 (1286-1287).
158 Stejně jako čeština, i němčina ztotožňovala často od počátků národních a zejména sociálních hnutí 

pojmy »lid« (Volk) a »národ« (Nation). 

Obr. 4:
Julius Patzak jako 

Laca v Její pastorkyni, 
Vídeň 1948 

(© Österreichische 
Nationalbibliothek, 

Bildarchiv und 
Bildsammlung, 

sign. 418. 312 – B)

Obr. 2: 
Leoš Janáček: 

Její pastorkyně, 
Vídeň 1948, dirigent 
Jaroslav Krombholc 

(© Österreichische 
Nationalbibliothek, 

Bildarchiv und 
Bildsammlung, 

sign. CL 1. 228, 3)

Obr. 3:
Leoš Janáček: 

Její pastorkyně, 
Vídeň 1948, 

Julius Patzak – Laca, 
Ljuba Welitsch – Jenůfa 

(© Österreichische 
Nationalbibliothek, 

Bildarchiv und 
Bildsammlung, 

sign. CL 1. 228. 42)
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u antonína Dvořáka zdůrazňuje »slovanskou linii, [...] zatímco Zdeněk Fibich a Josef Bohuslav 
Foerster zaujímají spíše světoobčanský postoj. Josef Suk navazuje melodickou sladkostí na Dvo-
řáka, u Vítězslava Nováka se projevuje poprvé příklon k Francii, později pro českou hudbu tak 
charakteristický.« Dále jmenuje autor otakara ostrčila, rudolfa Karla, Jaroslava Křičku, Ladisla-
va Vycpálka a Karla Boleslava Jiráka, jimiž »začíná debata o vlivech 20. století; v dílech bratří 
aloise a Karla Hábových se zrcadlí evropská hudební krize. alois Hába je hlavním zástupcem 
experimentující čtvrttónové hudby. Jeho hudební směr, na němž tvrdohlavě lpí (nejnovější opera 
ve čtvrttónovém stylu Matka),159 zůstává však v prostředí s přírodou spojeného českého lidu 
osamělým monologem a musí být označena za omyl.«160 Za »nejsilnější talent mezi žijícími« 
označuje autor Bohuslava Martinů:

»Jeho rytmem nabitá vitalita (zvlášť významná je komorní tvorba) projevuje vzdor dlouho-
letému pobytu v Paříži spíše východní než západní rysy. Tuto silnou východní orientaci 
předpověděl už Moravan Leoš Janáček, obdivuhodně nezávislý na panujících směrech. Jeho 
hudební řeč [...], založená na moravské lidové tradici, otevřela svou původností, tvrdou 
harmonií a odvážnou tonalitou dosud nevyužitou stránku češství.«161 

o Bohuslavu Martinů psal po uvedení jeho Dvojkoncertu pro dva smyčcové orchestry, klavír 
a tympány s Vídeňskými symfoniky162 téhož roku ve shrnujícím článku také Joseph Marx:

»Dvojkoncert Bohuslava Martinů [...] je zcela osobní dílo. Skladatel ho komponoval během 
války ve Švýcarsku, prožíval v něm utrpení svého národa a tragický osud Evropy. Účel 
posvěcuje také disonanci. Touto hudbou otřásají horečnaté stavy, graduje v divokých zvu-
kových orgiích a pro výraz zoufalého žalu nachází zvláštní tóny. Dvojsborovost smyčců 
přitom působí pouze při plném zvuku. Jen obtížně lze sledovat spletité cesty jednotlivých 
skupin, Max Reger163 [...] to má u nepřipraveného posluchače snazší. Jistě je to dílo znalce, 
ale raději bychom se s ním procházeli po ›českých luzích a hájích‹. Doufejme, že mu návrat 
do milované vlasti brzy daruje radostně znějící kousek hudby přírody.«164

Z nejmladší generace pak jsou ve výše zmíněném článku165 jmenováni iša Krejčí, František 
Bartoš, Jaroslav Ježek, »jež u nás ještě neznáme«, také několik slovenských skladatelů, kteří 
však »nepřesáhli hranice své země«; spojnici s nimi tvoří Vítězslav Novák.

autor stati se věnuje rovněž českému interpretačnímu umění:
»Češi neobdarovali svět pouze několika prvořadými skladateli, mohou se také vykázat 
množstvím reprezentativních výkonných umělců.«

Jmenovitě jsou uvedeni houslisté Váša příhoda a Jaroslav Kocian, violoncellista Miloš Sádlo, 
sopranistka Jarmila Novotná, z komorních souborů pražské kvarteto a »jediné noneto na 
světě« – České noneto –, několik sborů, Česká filharmonie, obě pražské opery (Národní divadlo 
a Divadlo 5. května),166 opery v Brně a Bratislavě.

»Češi jsou z malých slovanských národů hudebně nejnadanější. Jako u všech Slovanů se vá-
že umělecká hudba těsně na lidovou píseň. Česká lidová píseň se od ostatních slovanských 
lidových písní liší tím, že postrádá heroické rysy a optimističtější výraz. Obsahuje zádum-
čivý rys, avšak relativně menší než například u Poláků nebo Rusů. To také propůjčuje české 
hudbě zdravou vitálnost a buclatou (pausbäckige) přirozenost.«167 

159 Další dvě tehdy neuvedené Hábovy opery, Novou zemi a šestinotónovou operu Přijď království Tvé, 
pochopitelně nejmenuje. 

160 Deutsch-huslar, Europäische Musik der Gegenwart ( pozn. 157).
161 Tamtéž.
162 Dirigentem koncertu byl paul Sacher. Na programu byly dále Haydnova Symfonie e moll i:44 

(Trauer symphonie), Koncert pro cembalo XViii:6 a Petite Symphonie Franka Martina. 
163 Jmenuje regerovy skladby Der geigende Eremit a Serenádu.
164 marx, Joseph: Musikbericht aus verschiedenen Kreisen, in: Wiener Zeitung, 14. 10. 1947. 
165 Deutsch-huslar, Europäische Musik der Gegenwart ( pozn. 157).
166 Divadlo 5. května, založené v květnu 1945 (od druhé sezóny Velká opera 5. května), působilo 

v budově někdejšího Nového německého divadla. roku 1948 byl soubor sloučen s Národním divadlem 
a budova přejmenována na Smetanovo divadlo, 1992 se osamostatnil jako Státní opera praha, která byla 
roku 2012 opět administrativně připojena k Národnímu divadlu.

167 Deutsch-huslar, Europäische Musik der Gegenwart ( pozn. 157).
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Praha 
Zatímco po roce 1918 se úvahy o české (československé) hudbě vyznačovaly na jedné straně 
utvrzováním národní tradice a na druhé snahou vyrovnat se s internacionálními podněty 
a prioritní součástí těchto úvah bylo »odněmčení« a »odvídeňštění«, po druhé světové válce 
a zejména po roce 1948 zasáhl politický rozkol mezi Východem a Západem do situace české 
hudby a jejího postavení ve světě ještě výrazněji. Skladebné techniky se během první poloviny 
20. století proměnily, nyní však byly inovační postupy šmahem odsouzeny jako »prozápadní«; 
socialistický realismus vyžadoval tradicí uznané »národní prvky v hudbě«, i když už patřily 
hudebnímu jazyku minulosti (či právě proto).

K cílům nově založeného Syndikátu československých skladatelů patřilo mimo jiné znovu-
navázání a utváření nových mezinárodních kontaktů. K tomu měl přispět i. mezinárodní sjezd 
skladatelů a hudebních kritiků, pořádaný 16.-26. května 1947 v praze v období konání festivalu 
pražské jaro. Zúčastnili se ho delegáti ze šestnácti zemí, z rakouska však přijeli pouze dva 
zástupci kritiky, žurnalisté Hugo Huppert168 a peter Lafite,169 a to jako pozorovatelé; příspěvkem 
se aktivně nepodíleli a je příznačné, že zastávali protikladné politické smýšlení. V rámcovém 
hudebním programu se také neobjevila jediná skladba rakouského skladatele. Nejinak tomu 
bylo s hostováním rakouských umělců v Čechách obecně, například jediným rakušanem na 
festivalu pražské jaro roku 1947 byl klavírista Friedrich gulda a roku 1948 nepřijel žádný 
rakouský umělec, nepočítáme-li vídeňského rodáka Ericha Kleibera, nyní ovšem už státního 
příslušníka argentiny. Následujícího roku 1949 hostoval na pražském jaru Friedrich Wildgans 
jako sólista v provedení Mozartova Koncertu pro klarinet KV 622. Také v dalších letech byla 
účast rakouských umělců na festivalu sporadická, jen roku 1950 byli ilona Steingruber (man-
želka Friedricha Wildganse), Erich Majkut a Karl Kamann sólisty Bachovy Mše h moll170 a až 
roku 1956 přijel na festival rakouský orchestr, Vídeňští symfonikové s dirigentem rudolfem 
Moraltem171 a s programem z děl Haydna, Mozarta a Beethovena. 

po roce 1948 bylo cílem organizací, jako byl Svaz československých skladatelů (v nějž se 
transformoval po válce založený Syndikát) a dalších, dění v hudbě nejen organizovat a podporo-
vat, ale především ideologicky kontrolovat. Vznikla Hudební a artistická ústředna (HaÚ) a Hu-
dební a divadelní agentura (HuDag) – předstupně státní agentury pragokoncert, za ložené roku 

168 Hugo Huppert (1902-1982), jehož rodištěm byla Bielsko-Biała ve Slezsku, spisovatel, kritik a pře-
kladatel, se už jako osmnáctiletý připojil k dělnickému hnutí a během studia ve Vídni vstoupil do rakou-
ské komunistické strany (KpÖ). V letech 1925/26 studoval na pařížské Sorbonně, 1928-1935 působil 
v Moskvě, spřátelil se s Vladimírem Majakovským a překládal jeho dílo do němčiny. V Moskvě pracoval 
jako kulturní redaktor listu Deutsche Zentral-Zeitung (DZZ) a podílel se na stalinských čistkách jako 
udavač, aby posléze podle obvyklého vzorce sám byl zatčen, avšak brzy se dočkal propuštění. Během 
války přednášel literaturu na institutu Maxima gorkého a působil v antifašistických organizacích. Jako 
důstojník rudé armády se dostal do Vídně, kde se usadil. V letech 1945-1949 působil jako novinář. 1949 
byl přeložen do Tbilisi a teprve po XX. sjezdu KSSS se směl vrátit do Vídně, kde žil do smrti. Smýšlení 
však nezměnil. Vyjádřil například souhlas se zásahem Sovětského svazu v Maďarsku roku 1956, pročež 
ho rakouský pEN-Club vyloučil ze svých řad. Huppert pak přistoupil k pEN-Clubu Německé demokratické 
republiky. roku 1969 mu ovšem tehdejší rakouský prezident Franz Jonas udělil za literární zásluhy čestný 
titul profesor.

169 peter Lafite (1908-1951) byl synem skladatele a hudebního kritika Karla Lafiteho (1872-1944). Vy-
studoval Novou vídeňskou konzervatoř, ale pracoval nejprve na rakouské finanční prokuratuře a současně 
jako hudební kritik Neues Wiener Tagblatt; roku 1940 byl převelen do východopruské finanční správy 
v Königsbergu (Královci/Kaliningradu), odkud roku 1945 uprchl a vrátil se do Vídně. po válce pracoval 
krátce na ministerstvu financí, přešel na ministerstvo kultury a přispíval do listu Wiener Kurier. podílel 
se na postupu denacifikace (Wilhelm Furtwängler, richard Strauss, Herbert von Karajan). při znovuvybu-
dování rakouského hudebního života využíval osobních kontaktů se skladateli i výkonnými umělci. Byl 
také členem kuratoria Salcburských slavností a 1949-1951 koordinátorem Salcburské hudební olympiády 
u příležitosti olympijských her. idea internationale Musik-olympiade, za níž stál Hermann Heinz ortner 
(1895-1956), zamýšlela »učinit Salcburk pevným centrem hudebního soutěžení«. Myšlenka na vybudo-
vání festivalového centra, která sahala zpět do 19. století (už roku 1890 byl jako stavební místo zvolen 
Mönchs berg, uvažovalo se o zahradě Mirabell), však ani tentokrát nebyla uskutečněna; zůstalo pouze 
u položení základního kamene v Mirabellgarten. – V porotě olympijské hudební soutěže roku 1948 byl 
skladatel a dirigent alois Melichar (1896-1976), spolužák aloise Háby z Vídně a Berlína, později autor 
především filmové hudby, 1946-1949 vedoucí hudebního vysílání rozhlasové stanice rot-Weiß-rot.

170 Spolu s maďarskou mezzosopranistkou rosette anday. Českou filharmonii a Český pěvecký sbor 
řídil Vittorio gui.

171 Vídeňští filharmonikové hostovali na pražském jaru poprvé roku 1963 s Herbertem von Karajan 
a s programem z děl Mozarta, richarda Strausse a Brahmse.
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1958. předsedou správního výboru HaÚ, která koordinovala vystoupení varietních, kabaretních 
a cirkusových umělců, se stal Mirko očadlík, prvním ředitelem byl Vojslav Červenka. při minis-
terstvu školství vznikla v dubnu 1948 Divadelní a dramaturgická rada pod vedením Miroslava 
Kouřila a vliv státu na kulturní dění garantovaly další nově vznikající organizace a instituce.172

protiváhu k zájmu o českou operu, českou hudbu vůbec a české umělce, jakou vykazovala 
v prvních poválečných letech Vídeň, v českém hudebním životě v té době nalezneme stěží. 
Souvisí to pochopitelně i s definováním rakouské hudby. pomineme-li Mozarta, Beethovena, 
Schuberta, Brahmse či Brucknera, neobjevili se roku 1948 autoři řazení k jejím dějinám ani na 
festivalu pražské jaro; jméno česko-rakouského gustava Mahlera nalezneme v programech až 
roku 1950, orchestrální dílo richarda Strausse v roce 1954. V Čechách, konkrétně v praze, lze 
za událost označit první zdejší provedení Houslového koncertu albana Berga 11. listopadu 1948 
s Českou filharmonií, sólistou andré gertlerem a dirigentem Franzem andré.173

Neuralgický bod – Marshallův plán
Ve vztahu obou zemí došlo roku 1948 k zásadní změně, důvodem však nebyl pouze politický 
převrat v Československu, neboť také v rakousku byla komunistická strana dosud poměrně 
silná a sovětská okupační moc měla značný vliv. Byl to především akt hospodářsko-politický, 
který obě země oddělil, Marshallův plán. už několikrát citované Berichte otiskly v červnu 1947 
úvahu, v níž vyslovily předpoklad obratu v americko-ruské debatě a položily otázku, »zda SSSr 
připustí, aby se západní část Evropy hospodářsky zmohla z amerických peněz«. pokud by byl 
Marshallův plán přijat, nastane odlišná situace než v Německu,

»kde už nyní si americká okupační moc dělá, co chce – může budovat průmysl a udělovat 
kredity, povolovat nebo zakazovat strany apod. Rakousko je však oficiálně osvobozená, 
nikoliv poražená země, tady funguje kontrolní rada a spolková vláda. Okupační mocnosti 
jsou jen výkonné orgány kontrolní rady, v níž veto jedné jediné moci může iniciativu 
zastavit. I americké CARE174 balíčky musí schvalovat Rusové. Na druhé straně se však 
neptají, zda smějí zabrat rakouskou produkci ropy, demontovat továrny a mnoho jiného. 
[...] V každém případě na tom může být Rakousko s přijetím Marshallova plánu jen lépe.«175 

před nadcházející konferencí o Marshallově plánu176 v paříži v červenci 1947, jíž se česko-
slovenská vláda po počátečním souhlasu rozhodla na příkaz z Moskvy nezúčastnit (předběžné 
jednání tří ministrů zahraničí177 předčasně opustil sovětský delegát Molotov), se psalo také 
v jednotlivých rakouských spolkových zemích. Vorarlberger Volksblatt zveřejnil článek nazvaný 
Evropa středu, v němž se už objevuje pojem »železná opona«, ale také slabá naděje, že se jejímu 
úplnému spuštění dá zabránit (příloha č. 3). 

pařížská konference však naopak vedla k rozdělení Evropy. rakousko Marshallův plán při-
jalo, zatímco československý komunistický tisk psal, že »Sovětský svaz hájí národní zájmy 
rakouského lidu« a cílem Marshallova plánu je ve skutečnosti »přeměna rakouska v dodavatele 
levných surovin a zesílení jeho závislosti na amerických monopolech«.178 Hrozilo dokonce roz-
dělení rakouska podobně, jako už bylo rozděleno Německo.179 Komunistický převrat v Česko-

172 KnaPíK, Jiří: V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956, praha: Libri, 2006; dále 
týž: Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948-1950, praha: Libri 2004; KnaPíK, Jiří – Franc, Martin 
a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, praha: academia 2011.

173 Světovou premiéru Houslového koncertu albana Berga uvedl Louis Krasner za řízení Hermanna 
Scherchena v rámci festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Barceloně roku 1936. Diri-
gent Heinrich Jalowetz nabízel dopisem z 1. února 1936 možnost uvedení díla v Krasnerově interpretaci 
v praze v návaznosti na Barcelonu (dopis Jalowetzův aloisu Hábovi z 1. 2. 1936, pozůstalost a. Háby, pra-
ha: NM-ČMH); provedení se tehdy neuskutečnilo. prvním českým interpretem díla byl Josef Suk (4. dubna 
1963, Česká filharmonie, dirigent Karel ančerl). 

174 Cooperative for american remittances to Europe.
175 Kraus, Herbert a.: Unsere Lage nach dem Marshall-Plan, in: Berichte 2, Heft 61 (27. 6. 1947), s. 1-2 

(933-934).
176 Marshallův plán byl přijat americkým Kongresem v březnu 1948 a 2. dubna vstoupil v platnost – 

přijalo jej šestnáct států: Francie, itálie, Velká Británie, Belgie, Finsko, Nizozemsko, Lucembursko, Norsko, 
irsko, island, portugalsko, rakousko, řecko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

177 Ernest Bevin (Velká Británie), Vjačeslav Molotov (SSSr), georges Bidault (Francie).
178 rudé právo, 18. 12. 1948. 
179 Friedrich Wildgans údajně viděl roku 1948 v rozdělení rakouska naději, že by »Salcburk jako 

hudební centrum nacismu zůstalo anglo-americké západní zóně«, zatímco ve Vídni, která by zůsta-
la sovětskou zónou, by bylo možno angažovat dosud ignorované dirigenty Klemperera a Scherchena. 
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slovensku zasáhl i do dlouholetého vyjednávání o rakouské smlouvě:180 v jeho důsledku vzrostlo 
nebezpečí, že by k něčemu podobnému mohlo dojít i v rakousku.181 

V Československu už existovaly koncem roku 1948 dvě představy o podobě socialistické kul-
tury. »Nikdy poté rivality ve vedení kulturní politiky nenabyly povahy zprvu skrytého a poté 
otevřeného střetávání, které vyústilo až do otevřeného nepřátelství svářících se skupin.«182 
pokud jde o kulturní orientaci po únorovém převratu, psal například Václav pekárek ve Varu: 
»Je úlohou kulturních pracovníků, aby nepřijímali a nepropagovali kulturu dnešní orientaci 
cizí, aby se soustředili na kulturu skutečně pokrokovou,« a varuje před snahami zvrátit vývoj. 
»Jen si vezměte takové snahy Václava Černého, který si myslí, že může stejně argumentovati 
Bergsonem a Sartrem jako Marxem a Leninem, podle toho, jak se mu to hodí.« pekárek vyzý-
vá (s odvoláním na Zdeňka Nejedlého) k návratu ke světovým klasikům, především ruským 
(Tolstoj, Turgeněv, gogol, Saltykov-Ščedrin, gorkij), ze Západu připouští Balzaca, Stendhala 
a Dickense – »to je nejlepší protijed proti té zvrácené literatuře, která nám roste v zemích 
zahnívajícího kapitalismu a kterou naši reakcionáři stále k nám importují«.183

Zaklínadlo Ždanovem
V kulturním životě Sovětského svazu došlo k zásadnímu zlomu na základě usnesení VKS(b) 
z 10. února 1948, který odsoudil »formalismus« a přijal tzv. Ždanovovy teze, akceptované 
vzápětí i v Československu. Stejně jako u nás, i v rakouském tisku se objevovaly články charak-
terizující kulturní situaci v Sovětském svazu. Ještě dříve, než u nás začaly vycházet publikace 
jako Hudba duševní bídy Vladimíra gorodinského a další podobné, vyšla v Berichte v už zmíněné 
sérii statí Evropská hudba současnosti také informace o hudbě v Sovětském svazu:

»Kdo si chce udělat bližší obraz o Rusku jako celku, které je pro Středoevropana stále 
poněkud záhadné, bude muset vzít na vědomí, že to obrovské shromáždění národů má 
dvojí tvář: jedna se dívá na Východ a druhá je namířena na Západ. I když odmyslíme 
asijské Rusko a omezíme se na evropskou část, tato podvojnost zůstává. Jejími symboly 
jsou Moskva a Petrohrad.«184

autor shrnuje vývoj ruské hudby v 19. století, z moderní hudby jmenuje protikladnou dvojici 
prokofjev a Stravinskij. Vliv revoluce vytvořil novou politickou píseň, »o níž bohužel málo 
víme«, přišly také atonální experimenty, například v tvorbě alexandra Mosolova. avšak »so-
větská vláda atonalitu oficiálně odmítá«. Ze současných skladatelů je po zásluze prokofjev na 
prvním místě, emigrant Stravinskij jako by neexistoval. »Z mladší generace je silně podporován 
Leningraďan Šostakovič; poslední dobou se ale zdá, že jeho vliv slábne. [...] Kdo porovná 1. sym-
fonii tohoto nadaného hudebníka s jeho pozdějšími skladbami, bude jen litovat vývoje, který 
ho vede k neorganickému stylovému konglomerátu,«185 formuloval Deutsch-Huslar tvůrčí vývoj 
Šostakoviče, který se právě už po několikáté podroboval sebekritice.

V Sovětském svazu se volalo po soudobé opeře. Časopis Divadlo otiskl článek, v němž si au-
torka groševa stýská, že dva roky poté, co ÚV VKS(b) vynesl úsudek o opeře Vana Muradeliho 
Veliké přátelství, skutečná nová sovětská opera stále chybí (příloha č. 4). autorka uvádí jako 
příklady aruťjuňanovu Kantátu o vlasti, balet Měděný jezdec reingolda gliera, Mladou gardu 
Julija Mejtuse, Tarasovu rodinu Dmitrije Kabalevského, Vasilije Žukovského Z celého srdce, Kořeny 

mugrauer, Genosse Wildgans ( pozn. 64), s. 14, uvádí jako zdroj informace dopis alfreda rosenzweiga 
Ernstu Křenkovi z 1. 4. 1948, jejž publikovala zencK maurer, Claudia: Ernst Krenek – ein Komponist im 
Exil, Wien: Verlag Elisabeth Lafite 1980, s. 262. – Muzikolog alfred rosenzweig (1897-1948) byl žákem 
guida adlera ve Vídni, před nacismem emigroval do uSa.

180 průtahy způsobovalo i pojmenování smlouvy. Zavrženo bylo označení »mírová smlouva«, neboť 
rakousko nebylo definováno jako poražená země. »Nazvat ji ›státní smlouva‹ mělo rakušany zbavit spo-
luviny za Hitlerovu válku«, srov. bischof, Rakousko v první studené válce 1945-1955 ( pozn. 7), s. 205.

181 Takové obavy projevoval především předseda sociálně-demokratické strany (SpÖ) Schärf. rodák 
z Mikulova adolf Schärf (1890-1965) se stal roku 1957 třetím rakouským prezidentem. 

182 KnaPíK, V zajetí moci ( pozn. 172), s. 60. Knapík jmenuje jako hlavní představitele těchto dvou 
komunistických směrů gustava Bareše a Václava Kopeckého; zvláštní postavení zaujímal Zdeněk Nejedlý, 
který sice patřil ke skupině Kopeckého, avšak ve vztahu obou vládlo napětí.

183 peKáreK, Václav: O naší současné kulturní orientaci, in: Var. List pro kulturní otázky 1 (1948), č. 11 
(1. 10.), s. 336-344, zde s. 339 a 340. – Václav pekárek (1907-1982) působil jako osobní tajemník Zdeňka 
Nejedlého, 1954-1967 vedl Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého Československé akademie věd. 

184 Deutsch-huslar: Europäische Musik der Gegenwart (II): Russland lehnt atonale Musik ab, in: Be-
richte 2, Heft 6 (27. 6. 1947), s. 14-15 (246-247).

185 Tamtéž.
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života Lva Knippera, Šaporinovy Děkabristy, dětskou operu Kirila Molčanova Kamenný kvítek, ale 
také upozorňuje, že Viktor Trambickij, autor opery Dni a noci (podle Konstantina Simonova) 
ještě »nadmíru miluje recitativně-dramatický styl formalistického typu a trpí nedostatkem 
myšlení v melodiích«. píše, že divadla zapomínají na hlavní úkol, »pomáhat tvorbě nových, 
vysoce hodnotných sovětských operních děl«, a sděluje, že Velké divadlo zadalo Šostakovičovi 
operu o říjnu,186 avšak »nedostalo ještě od skladatele opravdových tvůrčích výsledků«, a pro 
nová díla nezískalo ani Chačaturjana a Muradeliho«.187

Českoslovenští skladatelé se výzvám k socialistické opeře vyhýbali únikem k folklóru a his-
torii. Mezi roky 1947-1950 vznikly, resp. byly uvedeny nové opery Miroslava Krejčího Poslední 
hejtman, Enšpígl otakara Jeremiáše, Naši furianti rudolfa Kubína, Rohovín Čtverrohý Zbyňka 
Vostřáka, České jesličky Jaroslava Křičky, Pohádka máje Jaroslava Kvapila podle Karla Hynka 
Máchy, Jan Výrava Maximiliána Hájka; jakousi výjimku tvořil Lakomec Jarmila Burghausera 
podle Molièra. 

roku 1950 se slavilo 5. výročí osvobození Československa. Slavnostního zasedání 6. května 
v Národním divadle se zúčastnila řada zahraničních hostů, mezi nimi Johann (Hans) Koplenig, 
jehož projev, odměněný »nadšenými projevy souhlasu«,188 otisklo Rudé právo. Mimo jiné řekl:

»V historii našich národů byly často situace, kdy jsme společně bojovali proti stejnému 
utlačovateli. Tento boj spojuje naše národy a dnes obzvláště nás spojuje to, že Rakousko 
stejně jako Československo vděčí za své osvobození z hitlerovského fašismu hrdinné So-
větské armádě, vedené generalissimem Stalinem. V Rakousku se již řadu let temné síly 
pokoušejí rozsévat nenávist a nepřátelství mezi rakouský a československý lid. [...] Avšak 
masy rakouského lidu chtějí mír, chtějí přátelství se svými sousedy. [...] Československé 
Národní shromáždění se před krátkou dobou obrátilo na parlamenty všech zemí, [...] volá 
je, aby se aktivně zapojily do boje za mír. [...] Ameriky poslušní politici rakouského parla-
mentu přijali toto provolání nepřátelsky, neboť se zasazují veškerou svou mocí o to, aby 
zabránili vzniku hnutí za mír, a zabraňují, aby pravá vůle rakouského lidu [...] mohla být 
svobodně vyjádřena.«189

186 Největším Šostakovičovým dílem z té doby – kromě hudby k filmům – je kantáta Píseň o lesích na 
slova Jevgenije Dolmatovského.

187 F. groŠevová [správně Elena groševa]: Kde jsou sovětské opery?, in: Divadlo 1 (1950), č. 8, s. 260-
268. Jméno Vana Muradeliho proniklo do rakouského tisku už před druhou světovou válkou. pod titulkem 
Ruská symfonie Eroica napsal Neues Wiener Tagblatt 16. 10. 1938: »Beethovenova sláva a jeho Napoleono-
vi věnovaná Třetí, zvaná hrdinská symfonie, bezpochyby vyblednou a upadnou v zapomenutí, až zveřejní 
svoje nové dílo Stalinův krajan Vano Muradeli! Jak čteme v pařížském listu Temps z 12. t. m., tento sovět-
ský skladatel, který ›projevuje hluboké pohrdání měšťanskou hudbou Západu‹, právě tvoří symfonii, již 
věnuje 1. prosince 1934 v Leningradě zavražděnému Kirovovi. Symfonie má vyjadřovat ›hluboce prožité 
pocity lásky sovětského občana k statečnému lidovému tribunovi‹.« 1. věta symfonie měla vyjadřovat boj 
Kirova za práva pracujících, 2. věta obraz bolesti a vzrušení lidu po zprávě o smrti Kirova, 3. zobrazovat 
Kirova jako legendárního hrdinu, ve 4. větě měl Kirov volat lid k rozhodnému boji. »Muradeli vyzývá 
další skladatele, aby psali podobné symfonie, které by byly důstojné naší stalinské epochy. Lze si snadno 
představit, co Muradeliho ›mistrovské dílo‹ nabídne šťastnému světu milovníků hudby‹.« – Muradeliho 
Symfonie č. 1 h moll »Na památku Sergeje Kirova« byla dokončena roku 1938.

188 rudé právo, 7. 5. 1950, s. 4.
189 Tamtéž. – Úvodní projev měl předseda vlády antonín Zápotocký, členem sovětské delegace byl 

Nikolaj Bulganin. oba projevy byly otištěny na první straně listu, jakož i slova dalších delegátů, jimiž byli 
Liu Nin-Ji (Čína), aleksander Zawadzki (polsko), Surun Žab [?] (Mongolsko), georgi Traikov (Bulharsko), 
pak Den aj (Korea), Teohari georgescu (rumunsko), Hoàng Văn Hoan (Vietnam), Mihály Farkas (Maďar-
sko), Šesket peč [?] (albánie), Fritz Selbmann (Německo), Florimond Bonte z Francie, Emile Burns z Velké 
Británie a Francesco Leone (itálie). – »Kvalitu« zpravodajství dokládá i taková drobnost, že redakce Rudého 
práva měla evidentní problémy se jmény jednotlivých delegátů, která jsou otištěna s chybami, v podiv-
ných transkripcích, podle nichž jsou obtížně identifikovatelní, a v deklinacích, které jména komolí. – 
aleksander Zawadzki (1899-1964) byl 1952-1964 předsedou státní rady pLr. – georgi Traikov (1898-1975) 
vykonával 1949-1964 funkci prvního místopředsedy ministerské rady BLr. – pak Den aj (1907-1986?) 
byla korejská komunistka a feministka. – Teohari georgescu (1908-1976) byl 1945-1952 ministr vnitra 
a současně 1950-1952 místopředseda vlády rumunska. – Život a působení vietnamského politika Hoàng 
Văn Hoan (1905-1991), zesnulého v Číně, jsou zdokumentovány v knize A drop in the ocean: Hoàng Văn 
Hoan’s revolutionary reminiscences, peking/Beijing 1988. – Mihály Farkas (1904-1965), od roku 1948 ve 
funkci ministra obrany, se – ač sám židovského původu – podílel na antisemitsky motivovaných stalin-
ských čistkách v Maďarsku, po roce 1953 ve funkci vedoucího Úřadu pro agitaci a propagandu vystupoval 
proti reformnímu kurzu imre Nagyho. roku 1956 byl zatčen a odsouzen k 16 letům vězení, po čtyřech 
letech omilostněn. – Fritz Selbmann (1899-1975) zastával po roce 1945 několik funkcí (ministr průmyslu, 
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Ve Vídni a v dalších rakouských městech se oslavy osvobození konaly už v dubnu a 15. dub-
na vyvrcholily ve Vídni na Stalinově náměstí,190 přičemž předseda rakouské Společnosti pro 
kulturní a hospodářské styky se Sovětským svazem Hugo glaser zdůraznil, že »rakouský lid 
nikdy nezapomene na své osvoboditele, vítěznou Sovětskou armádu, sovětský lid a jeho veli-
kého vůdce J. V. Stalina«.191 

rovněž v rakousku probíhala debata o socialistickém realismu a formalismu, která se 
promítla do života a působení už několikrát zmíněného Friedricha Wildganse. Wildgans se 
jako obdivovatel Šostakoviče, Mjaskovského a dalších nyní pranýřovaných skladatelů a jako 
stoupenec Schönbergovy školy dostal se Ždanovovými tezemi do rozporu. To vedlo už roku 
1948 k ukončení jeho spolupráce s listem Österreichische Zeitung a časopisem Tagebuch. Stavěl se 
nesouhlasně k založení rakouské společnosti pro soudobou hudbu (Österreichische gesellschaft 
für zeitgenössische Musik), která měla být jakýmsi protipólem rakouské sekce Mezinárodní 
společnosti pro soudobou hudbu. Ta tehdy pro »ždanovovce« představovala (podobně jako u nás) 
»protidemokratické a protilidové tendence«. V čele nově založené organizace stáli Marcel rubin, 
Joseph Marx, Theodor Berger, alfred uhl, alois Melichar a Franz Salmhofer, kteří »z pozdně-
romantických estetických pozic stáli vůči dvanáctitónové hudbě a hudební avantgardě« v opozi-
ci.192 Narůstající rozpory vedly nakonec k Wildgansovu vyloučení z KpÖ. Bezprostřední příčinou 
byla jeho prohlášení po návratu z koncertní cesty do Jugoslávie, kdy popřel panující tvrzení, 
že v Jugoslávii vládne policejní režim, naopak shledal, že »jugoslávští hudebníci mají všechny 
možnosti svobodné tvorby [...] a nikdo jim nepřikazuje, co a jak mají psát«.193 

rakousko prodělávalo vnitrostátní problémy, které s přetahováním mezi Východem a Zápa-
dem souvisely, a v intencích zájmů té které strany se také vykládaly. Rudé právo psalo o »dobře 
organizovaném způsobu vykrádání« rakouska američany, kteří přivezli do země »za šest milió-
nů dolarů různého spotřebního zboží, především cigaret, žiletek, fotoaparátů aj. Někteří dů-
stojníci nechali si poslat z ameriky osobní auta, která v rakousku výhodně prodali. Za utržené 

místopředseda státní plánovací komise aj.). po událostech 17. června 1953, kdy došlo v NDr k rozsáhlé 
stávce, musel odstoupit, později se věnoval literární činnosti. posmrtně vyšla jeho autobiografie Acht 
Jahre und ein Tag. Bilder aus den Gründerjahren der DDR (1999). – Florimond Bonte (1890-1977) byl poslan-
cem francouzského Národního ústavního shromáždění (assemblée nationale constituante). – Emile Burns 
(1889-1972) byl autorem publikací věnovaných marxismu. – Francesco Leone (krycí jméno Francesco 
Ledra) absolvoval před válkou leninská studia v Moskvě, blíže viz Köstenberger, Julia: Die Internationale 
Leninschule in Moskau (1926-1938) und die österreichischen Leninschüler und Leninschülerinnen [= Wiener 
Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 8), Wien: LiT Verlag, 2016. – Nikolaj alexandrovič Bulganin (1895-1975) 
byl v letech 1947-1949 ministrem sovětských ozbrojených sil, členem Nejvyššího sovětu a 1953-1955 
ministrem obrany. roku 1958 byl z Ústředního výboru KSSS vyloučen. 

190 Schwarzenbergovo náměstí (Schwarzenbergplatz) bylo po Stalinovi pojmenováno 11. dubna 1946, 
18. července 1956 mu byl vrácen původní název. Na náměstí je umístěn pomník osvobození (Befreiungs-
denkmal), vytvořený podle návrhu majora C. g. Jakovleva, sochy vytvořil M. a. intisarjan. pomník byl 
odhalen 19. 8. 1945.

191 rudé právo, 18. 4. 1950, s. 2.
192 mugrauer, Genosse Wildgans ( pozn. 64), s. 14. – Marcela rubina (1905-1995) po jeho návratu 

z emigrace roku 1945 osobně přivítal Friedrich Wildgans, poskytl mu ubytování u své tchyně a v novém 
začátku mu aktivně pomáhal. rubin působil v letech 1948-1969 jako hudební kritik; tuto činnost ukončil 
po »pražském jaru« a na protest proti jeho potlačení vystoupil z KpÖ. – K Josephu Marxovi průběžně 
a pozn. 116, k Theodoru Bergerovi viz pozn. 92. – alfred uhl (1909-1992) byl předsedou rakouské Společ-
nosti pro soudobou hudbu v letech 1949-1954. K jeho žákům patří řada významných skladatelů, Friedrich 
Cerha, Heinz Karl gruber, anestis Logothetis, gerhard Lampersberg aj. – K aloisu Melicharovi viz pozn. 
169. – Franz Salmhofer (1900-1975), skladatel a dirigent, byl v letech 1945-1954 ředitelem Vídeňské státní 
opery a 1956-1963 Lidové opery. 

193 mugrauer, Genosse Wildgans ( pozn. 64), s. 14. – alois Hába, který dostal nálepku »formalis-
ty«, jeho oddělení mikrointervalové hudby bylo zrušeno a dobu zbývající do odchodu do důchodu strávil 
v knihovně pražské konzervatoře, se v té době na Wildganse zřejmě obrátil s prosbou o propagaci své 
tvorby v zahraničí. Dokládá to Wildgansův dopis Hábovi z 15. 3. 1953, v němž stojí: »Měl jsem veli-
kánskou radost, že jsem od Vás zase jednou dostal pár řádek. Nedokázal jsem si vysvětlit, co se s Vámi 
děje! [...] pošlete mi přece své skladby pro klarinet! Hodně jezdím a všude – v Německu, itálii, Švýcarsku, 
Skandinávii atd. – ode mě kupují docela dost avantgardní nové hudby. Mohl bych Vaše skladby všude hrát 
a jistě bych s nimi měl úspěch. [...] Tady v rakousku je to celkem bezútěšné, především pro našince, který 
není ochoten se podílet na každé lumpárně.« Dopis v Hábově pozůstalosti (praha: NM-ČMH). – Z Hábových 
vlastních skladeb, které by mohl Wildgansovi poslat, přicházela v úvahu pouze Sonáta pro klarinet sólo 
op. 78 (1952); na čtvrttónový klarinet Friedrich Wildgans nehrál.
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peníze nakupují v rakousku zlato, prsteny, šperky, kožichy a posílají je domů.«194 o tom, že po-
čet vojáků všech tří západních mocností tvořil pouhou třetinu počtu sovětských vojáků195 a že 
Sovětský svaz zdržoval projednávání rakouské smlouvy kvůli kompenzaci za německá aktiva,196 
na nichž měl vlastní zájem, se u nás nepsalo. americká pomoc byla politická, avšak pomáhala 
nahradit přímé i nepřímé škody způsobené Sověty.197 V září 1950 došlo v rakousku ke stávkám 
dělníků, kteří protestovali proti zvýšení cen základních potřeb.198 K davu shromážděnému na 
»Ballhausplatzu«199 promluvil mimo jiné filozof Ernst Fischer.200

Srovnání může poskytnout situace, k níž došlo u nás o tři roky později po vyhlášení měnové 
reformy. usnesení vlády a ÚV KSČ ze dne 30. května 1953 bylo prezentováno jako blahodárný 
akt, neboť rušilo přídělové lístky na potravinářské a průmyslové zboží, mělo zvýšit kupní 
sílu československé koruny a upevnit její kurz, což – jak znělo oficiální zdůvodnění – umož-
nil hospodářský růst pod vedením KSČ. »Tomuto růstu hospodářského potenciálu naší země 
a síle lidově demokratického státu musí odpovídat i plnohodnotná československá koruna«.201 
V plzni došlo 1. června k nepokojům (»plzeňskému povstání«), které bylo policejně potlačeno 
a následovaly po něm postihy. Nepokoje v plzni, k nimž se připojila některá další města, byly 
jedním z impulsů pro podobné vystoupení proti vládě, jaké propuklo 13. června 1953 v NDr.202 

Válka už nejen studená
V letech 1949-1951 hrozila studená válka přerůst v nový otevřený konflikt. Stalin se názorově 
rozešel s Josipem Brozem Titem, v občanské válce v Číně zvítězil Mao Ce Tung a Spojené státy 
nasadily ostrý antikomunistický kurs. V listopadu 1951 se ve Vídni sešla Světová rada míru, 
jejíž předseda Fréderic Joliot-Curie zdůraznil nutnost zákazu atomových zbraní a dalších pro-
středků hromadného ničení.203 Studená válka v souvislosti se znovuzvyzbrojováním Německa, 
jímž se měla vybudovat hráz vůči satelitním zemím Sovětského svazu a komunismu, s sebou 
strhla i rakousko, zemi na strategicky důležitém místě střední Evropy.204 

V prosinci 1952 se ve Vídni konal Kongres národů za mír, z nějž vzešla výzva k vládám 
pěti velmocí (uSa, SSSr, ČLr, Velká Británie, Francie), »aby zahájily jednání, na nichž závisí 
mír«. provolání kongresu žádalo zastavení válečných akcí v Koreji, Vietnamu, Laosu, Kambodži 
a Malajsku a zažehnání nebezpečí, že válečná ohniska v Evropě a asii znovu vzplanou, mírovou 
smlouvu se sjednoceným a demokratickým Německem, mírovou smlouvu s Japonskem a »zno-

194 rudé právo, 25. 8. 1950, s. 3.
195 bischof, Rakousko v první studené válce 1945-1955 ( pozn. 7), s. 233. Teprve po Stalinově smrti 

Sověti převzali náklady za své okupační jednotky na sebe, ostatní mocnosti to učinily už dříve. Britové 
a Francouzi po roce 1953 také snížili z úsporných důvodů počet svých vojáků. 

196 Tamtéž, s. 243: »proč by ji [smlouvu] měla Moskva podepsat, když jí její ekonomické impérium 
v rakousku přinášelo 50 milionů dolarů ročně a bez smlouvy mohli sovětští vojáci zůstat na Dunaji 
a NaTo mimo rakousko?«

197 Tamtéž, s. 245, dle zprávy Waltera Dowlinga pro ministerstvo zahraničí uSa z 9. 9. 1952.
198 »Dohoda o cenách a mzdách« (Lohn-preis-abkommen) měla v letech 1947-1949 držet inflaci a platy 

na nízké úrovni a získané zisky se měly využít k investicím na obnovu hospodářství. roku 1950 však 
bylo oznámeno razantní zvýšení spotřebních cen základních potravin, což vyvolalo vlnu stávek. V Rudém 
právu komentoval zvýšení cen Václav oPluŠtil pod titulkem Pakt o zbídačování pracujících jako »kořist-
nickou politiku pravicově socialistických magnátů v rakouské vládě«, srov. rudé právo, 24. 7. 1951, s. 2.

199 Tzv. »Ballhausplatz« je označení prostoru mezi Volksgarten (Lidovou zahradou) a Heldenplatz 
(náměstím Hrdinů) s budovami Spolkového kancléřství a Hofburgem (Hradem). Název je odvozen od 
historického Ballhausu (míčovny). 

200 Srov. rudé právo, 27. 9. 1950, s. 2: »Vůdcové pravicové sociální demokracie a jejich agenti v odbo-
rech se pokoušeli marně odvrátit dělnictvo od stávky.« – Několik dní nato Rudé právo psalo o návrhu tří 
západních okupačních mocností, aby proti stávkujícím dělníkům zasáhla policie, což Sověti odmítli. Jejich 
(nejmenovaný) zástupce »pravil, že stávkové hnutí dělnictva je vyvoláváno Marshallovým plánem, který 
působí stálé snižování životní úrovně rakouského dělnictva«, srov. rudé právo, 3. 10. 1950, s. 4. Stávka 
se vykládala jako pokus o komunistický puč, historikové dnes takový výklad odmítají.

201 rudé právo, 31. 5. 1953, s 1.
202 roku 1956 následovala obdobná povstání v polsku a v Maďarsku, kde je potlačila sovětská vojska.
203 rudé právo, 3. 11. 1951, s. 2.
204 Rakousko v plánech imperialistů, in: rudé právo, 26. 2. 1952, s. 2. Z průtahů s uzavřením rakouské 

smlouvy byly obviňovány Spojené státy, které »připravují plné začlenění rakouska do svých agresívních 
plánů na protisovětskou válku«. Také »Spojené státy se daly na cestu příprav nové světové války«, ko-
mentář ke schůzi rady bezpečnosti oSN, rudé právo, 29. 6. 1952, s. 6. 
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vuzahájení vyjednávání o státní smlouvě s rakouskem, která by osvobodila tuto zemi od cizí 
okupace«. použití formulace »státní smlouva« namísto »mírová« a volání po »osvobození země 
od cizí okupace«205 už svědčí o určitém posunu. 

Zvláštní pozornost vyvolalo úmrtí Josifa V. Stalina v březnu 1953 a u nás krátce nato 
Klementa gottwalda. Stalinova smrt proměnila atmosféru mezinárodních vztahů. Změny ve 
vedení obou zemí rozpory však neodstranily a následovaly nové zvraty.206 Je příznačné, že Rudé 
právo, které informovalo o kondolencích ke gottwaldovu úmrtí z různých zemí světa, výslovně 
zdůraznilo smutek mezi příslušníky české a slovenské menšiny ve Vídni:

»Krajané se setkávali ve Vídni v českých střediscích se slzami v očích a s křečovitě stisknu-
tými rty, nemohouce zpočátku ani promluviti. První slova jednoho stařičkého krajana byla: 
›Je to nejtěžší ztráta a největší zkouška, kterou náš lid prožívá.‹ [...] ›Osiřeli jsme,‹ pravil 
jeden z krajanů, ›ztratili jsme největšího a nejlepšího syna našeho národa. Již jednou se 
v dějinách náš národ nazýval sirotkem, když ve slavné době husitské ztratil svého Žižku. 
Tehdy po dlouhých bojích a utrpeních náš lid došel až k Bílé hoře, neboť byl sám proti 
celému světu. Dnes však nejsme sami. Po boku velkého Sovětského svazu, po boku všech 
poctivých lidí na světě jdeme vstříc konečnému vítězství, jímž je trvalý světový mír.‹«207

V rakousku mezitím vytvořil gottfried von Einem operu Proces podle Franze Kafky, na 
téma, které nemohlo být aktuálnější. premiéra se uskutečnila 17. srpna 1953 v rámci Salcbur-
ského festivalu,208 1. října 1953 se pak konala vídeňská premiéra ve Státní opeře. 

V rakouské politice došlo ke změně v osobě kancléře Julia raaba (ÖVp), Leopold Figl se stal 
ministrem zahraničí, funkci státního tajemníka tohoto ministerstva získal sociální demokrat 
Bruno Kreisky, nový muž rakouské politiky.209 Kreisky proslul radou, která se dnes v rakouské 
politice znovu objevuje jako použitelná: s amerikou vycházet co nejlépe a s ruskem co nejméně 
špatně.210 V uSa se stal prezidentem Dwight D. Eisenhower, který navázal na antikomunistic-
ký kurz Harryho Trumana. psychologická válka mezi Washingtonem a Moskvou pokračovala 
a jednání o rakouské smlouvě, která fungovala jako citlivý bod v souvislosti s militarizací 

205 rudé právo, 21. 12. 1952.
206 Svědčí o tom např. konec někdejšího poslušného vykonavatele Stalinových příkazů v období čistek 

Lavrentije Beriji, kterého dal Nikita Chruščov – zcela v duchu předchozí praxe – v prosinci 1953 popravit. 
Berija usiloval po Stalinově smrti zaujmout jeho místo i za cenu »koperníkovského obratu« politického 
smýšlení. V tomto smyslu se snažil prosadit neutralitu Německa a jeho sjednocení. Kreml však nepřipustil 
vyjmutí východního Německa s povolným Walterem ulbrichtem v čele ze sféry svého vlivu a už na jaře 
1953 byl Berija zatčen. Když došlo v červnu 1953 v Německé demokratické republice k nepokojům, sovět-
ská vojska je potlačila a důsledkem bylo vybudování mohutného bezpečnostního aparátu. – příznačné je, 
že o událostech 17. června v Berlíně a jinde informovalo Rudé právo 20. 6. 1953 převzatým úvodníkem 
z Neues Deutschland, kde se hovoří o »výtržnostech«, »provokacích« a »panice v Bonnu«, kterou nepokoje 
vyvolaly, včetně záměrných zkreslení: »počet osob, které se začaly stěhovat ze západního Německa do 
Německé demokratické republiky, převýšil již mnohde počet osob, které Německou demokratickou repub-
liku opouštěly. Nejširší vrstvy obyvatelstva, zejména také inteligence a střední vrstvy obyvatel, začaly 
pracovat s novým elánem. To znepokojilo podněcovatele války v západním Německu a v západním Berlíně 
a přimělo je k tomu, aby narychlo uskutečnili široce založenou provokaci.« Neues Deutschland, resp. Rudé 
právo psaly o nových krocích vlády NDr, která »usnadňuje udělování mezipásmových pasů, podporu-
je soukromé podnikání i soukromý obchod, vrací uprchlým velkým rolníkům jejich hospodářství.« Ve 
skutečnosti vydala vláda NDr usnesení o zvýšení pracovní normy (za stejnou mzdu), aby se splnily cíle 
první pětiletky. K projevům nespokojenosti s tímto opatřením se postupně připojily další (odstoupení 
vlády, propuštění politických vězňů) a následovala výzva ke generální stávce. – KnaBe, Hubertus: 17. Juni 
1953. Ein deutscher Aufstand, Berlin: propyläen, 2003. Český výtah pod názvem Německá demokratická 
republika – 17. červen 1953, in: Securitas imperii 24 (2014), č. 1, s. 144-155, https://www.ustrcr.cz/data/
pdf/publikace/securitas-imperii/no24/143-155.pdf.

207 rudé právo, 17. 3. 1953.
208 režie oskar Fritz Schuh, dirigent Karl Böhm, výprava Caspar Neher, Josefa K. ztělesnil Max Lorenz. 

rozhovor se skladatelem před premiérou in: Die Zeit, 5. 2. 1953, recenze Maxe grafa in: Österreichische 
Musikzeitschrift 8 (1953), Heft 9, s. 259-264.

209 Bruno Kreisky (1911-1990) emigroval roku 1938 do Švédska, kde působil do roku 1953 v diploma-
tických službách. po návratu do Vídně se stal státním tajemníkem, 1959-1966 byl ministrem zahraničí. 

210 Výrok použil rakouský novinář a televizní moderátor Heinz Nußbaumer (Kreiského spolupracov-
ník a později tiskový mluvčí prezidentů Kurta Waldheima a Thomase Klestila) v rozhovoru s tureckou 
novinářkou, zahraničně politickou komentátorkou rakouského listu Die Presse Duygu Özkan. Viz »Ich bin 
kein übertrieben mutiger Bursche«, in: Die presse, 6. 5. 2018.
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Německa, v níž, jak už řečeno, viděli Sověti pro rakousko »nebezpečí nového anšlusu«211, stále 
nevedla k závěru.212 

V únoru 1954 však přece došlo k poradě rady ministrů zahraničí v Berlíně, kde byli raku-
šané »u jednacího stolu poprvé akceptováni jako rovnocenní partneři«.213 rakouskou delegaci 
vedli Leopold Figl a Bruno Kreisky. K podpisu rakouské smlouvy došlo konečně 15. května 1955, 
kdy byla vyhlášena obnovená svobodná republika rakousko jako neutrální stát.214 Do státní 
smlouvy ale nebyla neutralita zakomponována a mocnosti zemi formální záruky nezávislosti 
neposkytly, bylo tedy na rakušanech, jak neutralitu pojmou.215 Rudé právo uvítalo podpis 
smlouvy z 15. května následujícího dne titulkem Podepsání rakouské státní smlouvy – významný 
příspěvek věci míru:

»Také náš lid vítá podepsání rakouské smlouvy, neboť si vždy přál, aby Rakousko bylo 
nezávislé a demokratické. Přeje si, aby se tento den stal nástupem k rozvíjení dobrých 
přátelských vztahů mezi Československou republikou a Rakouskou republikou.«216

Rudé právo zdůrazňovalo, že Sovětský svaz »jako první uznal prozatímní rakouskou vládu. [...] 
po celých deset let od této doby [od 1945] vytrvale bojoval o to, aby rakousko bylo nezávislým, 
svrchovaným demokratickým státem, který by nebyl svázán s žádným vojenským blokem,« 
usiloval »zajistit rakousko před nebezpečím nového anšlusu k západnímu Německu« atd. 

roku 1955 ovšem také vyrostla z někdejšího Svazu nezávislých (Verband der unabhängigen, 
Vdu) Strana svobodných (Freiheitliche partei Österreich, FpÖ), která tvoří nejproblematičtější 
složku dnešní rakouské politiky.217

Hudba v době studené války
Hudební kontakty mezi rakouskem a Československem byly v těchto letech minimální. Na 
pozvání gesellschaft der Musikfreunde hostovalo ve Vídni koncem roku 1954 České noneto, 
které mj. provedlo Nonet č. 3 aloise Háby, o jehož úspěchu skladatele informoval dopisem ze 
4. ledna 1955 rudolf gamsjäger.218 Čeští pěvci na vídeňské první scéně vystoupili až po roce 
1956, prvním – a nejčastěji hostujícím – byl ivo Žídek.219 Jaroslav Krombholc se znovu objevil po 
jedenáctileté pauze roku 1959 u pultu Vídeňské státní opery jako dirigent Prodané nevěsty (řídil 

211 bischof, Rakousko v první studené válce 1945-1955 ( pozn. 7), s. 267.
212 Tamtéž, s. 262: »Eisenhower se svým projevem ›Chance for peace Speech‹, proneseným 16. dubna 

1953, pokusil převzít iniciativu, Sověti to však považovali pouze za diplomatický manévr.«
213 Tamtéž, s. 265.
214 Tamtéž, s. 283: »Dlouholetá rakouská taktika vysílat ty, kteří za války trpěli nejvíc, na obranu 

neviny rakouska znovu zafungovala a ze smlouvy jakékoliv otevřené vyjádření rakouské odpovědnosti 
[za válku] vyškrtla (a nakonec i z historické paměti). Figl (který na vlastní kůži zažil v Dachau mučení) 
společně s vídeňským Židem Kreiskym (který válku strávil v zahraničním exilu a během holocaustu přišel 
o mnoho příbuzných) tento pragmatický právní dokument prosadili i s veškerými jeho neblahými dopady 
na historickou pravdu. Sověti s vynecháním klauzule o nevině nesouhlasili až do posledních zasedání 
ministrů zahraničí ve Vídni, které se konalo den před samotným podpisem smlouvy.« – Smlouvu pode-
psali: Vjačeslav Michajlovič Molotov (ministr zahraničí SSSr), ivan ivanovič iljičov (vyslanec SSSr), Harold 
Macmillan (ministr zahraničí Velké Británie), geoffrey arnold Wallinger (vyslanec Velké Británie), John 
Foster Dulles (ministr zahraničí uSa), Llewellyn E. Thompson Jr. (vyslanec uSa), antoine pinay (ministr 
zahraničí Francie), roger Lalouette (vyslanec Francie), Leopold Figl (ministr zahraničí rakouska). 

215 Tamtéž, s. 283.
216 rudé právo, 16. 5. 1955.
217 prvním předsedou se stal anton reinthaller, bývalý vedoucí brigády SS, v letech 1950-1953 věz-

něný za podíl na nacistických zločinech. Nacionálněsocialistického dědictví se strana dodnes nezbavila 
a v současné době se v jeho smyslu projevuje stále otevřeněji. 

218 Dopis v pozůstalosti a. Háby (praha: NM-ČMH). – rudolf gamsjäger (1909-1985) byl hudební or-
ganizátor, v letech 1972-1976 administrativní ředitel Vídeňské státní opery. – České noneto absolvovalo 
tehdy v rakousku turné. Vystoupilo 28. října 1954 v Brahmsově sále vídeňského Musikvereinu s progra-
mem: Egon Kornauth, Nonet op. 31, Jiří Jaroch: Dětská suita; alois Hába: Nonet č. 3 op. 82; Karl Heinz Füssl: 
Triptychon für 9 Instrumente; Hábova skladba nahradila původně ohlášený Nonet Louise Spohra. České 
noneto dále vystoupilo 2. listopadu na akademie für Musik und darstellende Kunst ve Vídni, 9. listopadu 
v Linci, 11. listopadu v Salcburku.

219 Mezi roky 1956-1969 vystoupil ve 118 představeních, mj. jako Chevalier de la Force v Dialozích 
karmelitek (14), Matteo v Arabelle (13), Tenor v Rosenkavalieru (10), Don Carlos (12), Narraboth v Salome 
(12), Števa (9), Hoffmann (6), ale také jako Wozzeck (2), https://archiv.wiener-staatsoper.at/search/
person/3225.
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23 představení), roku 1964 nového nastudování Jenůfy (20 představení) a roku 1965 mu bylo 
svěřeno nastudování Šostakovičovy Kateřiny Izmajlové.220 roku 1954 se k Vídeňským filhar-
monikům po delší době vrátil pohostinsky rafael Kubelík, o němž se už ale doma nemluvilo. 
S prvním vídeňským orchestrem vystoupil do roku 1971 celkem jedenáctkrát221 a roku 1955 
také dirigoval čtyři představení Aidy v opeře.

Československo přerušilo kontakty s Mezinárodní společností pro soudobou hudbu (iSCM). 
Festivalu roku 1949 v palermu se ještě česká hudba účastnila skladbami pavla Bořkovce (Smyč-
cový kvartet č. 4) a Miloslava Kabeláče (Symfonie č. 5, kterou dirigoval Karel ančerl). Festivalu 
se zúčastnili alois Hába, Josef urban, Štěpán Lucký, Vladimír Štěpánek a antonín Sychra 
a dánský skladatel Knudåge riisager poté rozvířil v dánském tisku polemiku, když po návratu 
z itálie poskytl interview, v němž řekl, že Hába byl v palermu ostatními čtyřmi sledován, 
a cokoli chtěl říci, si musel nejprve nechat svými »dozorci« schválit. Hába riisagerovo tvrzení 
popřel a v dánském komunistickém listu Land og Folk se o riisagerových tvrzeních vyslovil 
také flétnista Johan Bentzon jako o výmyslech. Československo poté ze Společnosti vystoupilo; 
na festivalu roku 1950 v Bruselu byl uveden Smyčcový kvartet č. 2 Karla Husy, ten však žil 
od roku 1947 v zahraničí. K obnovení kontaktů s iSCM došlo roku 1957, kdy byl alois Hába 
jmenován jejím čestným členem a československá sekce obnovila činnost. pojítkem zůstal alois 
Hába, jmenovaný do festivalové poroty pro rok 1958, kdy na festivalu ve Štrasburku zazněla 
skladba Miloše Sokoly (Variace na téma Vítězslavy Kaprálové). roku 1960 v Kolíně nad rýnem 
pak byl na programu Poem pro violu a komorní orchestr Karla Husy, nyní už emigranta. období 
politického uvolnění po roce 1956 dokumentuje festival roku 1961 konaný ve Vídni, v jehož 
porotě opět působil alois Hába222 a na program se dostala Sonáta pro klavír, dechové kvinteto, 
smyčcový orchestr a tympány Václava Dobiáše.223 Mezi interprety festivalu byl další emigrant, 
rafael Kubelík.224

od 17. do 23. července 1955 se konala v Londýně Mezinárodní konference o historii divadla, 
první, které se od založení Mezinárodního divadelního ústavu uNESCo v roce 1948 a konfe-
rence ve Švýcarsku roku 1949 zúčastnili zástupci Československa, a sice peter Karvaš a Jaroslav 
pokorný.225 Mezi účastníky z 22 zemí byli Lawrence olivier, Thomas Stearns Eliot, Samuil 
Maršak za SSSr, z rakouska Heinz Kindermann.226 Jaroslav pokorný v článku, který napsal pro 
časopis Divadlo, citoval z Times:

»Naprosto jasný byl moderní kontext v důrazu, jaký kladl československý mluvčí [tj. Po-
korný] na důležitost dramatu v jeho zemi v období hnutí za národní emancipaci a v uce-
lené éře počínající rokem 1945, v níž například vyzdvihl komedii, která přispěla k rozvoji 
socialistického soutěžení a vzrůstu produktivity práce v továrnách.«227 

220 V letech 1959-1972 řídil celkem 56 představení, kromě jmenovaných ještě Mozartova Idomenea.
221 hellsBerg, Clemens: Demokratie der Könige, Zürich – Wien – Mainz: Schweizer Verlagshaus, 1992, 

s. 547.
222 Dalšími členy byli Hans Erich apostel, pierre Boulez, goffredo petrassi a Kazimierz Serocki.
223 Dobiášova kantáta Buduj vlast – posílíš mír (text František Halas) získala roku 1950 Zlatou medaili 

na Světovém kongresu obránců míru ve Varšavě. Skladba (také pod názvem Československá polka) byla 
napsána roku 1948.

224 V dalších dvou letech se na festivalech (Londýn, amsterdam) opět žádná česká skladba neobjevila. 
roku 1964 v Kodani byl (po odkladu z předchozího roku) uveden Kvintet pro klavír, klarinet a smyčcové 
trio ilji Zeljenky, roku 1966 ve Stockholmu Smyčcový kvartet č. 3 Marka Kopelenta a roku 1967 se konal 
po čtvrté v historii festival v praze. Členem poroty byl otmar Mácha, zazněly Dialogy Jana Kapra, ve svě-
tové premiéře Smyčcový kvartet č. 16 aloise Háby (pětinotónový), Eufemias mysterion Miloslava Kabeláče 
a československá sekce uspořádala samostatný večer se skladbami Miloše ištvana, Svatopluka Havelky, 
Luboše Fišera (Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy) a romana Bergera. příznačný je další osud těchto 
skladatelů, kteří pro své postoje nevyhovovali období tzv. normalizace po roce 1968.

225 poKorný, Jaroslav: Mezinárodní konference o divadelní historii 1955, in: Divadlo 6 (1955), č. 9, 
s. 777-782. – Jaroslav pokorný (1920-1983), v letech 1945-46 dramaturg činohry Divadla 5. května a do 
roku 1953 Národního divadla, docent DaMu, později působil na katedře bohemistiky v Neapoli.

226 Heinz Kindermann (1894-1985) udělal kariéru jako »literární vědec třetí říše« a po válce měl 
jen krátce zákaz činnosti. 1954 byl rehabilitován a jmenován opět profesorem teatrologie na vídeňské 
univerzitě. Vytvořil desetisvazkové Theatergeschichte Europas a mnohokrát byl vyznamenán (1965 Ehren-
medaille der Bundeshauptstadt Wien; 1970 grillparzer-ring; 1974 Wilhelm-Hartel-preis; 1975 großes 
goldenes Ehrenzeichen der republik Österreich; 1975 goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land 
Wien).

227 poKorný, Mezinárodní konference o divadelní historii 1955 ( pozn. 225).
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onou komedií byla Parta brusiče Karhana Vaška Káni. pokorný poznamenává, že »ucele-
nost« (monolithic) období po roce 1945 má v citátu Timesů ironizující příchuť. Nicméně unity 
Theatre228 chystá uvedení hry Milana Stehlíka Začínáme žít. pokorný také psal, že »rakouská 
delegace u nás urgovala dodání českých exponátů pro velkou výstavu o českém divadle, kterou 
pořádají na podzim, [...] bez naší expozice, zvláště bez zastoupení klasického českého loutkář-
ství, by byla ochuzena«.229 

V Československu panoval socialistický realismus, ale ani v rakousku se vývoj kupředu pří-
liš nehýbal. při světové premiéře skladby Eucharistické hymny Friedricha Wildganse 14. června 
1954 v provedení Vídeňských symfoniků za řízení Henricha Hollreisera ve vídeňském Konzert-
hausu230 došlo k »jednomu z posledních koncertních skandálů v rakousku« a kritika litovala 
»skladatelovy bludné cesty«.231 

po roce 1956, po XX. sjezdu KSSS, se situace v obou zemích začala měnit. rakouští skladatelé 
vyvolali debatu o dvanáctitónové hudbě, jíž se zúčastnili také Marcel rubin a Friedrich Wild-
gans. Zatímco rubin trval vůči dodekafonii na odmítavém stanovisku, Wildgans se vyjádřil 
proti výstřelkům, které z techniky, již sám vždy používal, udělala mladá generace. projevil 
však toleranci:

»Přestože osobně těmto snahám mladých západních skladatelů nerozumím a necítím je 
ani jako hudbu a z čistě hudebního stanoviska je musím odmítnout, jsem toho mínění, 
že nikdo z nás nemá právo nutit tyto mladé skladatele k nějakému určitému směru.«232

pokud se dnes z Wildgansovy tvorby něco hraje, jsou to kromě Koncertu pro trubku paradoxně 
právě Eucharistické hymny. 

alois Hába byl roku 1956 jako vůbec první český skladatel pozván k přednášce na Letní 
kurzy Nové hudby v Darmstadtu. Také on se vyjadřoval ke skladbám, které tam vyslechl, 
skepticky,233 čeští skladatelé ale začali prorážet izolaci. Ne bez potíží, některé výjezdy byly 
znemožněny, docházelo k záměrnému zdržování udělení víz nebo prostředků na cestu apod. 
otevřela se však šance dohnat vývoj, který mezitím hudba prodělala. Dokud nepřišel rok 1968 
a s ním nepřijely sovětské tanky.

228 unity Theatre byla levicově orientovaná scéna, založená roku 1936 jako divadlo klubového typu.
229 poKorný, Mezinárodní konference o divadelní historii 1955 ( pozn. 225).
230 Další uvedená díla: Carl orff: Entrata, Theodor Berger: Concerto manuale, Ernst Krenek: Medea, 

dramatický monolog pro mezzosoprán a orchestr, Hans Werner Henze: Sbor zajatých Trójanů. 
231 mugrauer, Genosse Wildgans ( pozn. 64), s. 15. 
232 WilDgans, Friedrich: Über den Streit der musikalischen Auffassungen, in: Tagebuch, č. 3 (März 

1960), s. 8. Cit. dle mugrauer, Genosse Wildgans ( pozn. 64), s. 16. 
233 háBa, alois: Setkání se současnou hudbou Západu, in: Hudební rozhledy 9 (1956), s. 762-763. Srov. 

reittererová, Vlasta – spurný, Lubomír: »Hudba nezná hranic« – aneb Hába v Darmstadtu, in: opus 
musicum 38 (2006), č. 6, s. 4-7; reittererová, Vlasta – spurný, Lubomír: Alois Hába (1893-1973). Mezi 
tradicí a inovací, praha: KLp, 2014, s. 194-197.
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příLoHa č. 1:
Oznámení Divadelního a hudebního oddělení Americké zpravodajské a kontrolní služby
in: Salzburger Nachrichten 2 (1946), č. 3 (4. 1.), s. 6, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/
anno?aid=san&datum=19460104&seite=6&zoom=33

Komise pro politické vyšetřování umělců v Salcburku navrhla udělit panu Herbertu von 
Karajan, narozenému 5. 4. 1908, povolení k vystupování. podáno bylo následující zdůvodnění. 
Von Karajan, který byl v období nacionálního socialismu činný v Německu, vstoupil roku 1933 
do NSDap. Námitka ilegality v tomto případě neplatí, neboť Karajan žil v Německu už před 
svým vstupem do strany. po svatbě s neárijskou ženou byl roku 1942 v Berlíně postaven před 
stranický soud, před nímž prohlásil, že ze strany vystupuje. poté byla jeho činnost citelně 
omezena, mimo jiné zákazem dirigování ve Vídni a při Salcburském festivalu, rovněž zákazem 
účinkování v rozhlase; tento zákaz byl částečně zrušen teprve roku 1944, nikoliv kvůli jeho 
osobě, nýbrž kvůli orchestru, který vedl. Komise je toho názoru, že se zde jedná o případ poli-
tického opatření a existují proto formální důvody, aby směl Karajan opět účinkovat.

Divadelní a hudební oddělení americké zpravodajské a kontrolní služby zastává stanovisko, 
že Karajan pro své přiznání k rasově pronásledované manželce a u vědomí s tím spojených 
důsledků měl pro svůj vstup do NSDap důvod.234 Z předložených svědeckých výpovědí a zpráv 
jednoznačně vyplývá, že Karajan za své úspěchy vděčí v prvé řadě svému umění, a nikoli stra-
nické příslušnosti. Jeho nové působení se tedy Divadelním a hudebním oddělením americké 
zpravodajské a kontrolní služby potvrzuje dnem 15. prosince 1945.

otto de pasetti 
Theatre and Music officer austria

Headquarters
information Services Branch235

234 první manželkou Herberta von Karajan byla zpěvačka Elmy Holgerloef, s níž se oženil roku 1938. 
Sňatek se »čtvrtinovou« Židovkou annou Marií gütermann uzavřel teprve roku 1942.

235 otto Freiherr von pasetti-Friedenburg (1902-?), původně tenor, zpíval například ve vídeňské pre-
miéře opery Vzestup a pád města Mahagonny Brechta a Weilla roli Jimmyho (1932). Weillova manželka 
Lotte Lenya zpívala Jenny a s pasettim měla milostnou aféru, společně pak účinkovali ve světové premiéře 
Weillovy opery Sedm smrtelných hříchů v paříži. Lenya se později vrátila (v americkém exilu) ke Kurtu 
Weillovi. Také pasetti emigroval do Spojených států, za války působil v amerických tajných službách 
a roku 1946 vedl Divadelní a hudební oddělení americké zpravodajské a kontrolní služby v rakousku.
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příLoHa č. 2:
Předkládáme k diskusi: »Dantonova smrt«
Opera Gottfrieda von Einem – jednou z jiného pohledu
in: Berichte und informationen des Forschungsinstituts für Wirtschaft und politik 2, Heft 77 
(17. 10. 1947), s. 15-16 (1223-1224), http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=bif&da-
tum=19471017&seite=17&zoom=21

Prof. Ernst Sompek, skladatel salcburské zemské hymny, nám předložil tuto kritiku s následujícími 
slovy: »Poskytuji vám tento článek k dispozici, neboť jsem si jist, že se setká se zájmem a souhla-
sem vícera Salcburčanů a dalších kruhů, čekajících jen na to, aby se o ›Dantonově smrti‹ promluvilo 
konečně nepřikrášleně a bez ovlivňování.« Otvíráme tímto diskusi, k níž jsme nejprve přizvali dva 
odborníky. Gottfriedu von Einem jsme tuto kritiku zaslali.

uvedením »Dantonovy smrti« gottfrieda von Einem na Salcburském festivalu roku 1947 se 
otevřely tři problémy, které je třeba pojednat jednotlivě: forma nové opery, operní libretistika 
a samotná hudba gottfrieda von Einem.

pojem hudební drama nepotřebuje další definici: je to umělecká forma, která předpokládá 
splynutí dramatického básnického umění a umění hudebního. proměny, jimiž opera prošla za 
tři a půl století své existence, měly za základ spor o přednost jednoho z obou umění před 
druhým. Dítětem bolesti skladatelů však dodnes zůstal sprechgesang. Zkoušelo se hnát děj ku-
předu suchými (secco) recitativy za doprovodu akordů cembala, poté recitativy doprovázenými 
orchestrem (accompagnato) a spojovat jimi velké árie a ansámblová čísla, až konečně richard 
Wagner prokrvil mluvu jednajících osob svou výrazuplnou řečí tónů, která nebránila průběhu 
děje a ani jen v jediném taktu nezbavovala hudbu dramatického obsahu. Hudební vyvrcholení 
organicky prorůstala s probíhajícím dějem. richard Wagner tak naplnil i poslední požadavek 
opery jako hudebního dramatu.

a tu někdo přijde a řekne: »oddělím v opeře zpěv úplně od orchestrální složky, orchestr 
radikálně osvobodím od podřízené (!) úlohy doprovodu zpěvu.« Zpěváci a orchestr jdou tedy 
vlastními cestami. Děj se odvíjí na zpěvu se podobajících mluvených tónech a orchestr je – po-
dobně jako v kině – doprovází jakousi samostatnou programní hudbou. Tím je vytvořena nová 
forma hudebního dramatu, pro jehož dosud nejasné pojmenování se nové slovo jistě v pravou 
chvíli najde.

Doufejme, že nám vedle toho ještě zůstane stará, oblíbená opera, která naši skříňku pokladů 
obohatila takovými mistrovskými díly, jako je »ptáčník jsem já«, až po valčík v »rosenkavalie-
ru«. Z onoho podivného mixtum compositum zpívání, křiku a instrumentálního rámusu v nás 
ale sotva bude něco chtít radostně doznívat. Dantonova smrt přinesla hudební kultuře jediné 
obohacení, a sice pro oddělení: bludné cesty hudby. o dalším hudebním vývoji ve smyslu zdravé 
evoluce zde nemůže být řeč. proto tuto novou uměleckou formu jako operu s její diskrepancí 
mezi zpěvem a orchestrem a priori odmítáme. 

odmítáme však také operní libretistiku směru georga Büchnera, Borise Blachera236 a gott-
frieda von Einem, v němž je hudební umění zneužito k tomu, aby to, co vzbuzuje hrůzu a je 
ošklivé, také sadisticky hrůzu ošklivě zobrazovalo. umění hudby je povoláno k tomu, aby plnilo 
vznešenější úlohy, než aby předvádělo na jevišti zkarikované, chorobné jevy života a trpících 
postav z dějin, a lid poválečné doby ještě dále nervově vyčerpávalo a urychlovalo tak zánik 
západní kultury. Neboť jako kdysi metastasiovská libretistika přivodila postupnou dekadenci 
italské opery, dokud gluck neučinil základem své operní reformy dramatické zušlechtění, tak 
snadno nalezneme v büchnerovské libretistice jed, po němž nutně musí přijít úpadek hudebního 
dramatu.

a nyní ještě k hudbě gottfrieda von Einem jako takové.
V Österreichische Musikzeitschrift (1946) slaví najednou zmrtvýchvstání blahoslavený 

»Wozzeck«, když Deems Taylor, proslulý americký hudební kritik, připomíná zhudebnění libreta 
téhož Büchnera albanem Bergem.237 u albana Berga je – doslova podle D. T. – »hudba dokonale 
disonantní; není tu téměř žádný akord, jenž by nepřekypoval odchylkami od předznamenání, 
téměř žádný přechod, který by nepálil jako kyselina. S překvapivou silou vystihl atmosféru 
děsu a bezejmenné hrůzy, která se nad Wozzeckem vznáší, a zintenzivnil ji. od zpěváků, kteří 
nemluví ani nezpívají, žádá lidsky nemožné. Vlastně jen křičí. Jeho dílo je psáno v atonální 

236 Boris Blacher byl autorem libreta Einemovy opery podle dramatu georga Büchnera. Sompek za-
měňuje autora předlohy a libretistu, za což se v další diskusi dočkal výtky.

237 taylor, Deems: Ein Meisterwerk, in: Österreichische Musikzeitschrift 1, Heft 2 (Februar 1946), 
s. 50-53. 
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manýře, to znamená v dokonalém nerespektování všech ortodoxních názorů na libozvuk a ne-
libozvuk« atd. a Korngold, někdejší proslulý a obávaný hudební kritik »Neue Freie presse«, uza-
vřel v berlínských »Signale« své v zásadě nadšené výklady o představení »Wozzecka« slovy: »...
Jestli je toto ještě hudba, pak všechno dosavadní hudba nebyla.«238 Büchnerovo libreto k »Woz-
zeckovi« s jeho odporným námětem třígrošového románu ostatně poskytlo málo příležitosti 
dotknout se srdcí posluchačů libozvukem. 

Také gottfried von Einem máchá své myšlenky a hudební vnímání v citových výlevech 
nekulturních, napůl zvířecích lidí a plýtvá svým značným technickým umem, pokud jde 
o kontrapunktiku a instrumentaci, v často křečovitém vynalézání strašlivě znějících, násilně 
pospojovaných neharmonických intervalů. Místo sladkých kantilén kvičí smyčce ve vysokých 
polohách na dvou nebo třech sousedních půltónech, až z toho bolí uši, nebo se nervózně chvějí 
v nezvyklých disonantních akordech. a kde už zřejmě k vystupňování vzrušení nestačí dřevěné 
a žesťové nástroje, udeří do kůže tympán. a tak to jde dvě hodiny, nestará se to o orchestr, 
nepřirozený sprechgesang se mění v křik. prostoupeno myšlenkami na vraždu, podlou zradu 
a naplněno katanskou rozkoší, nabízí také Büchnerovo libreto jen několik ubohých řádek ke 
krátkému zotavení. 

Tak našel Bergův »Wozzeck« po dvaceti letech žáka a napodobitele; neboť do značné míry 
sedí shora citované líčení Deema Taylora mutatis mutandis také pro »Dantonovu smrt« gott-
frieda von Einem, ačkoliv nemůžeme zamlčet, že zde netvoří základní prvek způsobu kompozice 
přísná dvanáctistupňová atonalita, jistě spíše nutkání po nespoutané libovůli a svobodném 
vyvztekání nespoutaného mladého hudebního talentu, jenž měl to neslýchané štěstí, že mohl 
s takovým šíleně odvážným pokusem vystoupit před světovou veřejnost pod mocnou záštitou 
Salcburského festivalu a najít prvotřídní umělecké síly, které pro tyto hlasy ničící, nervy otřá-
sající, téměř neproveditelné úkoly bezpochyby vyplýtvaly spoustu času, námahy a vytrvalosti, 
pro věc, jejíž kulturní hodnota je nanejvýš pochybná. 

V době, kdy veškeré lidstvo touží po duchovním povznesení a po čerstvém prameni nové 
síly, předvádí se lidu, prahnoucímu po umění, karikatura opery, odpuzující podívaná a ošklivá, 
své nejvnitřnější podstatě odporující, neutěšená hudba.

Zatímco v posluchárně staré academica Salisburgensis uvádí přední odborník, generální 
ředitel vídeňských uměleckých sbírek, svou přednášku o umění a lidu slovy: »umění slouží 
ideji krásna«, na blízkém jevišti se kvůli senzaci prezentuje výsměch všem zákonům krásy.239 ||

Joseph Marx, jejž vídeňská univerzita jako »prvního mezi žijícími hudebními umělci ra-
kouska« vyznamenala čestným doktorátem, pronesl při akademické slavnosti důležitá slova: »V 
umění se hodnotného dosáhne pouze smysluplnou evolucí, nikoli radikální revolucí, která všechny 
zákony, jaké kdy kultura přijala, hodí přes palubu.«

a také: »Svoboda bez kultury vede do divočiny.«240

prof. Ernst Sompek, Salcburk

238 Také zde se Sompek mýlí, pro časopis Signale für musikalische Welt psal recenzi na vídeňskou 
premiéru Wozzecka (30. 3. 1930) Ferdinand Scherber, viz scherber, Ferdinand: Wozzeck in Wien, in: Si-
gnale für musikalische Welt 88 (1930), č. 16, s. 514-515. obsáhlý fejeton J. Korngolda vyšel v Neue Freie 
presse, 1. 4. 1930. 

239 Vedoucím spojených Wiener Kunstsammlungen byl roku 1945 jmenován kunsthistorik alfred Stix 
(1882-1957), jeho přednáška Kunst und Erziehung se konala 19. 8. 1947. Srov. Salzburger Tagblatt, 16. 8. 
1947.

240 Viz Wiener Zeitung, 11. 5. 1947, s. 8, stať věnovaná Josephu Marxovi v souvislosti s udělením 
čestného doktorátu. 
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příLoHa č. 3:
Značka Enzio: Evropa středu 
in: Vorarlberger Volksblatt 76 (1947), č. 150 (3. 7.), s. [1], http://anno.onb.ac.at/
cgi-content/anno?aid=vvb&datum=19470703&seite=1&zoom=33
před několika dny řekl jeden známý rakouský politik, že už je nudné hovořit 
stále o rakousku jako o mostu mezi Východem a Západem.241 Vrhá to jasné 
světlo na současnou situaci. Tisk a rozhlas se úpěnlivě snaží mezi východním 
a západním světem nehromadit ještě více třaskaviny a nezvětšovat propast, kte-
rá už stejně existuje. Naopak, křečovitě a zoufale chce najít společnou základnu, 
platformu, na níž by mohly amerika a rusko stát vedle sebe bez věčných sporů.

Marshallův plán je bezpochyby nejvelkorysejší pokus Západu za všech okol-
ností dospět k mírovému řešení evropských otázek a zajistit tak zachování 
míru. rusko muselo být americkou nabídkou velmi překvapeno: mluví pro to 
jeho jednoznačně dlouhé a nedůvěřivé váhání, než přijalo pozvání do paříže. Je 
však jistě nespravedlivé odpírat Sovětskému svazu zásadní ochotu k čestnému 
a trvalému míru. ovšemže se nedá ruská zahraniční a vnitřní politika měřit 
západními měřítky, ani není možné zkoumat metody, jaké rusko vůči evrop-
ským zemím s oblibou uplatňuje, očima západní demokracie. Zdá se, že si často 
příliš málo uvědomujeme, jak hluboce proměnila tvář ruska revoluce roku 1917, 
a ještě ji proměňuje. i dnes, po třiceti letech, je stále ještě cítit plamenný dech 
bolševické revoluce roku 1917. 

Je tedy zbytečné neustále s komunismem polemizovat. Tím se žádného řešení 
nedosáhne, propast se bude jen zvětšovat. Železná opona od Ledového moře po 
adrii už tu zkrátka je! Naše důvěra v nadcházející konferenci je pochopitelně 
velmi otřesena. i prozatímní úspěchy pozorujeme s velmi opatrnou, rezervova-
nou radostí. Je hodně vážně uvažujících lidí, kteří rozštěpení Evropy považují za 
konečné, přinejmenším na jednu generaci. Co by to znamenalo, si může každý 
domyslet.

pokusný balón Spojených států evropských je úžasná myšlenka, ale zdalipak 
při rychlém stoupání vzhůru ten balón nepraskne? Nezapomeňme, že se vyrábějí 
atomové bomby. To se postaví do muzea? Je známo, jak obrovské úsilí vyvíjí 
Sovětský svaz k vybudování letectva a námořnictva. Dělá se to snad jen proto, 
aby se mohla 7. listopadu konat krásná, monumentální přehlídka? 

Negativní výsledek pařížské konference jistě nepřináší uvolnění a všude se 
objevuje otázka: Co teď? Existuje východisko? ano. Hospodářská pomoc ame-
riky pro ně má být základem. odstranilo by se tím hodně třecích ploch. Když 
je člověk sytý, méně se hádá! Silná, hospodářsky pevná Evropa by mohla být 
spojovacím článkem mezi extrémy Východu a Západu, aspoň však smiřujícím 
třetím článkem, který bude rivalizující strany udržovat v přiměřené vzdálenosti 
od sebe. 

Hospodářská výstavba je však jen předpoklad. Musel by k ní ještě přistoupit 
evropský, západní ideál lidstva, jehož hlasateli musí být noví Evropané. omezený 
nacionalismus mnohých menších evropských národů musí být potlačen! Nejprve 
je třeba být člověkem, jen člověkem a ještě jednou člověkem!

Víme, jak si západní demokracie váží lidské svobody. Žasneme nad upřímnos-
tí, jakou si může dovolit americký tisk v kritice vlády, a jsme zaskočeni energic-
kými a ostrými projevy, jež jsou na denním pořádku v britské dolní sněmovně. 
ale jak je tomu v rusku? Drobnou korekturu však musíme provést. i když nás 
může na jeho systému odpuzovat despotický rys, ruský člověk je, pokud se zbaví 
fanatismu, jiný. Má bohatou, hlubokou, dobrou duši! Nikdy nezapomenu, jak 
o mě během války obětavě pečovaly v lazaretu pro rezervisty ve Stalinu [dnešní 
Doněck] ruské studentky medicíny, před nimiž se německé sestry Červeného 
kříže schovávaly. 

Budeme vždy bojovat proti každé formě brutálního komunismu, ale naše 
srdce budou otevřena pro bohatství ruské duše.242

241 Vztahuje se zřejmě k projevu ministra zahraniční grubera, v němž označil ra-
kousko za »kulturní most, nikoli předvoj ideologií«. projev byl otištěn ve Vorarlberger 
Volksblatt, 8. 5. 1947. – podobně se za most mezi Východem a Západem označovalo 
Československo; o naplnění tohoto hesla marně usiloval Jan Masaryk.

242 po druhé světové válce byl Vorarlberger Volksblatt oficiálním listem ÖVp a ideovým 
protějškem – rovněž křesťanskosociálních – Vorarlberger Nachrichten.
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příLoHa č. 4:
F. Groševová: Kde jsou sovětské opery?
in: Divadlo 1 (1950), č. 8, s. 260-268
pamatujeme se ještě dnes na podřadné a přízemní hudební dílo Dmitrije Šostakoviče [Lady 
Macbeth], kterým soustředil pozornost na negativní a zlé stránky minulosti, na naturalistický 
popis patologických zvráceností. a pamatujeme se, jakou svěží vůní po tom všem dýchala 
opera Dzeržinského [Tichý Don], plná mohutných zvuků lidového hudebního dramatu, opřede-
ná poetičností Šolochovova románu, proniknutá vřelým citem sovětského vlastenectví. Viděli 
jsme, jak proti nevýrazné a všední postavě Semjona Kotka [v prokofjevově opeře] Chrennikov 
[V bouři] postavil charaktery [...] nových lidí naší doby, kteří obětavě bojují za sovětskou vládu 
a za světlou budoucnost. [...] Nový nástup formalismu porodil kolosa na hliněných nohou – 
prokofjevovu Vojnu a mír, dílo, které nejsilněji a nejnázorněji dokazuje, že modernistický směr 
je naprosto nezpůsobilý k tomu, aby zachytil kladné stránky historie a života lidu a velké 
vlastenecké ideje. [...] prokofjevova opera Příběh opravdového člověka je recidivou formalismu 
a svědectvím toho, že skladatel vůbec nechápe nové úkoly operní tvorby. [...] Vítězství nového 
uměleckého světového názoru, který nazýváme socialistickým realismem, projevuje se v hudbě 
obzvláště silně právě na velkých formách.243

243 Jméno autorky je chybně uvedeno, správně Elena andrejevna groševa. Její stati vyšly také roku 
1952 německy ve sborníku Die sowjetische Musik im Aufstieg. 
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 Obr. 6:
Faksimile článku 
Europa der Mitte 
ve Vorarlberger 
Volksblatt
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Stanislav Tesař, Hubert Reitterer a Vlasta Reittererová (Foto © Pražské jaro – Zdenek Chrapek)

Pohled do sálu s účastníky konference (Foto © Pražské jaro – Zdenek Chrapek)
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převzetí moci Komunistickou stranou Českosloven-
ska v únoru 1948 nastartovalo velké celospolečen-
ské změny, které se hluboce odrazily i v umělecké 

sféře. Změnilo se postavení a role literatury, divadla, fil-
mu, výtvarného umění i hudby a zároveň i pozice jejich 
protagonistů. Na kulturu obecně i na její představitele 
byly kladeny nové nároky: měli se »dát do služeb nových 
idejí« a stát se pomocníky komunistické propagandy. Kul-
tura se stala specifickým nástrojem stranické politiky. 
Dostala se do popředí všeobecného zájmu, byla novým 
režimem výrazně podporována a rozšiřována mezi nej-
širší vrstvy obyvatelstva. 

Kultura byla organizována a »patřičně« podávána 
tak, aby co nejlépe splňovala svou agitační úlohu. pů-
sobit na smýšlení obyvatelstva prostřednictvím kultury 
má velký potenciál. umění je totiž snadno zneužitelné, 
protože umí k lidem promlouvat velmi sugestivně a ne-
násilně, a může tak nenápadnou formou ovlivňovat jejich 
podvědomí. Komunisté navíc dbali na to, aby kultura 
měla celospolečenský dosah, a její propagandistický efekt 
se tak ještě více násobil.

Svou koncepci kulturní politiky a organizace hudeb-
ního života KSČ velmi důrazně prosazovala ještě dříve, 
než se dostala k moci. Některé teze o novém poslání kul-
tury a její lidovosti obsahoval již Košický vládní program 
z dubna 1945. Záměry stanovené Košickým programem 
nelze připisovat pouze komunistické straně, neboť byly 
výsledkem konsensu různých politických subjektů, nic-
méně KSČ se na jeho koncepci rozhodujícím způsobem 
podílela. Konkrétně znění XV. hlavy tohoto programu, 
věnované školství a kultuře, jež bylo dílem Zdeňka Ne-
jedlého, je formulováno radikálně levicově a odráží již 
nástup komunistických pozic v těchto oblastech. Je zde 
mimo jiné stanoveno, že bude »provedeno zlidovění sys-
tému i povahy kultury, aby sloužila ne úzké vrstvě lidí, 
ale lidu a národu«. Změny měly být prováděny »v duchu 
lidovém a národním podle příkladu českých národních 

Classical music in the shadow of the slogans 
of the 1950s mass “constructive” songs
The socio-political changes after 1948 were also reflected in 
the sphere of the arts. There was a change to the standing 
and role of culture and to the position of its protagonists. 
The arts became a significant tool of communist propagan-
da. Composers were pressured by the regime to compose 
“about the people and for the people”, or in other words, to 
compose new music in the spirit of socialist realism. The 
new works were supposed to draw on the folk milieu and 
on the music of the Czech national classics, and they were 
to be accessible and comprehensible for the masses. For 
contemporary composers, the primary model was supposed 
to be the music of Bedřich Smetana, but his works were 
manipulated by the regime for propagandistic purposes. 
The work that was the most abused was his Má vlast (My 
Homeland). From the viewpoint of the cultural leader-
ship of the era, that work combined all of the elements 
of a “constructive” work, and its original idea was then 
entirely distorted by propaganda. The Smetana cult was 
successfully built up primarily thanks to Zdeněk Nejedlý, a 
fanatical admirer of Smetana, who was a leading figure of 
cultural policy at the time. The communist regime secured 

its reach into the realm of classical music through the 
union of Czechoslovak Composers, which basically deter-
mined the orientation of Czech and Slovak music. Compos-
ers did not lose their artistic freedom directly, but their 
possible choice of topics was under great constraints. of 
the musical genres, the union of Czechoslovak Composers 
primarily promoted the composing of new songs for the 
masses and of social realist cantatas. The new demands of 
cultural policy also reduced to a great extent the drama-
turgical possibilities of musical ensembles. The presence 
of certain works on concert programmes was promoted, 
while others were suppressed. Bans mostly involved works 
by composers who had explicitly opposed the regime and 
those who had gone into exile. “Culture brigades” were one 
phenomenon of the era, with ad hoc orchestras and smaller 
ensembles giving concerts for the proletariat directly in 
factory halls.

Key words: history of music; 20th century; Czech music; 
socialism; prague; Czech philharmonics; 1950s; Sme tana, 
Bedřich; communist ideology; socialist realism; cultural 
politics; Nejedlý, Zdeněk
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klasiků«.1 Zdeněk Nejedlý je rovněž podepsán pod hlavním koncepčním dokumentem KSČ v hu-
dební oblasti z června 1945. V něm stojí na prvním místě tvorba, propagace a masové rozšiřo-
vání nových lidových písní, dále revize tanečních skladeb a odstranění jazzové hudby (jazz byl 
posléze zcela zakázán jako umění »úpadkově buržoazní«).2

aby mohly být teoretické zásady uvedeny do praxe, bylo potřeba vytvořit instituci, která 
by nový kurz v hudební oblasti udržovala ve správném směru. V roce 1949 tak dochází ke 
zrušení všech dosavadních skladatelských sdružení a vzniká jediná ústřední organizace: Svaz 
československých skladatelů. Svaz se stal jakousi »převodovou pákou«, kterou strana ovládala 
veškeré hudební dění v Československu. Jeho kompetence byly opravdu široké: vytvářel plány 
pro skladatele a hudební vědce, pečoval o ideologickou čistotu koncertních programů a staral 
se o to, aby byl hudební život v zemi v souladu s celkovou politickou koncepcí KSČ.3 Svaz 
československých skladatelů pořádal pravidelná plenární zasedání, v jejichž rámci se konaly 
koncerty s programem českých autorů klasických, ale především soudobých. Tyto akce patřily 
po pražském jaru k nejvelkolepějším hudebním událostem u nás ( obr. 1).

Změny se nejvíce dotkly skladatelů samotných. V podstatě se od nich vyžadovalo, aby 
ze dne na den proměnili svou tvorbu, osvojili si nový způsob myšlení a stali se propagátory 
komunistické ideologie. Mnozí umělci při tomto kulturním obratu zpočátku aktivně spolu-
působili v dobré víře, že pomáhají budovat lepší společnost. Jiní se naopak odmítali novému 
kurzu přizpůsobit. Hudební skladatelé si tak přestali být v očích režimu rovni. Někteří začali 
být upřednostňováni, jiní naopak zatlačováni do pozadí. obecně lze však říci, že perzekuce 
v oblasti vážné hudby nebyla tak markantní jako v jiných uměleckých oborech. Vážná hudba, 
ač byla důležitou složkou umělecké sféry, stála přece jen trochu stranou. Na rozdíl od literatury 
nebo filmu nebyla tolik na očích, a proto nebyla tak ostře sledována. Navíc v případě vážné 
hudby se jedná o typ »vyšší« kultury, jejíž sdělnost je omezená. Schopnost vnímat tento druh 
hudby totiž vyžaduje určitý stupeň porozumění a (nebojme se připustit) i jistou úroveň vzdě-
lání. Vážná hudba proto nenabízí takové možnosti ovlivňování veřejného prostoru jako právě 
film nebo literatura. Možná z těchto důvodů bylo hudebním skladatelům dopřáno o něco více 
volnosti než umělcům z jiných oblastí. autoři tvořící více či méně v mezích nových kulturně-
-politických požadavků (a často i mimo ně) nebyli významněji postihováni. V oblasti vážné 

1 Košický vládní program, praha: Svoboda, 1984, s. 35.
2 Národní archiv, fond ÚV KSČ 1945-1989, oddělení kulturně-propagační a ideologické, a. j. 721, dopis 

Kulturně-propagační komise KSČ krajům ze dne 12. června 1945.
3 Stanovy Svazu československých skladatelů a hudebních vědců, in: Hudební rozhledy 4 (1949), s. 85.

Obr. 1:
Vyzdobený Dům 
umělců (Rudolfinum) 
v době konání 
druhého plenárního 
zasedání Svazu česko-
slovenských skladatelů 
v únoru 1951 
(převzato z Hudebních 
rozhledů 10, 1951)
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hudby tedy rozhodně nemůžeme hovořit o tak výrazných kampaních jako v případě některých 
spisovatelů či herců.4

Nejčastějším terčem kritiky v tomto ohledu byl Bohuslav Martinů, který byl označován za 
hlavního představitele »úpadkové« kultury.5 Jeho tvorba byla až do poloviny padesátých let 
zcela tabuizována. od roku 1955 se však do povědomí posluchačů opět vrací především záslu-
hou Karla ančerla, jemuž se úspěšně dařilo (k nelibosti režimu) díla Martinů uvádět i nahrávat 
( obr. 2). 

Kromě Martinů se ocitl v nelibosti také například alois Hába, Karel reiner, Jan Novák, Ja-
roslav Doubrava, oldřich František Korte a pochopitelně i skladatelé žijící v zahraničí, zejména 
Karel Husa a Karel Boleslav Jirák. Z repertoárů hudebních těles byla dále vyřazována díla Debus-
syho, Honeggera, Stravinského a dalších vůdčích osobností moderní hudby. Nepřátelský postoj 
zaujímalo vedení Svazu československých skladatelů také vůči dílům již zesnulých skladatelů, 
jako byli Ervín Schulhoff, pavel Haas nebo Vítězslava Kaprálová.6

Naopak přízni se těšili ti skladatelé, kteří tvořili v novém budovatelském duchu. Na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let vzniká celá řada monumentálních děl s tematikou budování socia-
lismu. režimem nejvíce protežované byly následující kantáty: Buduj vlast – posílíš mír (Václav 
Dobiáš), Lidé, bděte! (Jan Seidel) a V sovětské zemi (Jan Kapr). Dobiáš rovněž zhudebnil Stalinův 
rozkaz k osvobození prahy, v jiné kantátě zobrazil boj o Stalingrad a je autorem Písně o Stali-
novi a Písně komunistické straně. Často byla také uváděna Cikkerova kantáta Zdravica Stalinovi 
a budovatelské skladby Miroslava Barvíka (především kantáta Ruky preč od Koreje! a Kantáta 
o Gottwaldovi). Hojně se hrála i díla Víta Nejedlého, syna Zdeňka Nejedlého, který padl za války 
(v oblibě byla zejména jeho Lidová suita a pochod Vítězství bude naše).

Zmíněné skladatele nelze pochopitelně posuzovat jednostranně jen podle toho, že v ně-
kterých svých dílech oslavují socialismus, komunistickou stranu nebo její vůdce. Většinou se 
jedná o přední osobnosti české poválečné hudební scény a autory umělecky vysoce hodnotných 

4 Známá je například kampaň proti Jaroslavu Seifertovi. Nepřátelský postoj komunistů vůči němu 
přetrvával již od předválečných dob a Seifertova pozice se po únoru 1948 ještě zhoršila. V roce 1949 se 
urážlivě vyslovil o sovětské poezii (tehdy prohlásil, že »raději vidí francouzského básníka zvracet než 
sovětského zpívat«) a o rok později vydal novou sbírku Píseň o Viktorce, která se stala (spolu s jeho 
dřívějšími politickými postoji) záminkou pro iniciaci »protiseifertovské« kampaně. Sbírka se celým svým 
laděním výrazně odlišovala od tehdejších vzorů, což bylo zřejmě chápáno jako vyzývavá provokace. Srov. 
KnaPíK, Jiří: Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948-1950, praha: Libri, 2004, s. 194-196.

5 Kritika Martinů vycházela především od funkcionářů Svazu československých skladatelů, kteří se 
o něm vyjadřovali v tom smyslu, že není možné jej označit »za národního autora, když se inspiruje šíří 
americké prérie, zatímco jeho lid vyvíjí gigantické úsilí v největším zápasu o pokrok«. Srov. KusáK, alexej: 
Kultura a politika v Československu 1945-1956, praha: Torst, 1998, s. 350.

6 Tamtéž, s. 347.

Obr. 2:
Karel Ančerl v břez-

nu 1955 provedl 
a natočil 5. symfonii 

Martinů, kterou kdysi 
tento skladatel věnoval 

České filharmonii. 
O měsíc později byla 

nahrána kantáta Kytice 
s Českým pěveckým 

sborem, v lednu násle-
dujícího roku Symfo-

nické fantazie a v roce 
1957 Památník Lidi-

cím. Následovaly další 
nahrávky: Fresky Piera 
della Francesca (1959), 

Paraboly a 3. kla vírní 
koncert (1961) 

(© Hudební archiv 
České filharmonie).
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skladeb. Navíc někteří z nich byli v pozdější době sami perzekvováni a jejich tvorba se přestala 
hrát.7

pozoruhodné je, že stěžejní budovatelská díla (a obecně díla s budovatelskými náměty) se 
v běžných koncertních programech téměř vůbec neobjevovala. ač se KSČ snažila konkrétní 
skladby a autory protlačovat, v praxi se jí to příliš nedařilo. Zmíněné kantáty se hrály v pod-
statě jen při významných politických příležitostech, výročích, na zahajovacích koncertech praž-
ského jara, na slavnostních zasedáních ÚV KSČ, ale nikdy se nestaly nosnými pilíři repertoárů 
symfonických těles ( obr. 3 a 4). Životnost velkých budovatelských děl byla navíc omezena na 
dobu trvání režimu, resp. jen na jeho krátký úsek. Hrála se zhruba do poloviny padesátých let, 
později se začala z programů vytrácet a koncem padesátých let se s nimi již téměř nesetkáme.

Stejný osud potkal i další hudební žánr, který byl na počátku padesátých let velmi žádaný 
a stal se pro toto období typickým: masové písně. pod tímto pojmem se rozumí »budovatelsky 
zacílené pochodové písně, skládané amatéry i profesionálními autory a určené hromadnému 
zpěvu při průvodech, manifestacích a pracovních brigádách«.8 Tyto písně měly svou formou 
a obsahem rozněcovat a posilovat budovatelské nadšení, proto jsou obvykle úderné, optimi-
stické, bojovné, pochodové a jsou komponovány tak, aby byly zvládnutelné i amatérskými 
zpěváky. ačkoliv masová písňová tvorba napomáhala politickému boji dělnické třídy, nebyla 
již žánrem úzce třídním (jako tomu bylo v případě dělnické písně v meziválečném období), ale 
měla působit na všechny společenské vrstvy. Jejím úkolem na poli komunistické propagandy 
bylo »stát v nesmiřitelném odporu k rozkladným tendencím únikových kapitalistických písní 
a skladeb všeho druhu«.9 Vedoucím teoretikem a propagátorem masové písně byl hudební skla-
datel Josef Stanislav. Spolu s ním stáli v popředí tohoto žánru ohlasově nejúspěšnější autoři: 
Václav Dobiáš a Jan Seidel.

Masová píseň jako nástroj propagandy byla ideálním prostředkem, neboť se nesporně vy-
značuje řadou výhod. Jedná se o žánr, který lze rozšířit a zpopularizovat velmi rychle a s mini-

7 režimem perzekvován byl například Jan Kapr. V roce 1958 napsal otevřený protestní dopis Dmitriji 
Šostakovičovi a přednímu ideologovi sovětské hudby Tichonu Chrennikovovi. Zároveň vrátil Stalinovu 
cenu, kterou obdržel v roce 1951 za hudbu k filmu Nové Československo. poté byl umlčen a nucen odejít 
z JaMu, kde do té doby působil jako pedagog. Srov. KnaPíK, Jiří: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-
1956, praha: Libri, 2002, s. 126.

8 KoteK, Josef – FenDrych, Lubomír: K problematice historického vývoje masových (tzv. užitých) žánrů 
v české hudbě 20. Století, praha: Ústav pro hudební vědu ČSaV, 1963, s. 30.

9 KoteK, Josef: Dějiny české populární hudby a zpěvu, praha: academia, 1998, s. 214.

 Obr. 3:
V prvním říjnovém 
týdnu byl každoročně 
v dramaturgickém plá-
nu České filharmonie 
zakotven slavnostní 
koncert ke Dni česko-
slovenské armády. Na 
programu byla vždy 
díla s revolučními a bu-
dovatelskými náměty 
(© Hudební archiv 
České filharmonie).

 Obr. 4:
V roce 1950 byl hu-
dební festival Pražské 
jaro zahájen novou 
kantátou Václava 
Dobiáše, v níž zhu-
debnil Stalinův rozkaz 
k osvobození Prahy. 
Následující rok pak 
na úvodním koncertě 
Pražského jara zazněla 
kantáta Buduj vlast – 
posílíš mír téhož autora 
(© Hudební archiv 
České filharmonie).
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málními náklady. Naučit se písni je jednoduché, není k tomu potřeba žádné vzdělání a vlastně 
ani hudební sluch. písni každý rozumí a může si ji zazpívat, aniž by k tomu cokoliv potřeboval. 
píseň má slova, a tudíž je na rozdíl od instrumentální hudby daleko více sdělná.10 Navíc se dá 
zpívat kolektivně, masově, což jí dodává na síle a její účinek na psychiku člověka se násobí. 
Z těchto důvodů komunistický režim tvorbu masových písní významně podporoval. K větší 
motivaci skladatelů byly vypisovány soutěže, které byly poměrně štědře dotovány a brzy se 
staly nedílnou součástí propagandy.11 Do poloviny padesátých let vzniklo mnoho set masových 
písní od různých, převážně mladých profesionálních skladatelů. Jejich inspirace zprvu očividně 
vycházela z upřímného politického přesvědčení, z plné důvěry k plánům a slibům KSČ a zároveň 
z pocitu osobní odpovědnosti za utvrzování takové důvěry i v nejširších lidových vrstvách. 

Ze společných poúnorových iluzí pramenila také dočasná popularita řady masových písní 
mezi obyvatelstvem. To se projevovalo mimo jiné ve zvýšené souborové aktivitě, kterou KSČ 
výrazně podporovala. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let tak vznikají desítky amatér-
ských souborů, do nichž se aktivně zapojují především mladí lidé. Masově jsou zakládány lidové 
soubory v továrnách, ve školách a na venkově. Z amatérských těles dosahoval vysoké úrovně 
např. Vysokoškolský umělecký soubor, Soubor Julia Fučíka a ČKD Stalingrad, z profesionálních 
pak Československý státní soubor písní a tanců a armádní umělecký soubor Víta Nejedlého.12

první polovina padesátých let znamená vrchol rozvoje mládežnických souborů a tvorby jim 
věnované. od poloviny padesátých let však tento žánr postupně ztrácí svůj někdejší význam 
jednak díky počínajícímu politickému »tání«, jednak z důvodu vystřízlivění řady obyvatel 
z prvotního budovatelského nadšení. aby se zabránilo krizi v této oblasti, začala komunistická 
strana s organizováním mohutných kulturních kampaní. přes veškeré snahy se však stagnace 
písňového a souborového hnutí čím dál více prohlubovala. ačkoliv stát věnoval nemalé sumy 
na peněžité odměny hudebním skladatelům, nevznikla v tomto období již ani jedna života-
schopná masová píseň.13

Hudebním skladatelům byla sice po roce 1948 ponechána jistá tvůrčí svoboda, ale stále to 
byla svoboda relativní, která byla okleštěna mantinely určenými kulturní politikou státu. Na 
skladatele byly kladeny dva stěžejní požadavky: za prvé měli čerpat z odkazu českých národ-
ních klasiků a za druhé tvořit v lidovém duchu (tzv. o lidu a pro lid). Tvořit »o lidu« znamenalo 
věnovat se v dílech aktuálním společenským problémům, reflektovat novou socialistickou 
skutečnost a nová, aktuální, budovatelská témata. Tvořit »pro lid« pak znamenalo komponovat 
tak, aby skladby byly srozumitelné pro co nejširší vrstvy obyvatelstva.

Na tomto místě uveďme příklad, kdy autor nesplnil ani jeden z výše zmíněných požadavků. 
V roce 1951 byla uvedena premiéra suity Emila Hlobila Léto v Krkonoších. Tato skladba nebyla 
ani dostatečně národní, ani lidová a neobsahovala ani žádné aktuální společenské téma. V Hu-
debních rozhledech následně vyšla kritika tohoto znění:

»Skladba se zdá spíše vystihovati nálady jednotlivce, procházejícího přírodou, než dojmy 
dnešních rekreantů, žijících i v horských ozdravovnách kolektivně. Program autorův by 
měl být více zaměřen na vystižení významu masové rekreační akce, kterou dnes náš stát 
dává pracujícím. Očekávali bychom, že někde snad přímo zaintonuje kolektivní píseň, 
která dnes hlaholí po celé naší krásné zemi a zejména všude tam, kam přijedou pracující 
společně trávit dny zaslouženého volna. A ještě jednu připomínku bychom k suitě měli. 
Je málo česká.«14

10 Texty písní zdůrazňují revoluční a vlastenecký patos, mobilizují pocit třídní sounáležitosti a inter-
nacionálního přátelství, protiválečné a protikapitalistické postoje, oddanost představitelům socialismu, 
heroismus práce, socialistické budování a obranu dosažených výsledků, výzvy ke zvyšování výkonů 
a k upevňování pracovní morálky, zářivé perspektivy pracujícího lidu, národa a celého lidstva. Srov. 
KoteK, Dějiny české populární hudby a zpěvu ( pozn. 9), s. 261.

11 první skladatelská soutěž proběhla již v roce 1947 pod názvem Zpíváme ve dvouletce. Vypsala ji 
Ústřední kulturní komise Ústřední rady odborů u příležitosti druhého výročí znárodnění. u jednotlivých 
skladeb se hodnotil text ke zhudebnění, píseň a nápěv. Nakonec bylo vybráno dvanáct finalistů pro fi-
nanční odměny (mezi nimi např. Hymna sjednocených odborů, Hej rup do dvouletky a další). Srov. KnaPíK, 
Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, ii, 
praha: academia, 2011, s. 1087.

12 KoteK, Dějiny české populární hudby a zpěvu ( pozn. 9), s. 260.
13 Jen v roce 1955 bylo na skladatelské soutěže vynaloženo 200 000 Kčs, za první cenu autor obdržel 

6 000 Kčs. V roce 1970 byly soutěže dotovány ještě štědřeji částkou 400 000 Kčs. Srov. hrČKová, Naďa: 
Dějiny hudby, Vi, praha: ikar, 2006, s. 31.

14 Významné koncerty České filharmonie, in: Hudební rozhledy 8 (1951), s. 27.
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poslední věta uvedené kritiky vyčítá autorovi, že se dostatečně neinspiroval tvorbou čes-
kých národních skladatelů 19. století. akcentování významu národních tradic, zdůrazňování 
klasického kulturního dědictví a následování příkladu českých klasických autorů bylo totiž 
vtěleno přímo do generální linie výstavby socialismu v Československu, a bylo tedy nanejvýš 
žádoucí, aby se hudební skladatelé tímto požadavkem řídili.15 Budování kultu národních klasiků 
bylo od samého počátku jedním z významných nástrojů propagandy. Jeho prostřednictvím se 
komunisté snažili zapojit svou ideologii do přirozeného cyklu českých dějin a legitimizovat 
komunismus jako tradiční hodnotu národního vědomí.16 Hudba (na rozdíl od mluveného slova 
nebo literatury) může být snadno zneužita v tom smyslu, že lze vykládat myšlenky autora 
podle toho, jak se to v dané době hodí. Toho komunistický režim beze zbytku využil a za účelem 
propagandy tvorbu českých národních skladatelů značně zmanipuloval a překroutil. 

Největší obětí této manipulace se stalo dílo Bedřicha Smetany. Koncem čtyřicátých let se 
vytváří smetanovský kult, který tohoto skladatele posuzoval naprosto nekriticky a povýšil jej 
až za hranici nedotknutelnosti. Smetana byl soudobým tiskem označován za umělce-budovatele 
a národního hrdinu, který svůj boj o národní hudbu vede nejdůsledněji.17 Na 2. sjezdu česko-
slovenských skladatelů v roce 1949 byla dokonce vyhlášena tzv. smetanovská pětiletka, jejímž 
cílem bylo masové zpřístupnění a zlidovění Smetanova díla.18 V jejím rámci se mimo jiné počí-
talo s vybudováním pomníku Smetanovi a souborným vydáním jeho skladeb.19

o celospolečenské rozšíření Smetanova kultu se vel-
mi významně zasloužil Zdeněk Nejedlý, jeden z čelních 
představitelů KSČ ( obr. 5). Nejedlý byl počátkem pa-
desátých let ministrem školství, věd a umění a z této 
pozice se zásadní měrou podílel na utváření kulturní po-
litiky státu. Bedřicha Smetanu až fanaticky obdivoval, 
jeho dílo však vykládal tendenčním způsobem; snažil se 
jej přiřadit k levicovému myšlenkovému proudu a dát 
jeho dílu třídní obsah. Byl přesvědčen (a ve svých pro-
jevech to mnohokráte zdůraznil), že »ještě nikdy nebyl 
tak jasný dosah Smetanova uměleckého činu, jako je 
dnes, ve státě, který buduje socialismus«.20

Z celého Smetanova díla byla bezesporu nejvíce zneužita a zmanipulována Má vlast. Její 
myšlenka vlastenecká byla v duchu komunistické propagandy zcela nahrazena myšlenkou 
budovatelskou. proč se právě toto dílo stalo největší obětí propagandy? Má vlast v sobě totiž 
obsahuje všechny tradiční hodnoty, na nichž komunistický režim stavěl a o něž opíral svou 
legitimitu. Najdeme zde téma velké, bohaté a slavné české historie, lidové motivy, připomínku 
husitství, k němuž se komunisté velmi rádi odkazovali, jsou zde oslavovány krásy české krajiny 
a celé dílo instinktivně posiluje národní hrdost a sebevědomí. Masovým uváděním Mé vlasti 
a její pokřivenou interpretací se režim snažil demonstrovat, že již Smetana ve svém díle vyjádřil 
stejné myšlenky, které propagovala stranická kulturní politika v padesátých letech. Komunisté 
tak chtěli přesvědčit národ o tom, že na tyto tradiční hodnoty navazují, jsou jejich legitimní-
mi dědici a nositeli a jejich politika tvoří kontinuitu s národními dějinami. a protože právě 
Smetana obsáhl ve svém díle ideje, které mohl komunistický režim lehce zneužít, nemohl být 

15 Zdeněk Nejedlý ve svém projevu na iX. sjezdu KSČ v roce 1949 prohlásil: »K budování socialismu 
potřebujeme silné vlastenectví a oddanost vlasti a národu. proto je nutná znalost děl velkých národních 
umělců.« Srov. Protokol IX. řádného sjezdu KSČ, praha: Svoboda, 1949, s. 328.

16 KusáK, Kultura a politika v Československu 1945-1956 ( pozn. 5), s. 155.
17 KaráseK, Bohumil: Bedřich Smetana – zakladatel české národní hudby, in: Hudební rozhledy 9 

(1949), s. 41.
18 Rezoluce 2. sjezdu československých skladatelů, in: Hudební rozhledy 10 (1949), s. 1.
19 Již před první světovou válkou byl založen Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi (zná-

mější pod pozdějším názvem Společnost Bedřicha Smetany), jehož členem a posléze místopředsedou byl 
Zdeněk Nejedlý. ironií osudu byl pomník tomuto opěvovanému skladateli realizován až v roce 1984, tedy 
75 let po založení sboru, který měl vybudování takového památníku za cíl. Smetana se svého pražského 
pomníku nedočkal dokonce ani za ministerského působení Nejedlého. Nynější socha Bedřicha Smetany 
od autorů Malejovského a Hanáka usedla před Smetanovo muzeum na Novotného lávce až u příležitosti 
stého výročí skladatelova úmrtí. Srov. Křesťan, Jiří: Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi v Pra-
ze v jubilejním roce 1924, in: leDvinKa, Václav – peŠeK, Jiří (eds.): Od středověkých bratrstev k moderním 
spolkům [= Documenta pragensia, XViii], praha: Scriptorium, 2000, s. 295-314, zde s. 307.

20 nejeDlý, Zdeněk.: Za kulturu lidovou a národní, praha: Státní nakladatelství politické literatury, 
1953, s. 38.

Obr. 5:
Zdeněk Nejedlý 
(1878-1962) byl již 
před rokem 1948 vý-
raznou osobností KSČ. 
Na přelomu čtyřicátých 
a padesátých let v pod-
statě utvářel podobu 
veškerého kulturního 
života v Českosloven-
sku; v oblasti kultury 
byl v té době téměř 
absolutním vládcem. 
V letech 1945-1962 stál 
nepřetržitě v čele růz-
ných ministerstev a až 
do své smrti se držel 
na politické špičce. 
Snímek jej zachycuje 
během manifestace na 
Václavském náměstí 
25. února 1948, kde 
vystoupil jako jeden 
z řečníků (© ČTK, 
Alexandr Hampl).
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výše zmíněný kult postaven na jiném skladateli; nemohl být dvořákovský nebo janáčkovský, 
ale právě jen smetanovský.

Smetana se stal všudypřítomným a Má vlast byla po celá padesátá léta bezkonkurenčně 
nejhranější skladbou. Nehrála-li se při některém provedení celá, pak alespoň její část. Zaznívala 
při různých příležitostech od slavnostních koncertů v rámci politických zasedání, sjezdů a vý-
ročí až po lidové kulturní akce a koncerty pro mládež a pracující lid. Hrála se v koncertních 
síních, v kulturních domech na venkově, ve školách, v továrnách, kasárnách i pod širým nebem 
( obr. 6 a 7).

Komunistický režim se pochopitelně snažil o celospolečenské rozšíření Smetanova díla a po-
třeboval zajistit, aby oslovilo cílovou skupinu posluchačů. Tou již nebylo předválečné buržoazní 
publikum, nýbrž dělnická třída. aby se tedy Smetana »dostal mezi dělnictvo«, byla velmi záhy 
uvedena do praxe specifická forma koncertů: kulturní neboli umělecké brigády. Tento druh 

 Obr. 6:
Má vlast se hrála kaž-
doročně u příležitosti 
oslav Vítězného úno-
ra. Slavnostní koncert 

však nebyl určen pro 
veřejnost; byl pořádán 

výhradně pro význam-
né představitele KSČ 

(© Hudební archiv 
České filharmonie).

 Obr. 7:
Lidové koncerty se 

konaly na rozličných 
místech po celém 

Česko slovensku a často 
na nich účinkovala 

velká symfonická 
tělesa. Má vlast (nebo 
její část) na programu 
takovýchto akcí nikdy 

nechyběla 
(© Hudební archiv 

České filharmonie).

Obr. 8 a 9:
Ukázky programů 
kulturních brigád 

České filharmonie 
z podzimu 1948. 

V hale modřanské-
ho cukrovaru byla 

Má vlast provedena 
v celku, ve třineckých 

železárnách místo 
některých částí tohoto 

díla zazněly skladby 
Antonína Dvořáka. 

Programy uměleckých 
brigád měly téměř 
vždy tuto podobu; 

Má vlast (případně ně-
která kratší Dvořákova 

skladba) byla jejich 
nedílnou součástí 

(© Hudební archiv 
České filharmonie).
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koncertů lze označit za fenomén padesátých let v Československu, s nímž se nikdy předtím ani 
potom v podstatě nesetkáváme. Jednalo se o vystoupení orchestrů a souborů přímo v továr-
nách na improvizovaných pódiích ve výrobních halách. Koncerty se konaly zpravidla během 
dne v pracovní době, tudíž účast pracujících byla v podstatě povinná. orchestry hrály v na-
prosté většině bez nároku na honorář. Typický byl i program: téměř bez výjimky se hrála Má 
vlast nebo její část ( obr. 8 a 9). Čas od času zazněl také některý z Dvořákových Slovanských 
tanců, neboť slovanství bylo (vedle husitství a národního obrození) tématem, které komunisté 
s oblibou akcentovali. Kromě rozšiřování smetanovského kultu plnily umělecké brigády ještě 
další kulturně-politický cíl: zlidovění kultury. Kultura již neměla být určena úzkému okruhu 
posluchačů, nýbrž se měla stát majetkem všech. Koncerty pro pracující měly tedy mimo jiné 
demonstrovat, že v socialistické společnosti jsou si všichni rovni bez ohledu na vzdělání nebo 
povolání21 ( obr. 10). 

Není jistě nic špatného na tom, že Má vlast zaznívala z dnešního pohledu tak často a že tvo-
řila páteř koncertů pro pracující. Stejně tak nelze odsoudit fakt, že díky uměleckým brigádám 
si »vážná« kultura našla cestu k těm, kteří by se k ní z různých důvodů sami nedostali. avšak 
zneužití umění k propagandistickým účelům veškerý dobrý úmysl zcela znehodnocuje. Jsou-li 
totiž masy správným způsobem manipulovány (v tomto případě prostřednictvím nevinného 
hudebního díla), stává se z nich tvárný materiál loajální k režimu. Ve svém důsledku tedy 
nebylo zneužito jen Smetanovo dílo, ale i samotná dělnická třída jako objekt stranické agitace.

21 Koncerty v továrnách velmi prosazoval Zdeněk Nejedlý, podle něhož byly velmi žádoucí. Tvrdil, že 
»na závodech je kulturně živo, je tam hlad po umění«. Srov. Protokol IX. řádného sjezdu Komunistické 
strany Československa ( pozn. 15), s. 329.

Obr. 10:
První »brigádnický« 
koncert České filhar-
monie po Vítězném 
únoru se konal 
15. března 1948 
v tovární hale plzeňské 
Škodovky. Do začátku 
léta téhož roku stihla 
Česká filharmonie ode-
hrát ještě tři kul turní 
brigády: ve Dvoraně 
pracujícího lidu n. p. 
Tatra – závod Klemen-
ta Gottwalda v České 
Lípě, koncert v tovární 
hale ČKD a vystoupení 
pro n. p. Baťa v Sezi-
mově Ústí. Všechny 
tyto koncerty dirigoval 
Rafael Kubelík, který 
se však v létě 1948 
rozhodl pro emigraci 
(© Hudební archiv 
České filharmonie).
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přijal jsem pozvání petra Daňka na muzikologickou 
konferenci Con tempo diverso se smíšenými pocity. 
obavy mě ale opustily hned zpočátku konference, 

kterou otevřela přednáška Davida Beveridge na téma 
»antonín Dvořák a pojem českosti«. Na každé prezentaci 
jsem se dozvěděl něco zajímavého. Také jsem si znovu po-
tvrdil limitaci muzikologie jako souhrn faktů bez vztahu 
k širšímu kontextu. a připomněl si též neúprosné tempo 
vývoje. Bez velmi dobré znalosti jazyků, zvláště anglič-
tiny, je na tom český muzikolog jako atlet s fyzickým 
handicapem. Nutnost překladů se totiž lineárně zmenšu-
je s nástupem nové generace, která vyrůstá v globálním 
světě s okamžitým přístupem k materiálům, které nejsou 
české. pro člena tak početně malé kultury, jako je česko-
-slovenská (existují města, která mají víc obyvatel, než 
je součet všech Čechů a Slováků), je perfektní znalost 
jazyků naprosto nutná. To platí i pro tak velké kultury, 
jako jsou německá a francouzská.

Nejsem muzikolog. Jsem skladatel, dirigent a flétnista 
a můj příspěvek o počátcích nové hudby v praze nebude 
vyčerpávajícím přehledem. Byl jsem jedním z účastníků 
a iniciátorů počátků nové hudby u nás, období, které spa-
dá do let 1959-1964. podám tedy svědectví o událostech 
této doby a o hudbě, kterou jsme tehdy dělali. arnold 
Schönberg přišel na počátku 20. století s názvem Nová 
hudba (Neue Musik), aby oddělil kompozice své a těch, 
kteří ho následovali, od hudby, která byla běžně hrána. 
Do jaké míry je tento termín relevantní ještě dnes, to je 
otázka. Já sám myslím, že potřebný není. 

Nepodám pouze přehled historických faktů. Historie 
musí vždy zapadat do kontextu přítomnosti, jinak je 
v nebezpečí omezeného akademismu. Navíc, dnešní doba 
se prolíná s tím, co a jak se zde dělo v minulých šedesáti 
letech, a to nejen v hudební a umělecké sféře. Je zcela 
možné, že se bude perspektiva mého pohledu na tuto 
minulost zdát nezvyklá. Nemohu si pomoct. prostředí, ve 
kterém jsem vyrostl, a skutečnost, že více než polovinu 
života žiji mimo Českou republiku a Evropu, mně dává 
určitý odstup jak od událostí, tak osobních vztahů. 

Budu mluvit o době zhruba pěti let, která je složi-
tá. přesto, že tehdejší komunistická vláda komplikovala 
všem život a práci, nemám k ní jednoznačně negativ-
ní vztah. podstata potíží a překážek, které musí umělec 
překonat dnes, není o tolik jiná od tehdejších problémů 
a tlak přizpůsobit se »autoritám« v té nebo oné formě 
pokračuje. Vyrůstal jsem v rodině, kde kosmopolitní po-
hled na svět byl normou, zrovna tak jako nezávislost pro-
jevu a názoru – na společnost, na otázky umělecké nebo 
politiku. Formovalo mě prostředí, kde mocenská autorita 
byla vždy pod drobnohledem kritického přístupu. 

gertruda Steinová, bezpochyby jedna z předních 
osobností kulturního a intelektuálního života první po-
loviny 20. století, řekla: 

»Nic se nemění z jedné generace na druhou. Vše 
zůstává v podstatě stejné až na to, co vidíme ko-
lem sebe, a toto měnící se prostředí, které nás ob-
klopuje a jehož jsme svědky, vede k nutnosti nové 
kompozice. Od počátku historie mají lidé stejné 
vlastnosti, stejné potřeby, stejné touhy, stejné 

the beginnings of New Music in Prague 
(1959-1964)
after the shock of the revolutionary social transfor-
mations of the late 1940s, the Czech intellectual and 
cultural scene began to get “back to normal” by the 
mid-1950s. This happened first in the fine arts, when it 
became possible from 1957 to exhibit works in public 
that were absolutely contrary to official conventions. 
Thanks to the activities of the musical performers and 
composers Vladimír Šrámek, Jan Klusák, petr Kotík, Jan 
rychlík, Milan Kostohryz, Libor pešek and others, a lively 
scene came into being in prague in 1960, and it encom-
passed public concerts (at the Theatre on the Balustrade, 
the Little Hall of the rudolfinum, the Municipal Library 
etc.), and it inspired the composing of works that today 
represent their period at a European and worldwide 
level. The study, supplemented with copious pictorial 
documentation (scores, correspondence, programmes, 
period materials), is a contemplation of the conditions 
for the realisation of musical works at the time.

Key words: history of music; 20th century; Czech music; 
prague; Musica viva pragensis; New Music; Šrámek, 
Vladimír; rychlík, Jan; Komorous, rudolf; Kolman, pe-
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Number of characters / words: 41 068 / 6 498
Number of figures: 31
Secondary languages: English; german; French; italian; 

Slovak

petr KoTíK
(New york)
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přednosti a vady. Co se ale mění, je prostředí kolem nás, a proto je kompozice s příchodem 
každé nové generace vždy jiná«.

Hloubka této myšlenky není zřejmá na první pohled. Steinová ji vyslovila v souvislosti 
s výtvarným uměním a literaturou, ale platí pro celou uměleckou tvorbu a nepřímo se dotýká 
dějin. Steinová v podstatě říká, že se nic nebo velmi málo mění, až na formu. Forma se dá 
pochopit jako povrch, který se měnit musí tak, jak se mění prostředí. umělec na tyto změny 
reaguje evolucí kompozice. To také vysvětluje, proč na různých místech ve stejném čase vzni-
kají podobná řešení, aniž by umělci, vědci nebo myslitelé o sobě věděli. Myšlenku permanence 
podstaty a změn formy lze obecně uplatnit na společenskou situaci, v našem případě na 
počátek šedesátých let. Nevidím totiž velký rozdíl mezi tlakem ke konformitě tehdy a dnes. 
Tehdejší kulturně-politický tlak, zdůvodňovaný ideologickými nesmysly, měl stejnou podstatu, 
jako mají útoky na nové umění dnes. Jedná se ve všech případech o to zamezit nebo omezit 
nezávislý a kritický projev nebo pokud možno ho zabrzdit a oddálit. pro úspěch nebo neúspěch 
komunistické společnosti bylo přece naprosto lhostejné, jestli skladatel komponoval konvenční, 
nebo avantgardní hudbu. To je jasně vidět na polském příkladu. Festival Varšavská jeseň byl 
v šedesátých letech jedním z nejprogresivnějších, dalo by se říci, avantgardní událostí ve světě, 
i přes tehdejší komunistickou vládu. Útoky a omezování intelektuálního a uměleckého života 
v Československu jen předstíraly, že by se jednalo o rozvracení společnosti. Vycházely a dodnes 
vycházejí z úsilí potlačit nezávislý projev, potlačit nezávislé jednání a kritické myšlení, a tím 
zajistit podprůměrným, konformním aktérům kariéru. Za komunismu se to řešilo politicky, 
dnes se to řeší finančním škrcením a byrokratickými překážkami. V obou případech jde o jedno 
a totéž. Nemám tudíž nejmenší úmysl naříkat na tzv. »totalitu« a prezentovat tehdejší situaci 
jako něco zvláštního. pro umělce není dnešní realita o mnoho jiná. Tak jako dnes bylo tehdy 
stejně důležité najít příznivce, který je připraven poskytnout podporu. Jde vždy o náhodu, 
příležitost a soustředěnou práci. 

počátky poválečné nové hudby v praze se datují od roku 1959 do roku 1964, tedy nastupují 
zhruba o deset let později než v jiných částech Evropy, hlavně ve Francii a Německu. ačkoliv 
jsme tehdy v praze začínali od nuly, během pěti let se naše tvorba vyvinula na srovnatelnou 
úroveň s okolním světem. V polovině šedesátých let vznikaly v praze skladby, které jsou svojí 
originalitou a koncepcí zařaditelné do kontextu hudební avantgardy kdekoliv v Evropě nebo 
americe. Samozřejmě nemám na mysli všechno, co tehdy v praze vznikalo. Je také jasné, že 
pražské aktivity měly značně nižší intenzitu a postrádaly sebevědomí Kolína nad rýnem nebo 
Varšavy. Nulová podpora pro nezávislou tvorbu a potíže s cestováním do zahraničí byly velkou 
brzdou. a navíc zde byla atmosféra a pocit izolované existence na periferii, i když to nebylo 
zcela nutné. V určitém smyslu pokračuje tento pocit provinčnosti dodnes.

Dobře se pamatuji na konec září 1964, když jsme šli noční prahou – John Cage, David Tudor, 
rudolf Komorous a já. Bylo pozdě v noci, po večeru, kdy jsme se dívali na partitury a po-
slouchali nahrávky našich skladeb. Vyprovázeli jsme Cage a Tudora do hotelu, a jak jdeme po 
Václavském náměstí od Muzea dolů, Cage nám říká, jak jsou naše kompozice originální, jak ho 
překvapily, jak se s něčím podobným nikde v Evropě nesetkal. podívali jsme se s rudolfem na 
sebe s údivem, jako bychom si chtěli říct, že to přece nemůže myslet vážně, že to říká jenom 
proto, aby nás potěšil. Měl ale pravdu.

Komorousova Sladká královna z roku 1962 ( obr. 3) a Olympia z roku 1964 nebo Hudba 
pro 3 in memoriam Jan Rychlík, kterou jsem komponoval na počátku roku 1964 ( obr. 4a-c), 
jsou projevy nezávislého hudebního myšlení, které ani v tom nejmenším nikoho a nic nena-
podobují. Je to hudba, která stojí na vlastních nohou. Zrovna tak to, co začal komponovat 
Jan rychlík již v roce 1961 nebo Vladimír Šrámek v roce 1960 ( obr. 1a-c). Naše skladby se 
vymykaly nové hudbě, která byla tehdy v Evropě normou, kdy téměř každý napodoboval Bou-
leze, Stockhausena, Bo Nilssona, pousseura, Nona a další. Naše tvorba byla na těchto vzorech 
nezávislá a napodobovat někoho pro nás nebylo možné. V roce 1961 složil Jan rychlík Africký 
cyklus ( obr. 2a-d). Skladba má pět částí a jsou tam místa (a celé věty), které obsahují aspekty 
jasně naznačující minimalismus konce šedesátých let. Tato dodnes nedoceněná skladba je svým 
způsobem převratná, hlavně její část, kterou komponoval jako první (ve vydané partituře je to 
pátá, závěrečná věta). rychlík zde uplatňuje konfigurace (patterns) afrického bubnování stej-
ným způsobem, jako to dělal Steve reich o více než deset let později. Byla to pro tehdejší dobu 
naprosto ojedinělá myšlenka, jejíž význam nikdo z nás (včetně rychlíka) nepochopil. a protože 
se naše hudba ničemu nepodobala a nikdo si s ní nevěděl rady, včetně nás samotných, nikdo 
nás nebral moc vážně. Kdo ví, jak velké dílo by tehdy vzniklo, kdybychom dostali zelenou a měli 
možnost plně rozvinout nápady a aktivity, se kterými jsme tehdy začali. Kdo ví, co by všechno 
vzniklo a jak by to vstoupilo na světovou scénu, kdybychom se nemuseli potýkat s mimořád-
nými problémy a skákat přes klacky, které nám byly házeny pod nohy. 
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Není možné tvořit osamoceně, není to možné ve vědě, stejně jako to není možné v umělecké 
tvorbě, zvlášť v hudbě. Ta malá domácí podpora byla naštěstí augmentována, hlavně morál-
ně, ze zahraničí. Bez ní by to bylo velmi těžké. Nebyla to jen Cageova reakce na naši tvorbu, 
ale přátelství se skladateli, jako byl Kurt Schwertsik ve Vídni, Cornelius Cardew v Londýně, 
Frederic rzewski v římě a další a další. Někdy v říjnu 1964 jsem znenadání dostal dopis od 
iannise Xenakise ( obr. 9), v němž reaguje na nahrávku mé skladby Kontrapunkt II z roku 
1963, kterou jsem mu poslal asi rok před tím (Kontrapunkt II ve své premiéře na podzim 1963 
naprosto neuspěl). Xenakis píše:

»Vážený pane, již dlouho jsem vám chtěl napsat... Ve vaší práci nalézám velký vývoj a my-
slím, že jste překročil Rubikon. Pokračujte, dělejte cokoli... Byl bych velmi rád, kdybych 
mohl vidět víc, hlavně některé z vašich novějších prací.« 

Co se stalo v praze mezi rokem 1959 a 1964, lze označit jako konvergence. Zde je to míněno 
jako setkání a prolínání se více než jedné události v jednom místě a čase. V průběhu těchto let 
se v praze udály významné události, některé náhodně, některé organizovaně. různé osobnosti 
se chopily příležitostí a možností, které se najednou naskytly a které byly ještě před krátkou 
dobou nemyslitelné. Bylo to jakési neorganizované úsilí, kde každý přispěl dle svých možností 
bez kalkulace na úspěch nebo vlastní prospěch. Naopak, perspektivní zde byly jen překážky. 
pocit zadostiučinění z toho být součástí tohoto »hnutí«, být zapojen do něčeho, co člověk po-
važoval za významné, co dávalo smysl, to pohánělo vše dopředu. 

Ke konci roku 1959 jsem se seznámil se skladatelem Vladimírem Šrámkem (1923-2004). Byl 
to skladatel, který se od poloviny padesátých zajímal o vše nové. Komponoval způsobem, který 
se vymykal jakýmkoliv konvencím (v tom trochu připomínal Lejarena Hillera). Šrámkův přítel, 
který žil v Mnichově, ho zásoboval zprávami z německé scény, takže byl informován o všem, 
co se děje. Když jsem se s ním seznámil, komponoval seriální technikou, i když užíval postupy 
naprosto jedinečné. Měl též velký zájem o elektronickou hudbu, o které byl přesvědčen, že je 
to další krok ve vývoji – po vokální a instrumentální hudbě přijde hudba elektronická, často 
tvrdil. Elektronickou hudbu se snažil realizovat sám doma s vlastními zdroji. Měl malý mag-
netofon značky Tesla (elektronická hudba tehdy existovala jako zafixovaná nahrávka). Sám si 
zhotovil ondes Martenot jako zvukový zdroj, to ale nestačilo. Sháněl se tedy po někom, s kým 
by mohl spolupracovat. Jeden z mých spolužáků na konzervatoři Šrámka znal a poslal mě za 
ním. Naše první setkání bylo v Muzeu hudebních nástrojů na Velkopřevorském náměstí, kde 
byl Šrámek zaměstnán. Seděl ve velké tmavé místnosti v přízemí Velkopřevorského paláce, 
uprostřed spousty starých nástrojů. Kdyby místnost neměla vysoký palácový strop s okny na 
zahradu, připadal by si člověk jako ve sklepě, který je zaplněn nástroji a různými objekty. Hned 
příští víkend jsem přijel k němu domů na Bílou horu. Celou neděli jsme realizovali jakousi 
Šrámkovu skicu; přehrávali zvuky z jednoho magnetofonu na druhý, různě je měnili, pásek stří-
hali a lepili. Měl jsem také přenosný magnetofon a brzy jsem si pořídil též sinusový generátor. 
Šrámek se od prvního momentu stal pro mě jakýmsi mentorem. Když jsem odcházel, prohodil 
osudnou větu: »příští neděli budeme pracovat na něčem od tebe.« překvapilo mě to. »Já ale 
nejsem skladatel,« odpověděl jsem. »Nedělej z toho vědu, nic na tom není,« odpověděl. »Vezmi 
si čtverečkovaný papír a nakresli tam nějakou hudební představu a my se to tady pokusíme 
zrealizovat.« Nemohl jsem si přát lepší impuls k počátkům kompozice. Spolupráce se Šrámkem 
mi dala důvěru do té míry, že jsem se zaměřil jako flétnista na soudobou hudbu a infiltroval 
jsem některé své spolužáky, dokonce i svého profesora Františka Čecha. Byl prvním flétnistou 
České filharmonie. Když Čech poznal, že cílevědomě vím, co chci dělat, nechal mě hrát reper-
toár, který jsem si prakticky sám vybral. Nikdy mě nenutil hrát ty příšerné virtuózní skladby 
pro flétnu z konce 19. století. Studovat u někoho, jako byl František Čech, to bylo velké štěstí. 
V té době to byl jeden z nejlepších flétnistů na světě, inteligentní a otevřený člověk. Ve všem 
byl naprosto upřímný a sebejistý – roli v tom jistě hrál jeho vysoký stupeň virtuozity. Že jsme 
si naprosto rozuměli, to jsem poznal později, když jsem se vracel do prahy a téměř vždy ho 
navštívil. 

Další událostí bylo seznámení se s Janem rychlíkem (1916-1964). Byl to přítel mých rodičů 
ještě z války. Když můj otec zjistil, že se seriózně zabývám kompozicí, domluvil mi s ním pri-
vátní hodiny skladby. Studovat u rychlíka bylo asi to nejlepší, co si člověk mohl přát. Nedovedu 
si představit lepšího učitele. Chodil jsem k němu jednou týdně a tyto hodiny mě poznamenaly 
na celý život. Zatím jsem nepoznal nikoho, kdo by se rychlíkovi vyrovnal v jeho širokém úhlu 
pohledu na každý hudební problém. Dovedl ukázat, jak by hudební problém řešil Machaut, 
Mozart nebo Duke Ellington. (Totéž dělal profesor Karl Schiske na vídeňské akademii, i když 
jeho pohled nezahrnoval jazz. Schopnosti a znalosti této generace skladatelů mě vždy uváděly 
v úžas. Hanns Jelinek, též můj profesor na vídeňské akademii, byl schopen improvizovat na 
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klavír dodekafonický vídeňský valčík.) Vedle těchto hudebních příkladů měl rychlík velké zna-
losti o kybernetice (v té době vyšel český překlad knihy Norberta Wienera, kterou jsme všichni 
četli). Jedna z rychlíkových metod hudební analýzy byl Markovovův řetěz pravděpodobností. 
o hudebních nástrojích věděl rychlík do detailu všechno, včetně jejich historie. Jako by to 
nestačilo, měl též obrovské znalosti o africkém bubnování. rychlík začínal svojí hudební dráhu 
v polovině třicátých let jako perkusionista. Hrál na bicí v různých jazzových orchestrech a od 
roku 1940 do roku 1945 hrál na bicí v orchestru Karla Vlacha, což byl nejprestižnější český big 
band až do počátku šedesátých let. Velmi brzy jsem seznámil rychlíka se Šrámkem a stali se 
blízkými přáteli. To, že Šrámek a rychlík stáli u počátků nové hudby v praze a zvláště souboru 
Musica viva pragensis, byla samozřejmost.

V září 1960 navštívil poprvé festival Varšavská jeseň Luigi Nono (festival vznikl v roce 1956 
a stačily čtyři roky, aby začal být v Evropě velmi sledován). Nono jel z Benátek malým VW 
(Bug). Na cestě se stavil v praze a první, co ho zajímalo, byly galerie se soudobým českosloven-
ským uměním. Nono měl velmi živý zájem o výtvarné umění a mezi jeho nejbližšími přáteli 
byli spíš výtvarníci než skladatelé. Zhrozil se, co v praze viděl, a ve Varšavě si nenechal své 
zklamání pro sebe. Jeho polští přátelé mu však vysvětlili, že v praze je nutné navštívit ateliéry 
umělců, ne galerie. Dali mu adresy a na prvním místě byl Jan Kotík a adresa jeho ateliéru. Když 
na cestě zpět pozdě večer zazvonil Nono u dveří otcova ateliéru v přemyslovské ulici, tak tam 
ještě byl a pracoval (náhoda č. 1). otec zavolal domů a řekl mi: »přijď, je tady Nono« (že jsem 
zrovna ten večer byl doma, byla náhoda č. 2). od Nona jsem se dozvěděl o varšavském festiva-
lu, dal mi festivalový program a pak se stalo něco, co tehdy vypadalo bezvýznamně, přesto to 
mělo velký vliv – Nono mně dal Darmstädter Beiträge z roku 1958. Tato každoroční publikace 
dokumentovala transkripcemi přednášky z darmstadtských kursů. V roce 1958 byli hlavními 
hosty Darmstadtu američtí skladatelé John Cage, Edgar Varèse, Christian Wolff a David Tudor. 
Vrhli jsme se na knížku v očekávání textů od Bouleze, Stockhausena, Nona a dalších skladatelů, 
které jsme znali. Něco malého tam sice bylo, ale to nejzajímavější byly texty od Johna Cage. 
Byl to pro nás tehdy objev. Hltali jsme každé slovo, články byly přeloženy do češtiny a kolovaly 
v praze tehdejší uměleckou avantgardou. Například Ladislav Novák přeložil a graficky upravil 
Cageovu přednášku Neurčenost ( obr. 15a-b). Toto setkání s mimoevropskými myšlenkami 
a vůbec s filozofickým a uměleckým konceptem, jak ho formuloval Cage, ovlivnilo pražskou 
uměleckou scénu. To, že měl najednou Cage v praze takový vliv, mohlo též být výsledkem toho, 
že zde nebyla protiváha evropských názorů a konceptů. V roce 1960 byla praha panenskou 
půdou. od toho momentu se ale věci vyvíjely poměrně rychle.

Na jaře 1961 byl založen soubor Musica viva pragensis (MVp). Nápad založit ansámbl vznikl 
někdy v březnu 1961 v bufetu pražské konzervatoře. Bylo to o přestávce orchestrální výuky. 
Sedělo nás tam pár studentů dechových nástrojů. Měl jsem tam též schůzku se Šrámkem, už 
si nevzpomínám, z jakého důvodu. My studenti jsme byli krajně nespokojení s tím, co a jak se 
v orchestru hraje, a padla myšlenka založit soubor, který by hrál pouze soudobou hudbu. To už 
se do diskuse zapojil Šrámek a ten na místě přišel s názvem Musica viva. Byl inspirován koncer-
ty stejného názvu v Mnichově. přídavek pragensis byl logický, a tak vznikl název Musica viva 
pragensis. V podstatě se celá věc domluvila to odpoledne a až na klavíristu arnošta Wildeho 
jsme všichni byli studenti konzervatoře. instrumentace byla flétna, hoboj, klarinet, fagot, dva 
lesní rohy, dva trombóny a klavír. Krátce nato jsme se Šrámek a já sešli s rychlíkem. procházeli 
jsme se po nábřeží vedle rudolfina a mluvili o sestavení prvního programu. Dohodlo se, že 
Šrámek a rychlík složí nové skladby a že Šrámek se postará o zbytek. Ten upravil dodekafo-
nickou skladbu Hanse Eislera a malou renesanční věc od Vincenza pellegriniho. K tomu napsal 
trombonista souboru Zelenka skladbu Jarní hudba. To byl první program MVp a s výjimkou 
několikaminutového pellegriniho to byl první koncert nové hudby v praze. Stalo se tak v malém 
sále rudolfina 20. června1961. Koncert pořádala konzervatoř, což zařídil profesor Milan Kosto-
hryz (1911-1998). Ten byl další významnou a vlivnou osobností. Byl to virtuózní klarinetista 
a znal se velmi dobře s rychlíkem. Ten mně s Kostohryzem domluvil schůzku, po které se nás 
hned ujal. Nepamatuji se, že by se Kostohryz vyptával, kdo a co jsme. rychlíkovo slovo zřejmě 
stačilo. od první chvíle byl Kostohryz zapojen do té míry, že formálně hned vystoupil jako 
»umělecký vedoucí« souboru, což automaticky zajistilo malý sál rudolfina. Dr. Milan Kostohryz 
vyučoval klarinet už od roku 1945 na konzervatoři a později i na HaMu. Ve třicátých letech 
úzce spolupracoval s aloisem Hábou a vlastnil čtvrttónový klarinet. Hudba pro čtvrttónový 
klarinet, skladba, kterou Hába napsal pro Kostohryze, zazněla v roce 1963 na koncertě MVp.

program z 20. června se opakoval 29. září 1961 v sále Městské knihovny. To už s námi hrál 
rudolf Komorous, který se v srpnu vrátil z dvouletého pobytu v Číně, kde vyučoval hru na fa-
got na pekingské konzervatoři. Komorous byl hvězdná osobnost pražské hudební scény – v roce 
1957 neočekávaně vyhrál soutěž v Ženevě. Byl to jeden z prvních mezinárodních úspěchů české 
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hudby po roce 1948 a v praze z toho byla velká sláva. Komorous radikálně změnil MVp. až na 
arnošta Wildeho byli všichni hráči vyměněni a se souborem začali hrát ti nejlepší instrumen-
talisté v praze, spousta z nich byli členové České filharmonie. 

Krátce před odjezdem do Číny v roce 1959 se Komorous seznámil se Šrámkem. po dobu jeho 
pobytu v Číně byli v kontaktu a už v srpnu, hned po Komorousově návratu, mě za ním Šrámek 
poslal. od té doby se Komorous stal jedním z vedoucích členů MVp. Musica viva pragensis byl 
soubor, který se soustředil na programovou náplň, ne na propagaci sebe sama. obsazení se 
měnilo dle každého programu, i když se stálými hráči. Mezi nimi byli arnošt Wilde, klavír; 
Milan Kostohryz, klarinet; rudolf Komorous, fagot; já na flétnu a několik hráčů smyčcových 
nástrojů, například houslista Bohuslav purger, violista pavel Janda a violoncellista Jan Širc. 
o rok později se k nám dokonce připojil profesor Čech, který dirigoval Autumn 60 od Cornelia 
Cardewa na koncertě v sále Městské knihovny. Někdy ke konci roku 1963 jsem například pra-
coval s kontrabasistou Josefem petrákem z České filharmonie (seznámil nás prof. Čech). To, co 
jsme spolu vymysleli a objevili, jsem uplatnil ve skladbě Hudba pro 3 (1964). Dnes se tomu 
říká »extended technique« (rozšířená technika). Tehdy to bylo něco úplně nového a název pro 
to neexistoval. Zmiňuji se o těchto detailech pro ilustraci otevřené atmosféry a spolupráce, 
jaká tehdy v praze byla.

MVp uváděla pravidelně koncerty v malém sále rudolfina a kolem ansámblu se vytvořila 
skupina skladatelů a hudebníků, mezi které patřili vedle Šrámka, rychlíka, Komorouse, Kosto-
hryze a mne také Zbyněk Vostřák, peter Kolman ( obr. 5) a Ladislav Kupkovič. později, po roce 
1965 se také zapojil Marek Kopelent. a samozřejmě, v praze byl před tím, než začala MVp, Jan 
Klusák. Jeho »ansámblem« byla Komorní harmonie, soubor, který vedl Libor pešek. 

Zde je nutné zmínit dva další soubory: Novákovo kvarteto vedené Dušanem pandulou a prá-
vě Komorní harmonii. Dle Vladimíra Lébla a jeho článku v publikaci z roku 1963 Nové cesty 
hudby hrálo Novákovo kvarteto v letech 1955-63 (přesná data koncertů/skladeb nejsou uvede-
na) skladby aloise Háby, Jana Klusáka, Marka Kopelenta, Schönberga, Weberna, ale i Šrámka 
a Vostřáka (to muselo být koncem roku 1963). pokud se jednalo o koncerty s touto hudbou 
před rokem 1961, byly buď tajné, nebo byly tyto skladby schovány v konvenčních programech 
a nikdo z nás si jich nepovšimnul. ani Šrámek, rychlík a později Komorous o tom nic nevěděli. 
Komorous řekl v diskusi o počátcích nové hudby v praze (ostravské dny 2007):

»V roce 1959, než jsem odjel do Číny, nikdo v Praze nedělal v muzice nic, co by mě opravdu 
zajímalo.«

o koncerty Novákova kvarteta jsme se začali zajímat až od poloviny šedesátých let. Jejich první 
počin, o kterém se v praze mluvilo, bylo provedení Kopelentova kvarteta na Varšavské jeseni 
v roce 1964. To byl ale už konec doby, o které zde referuji. 

Naproti tomu koncerty Komorní harmonie (KH) měly velký význam. Všichni jsme o nich 
věděli, a to už asi rok před založením MVp. Byla to první příležitost slyšet kompozice Jana 
Klusáka, hudbu, která měla kořeny ve Vídeňské škole (Schönberg, Berg, Webern). od roku 1959 
měla KH nedělní matiné v Divadle Na zábradlí a na programech byla klasika, od Mozarta po 
albana Berga. Když se ale hrála skladba Jana Klusáka Čtyři malá hlasová cvičení, byla to událost. 
Malé pódium zaplnili hudebníci s Marií Tomášovou recitující Kafkovy texty. Klusákova hudba 
se vymykala všemu, co mohl tehdy člověk na koncertech slyšet. Zanechalo to ve mně obrovský 
dojem. To bylo v roce 1960.

Naše koncerty, tedy dramaturgie, kterou jsme společně s rudolfem Komorousem dělali, 
pokračovala nerušeně až do roku 1964. počátkem roku 1965 se pražská scéna změnila. Změnila 
se jednak vývojem, a to nejen hudebním, ale i společenským (hrát repertoár, se kterým jsme 
v roce 1961 začali, už zdaleka nebyl riskantní krok). Změny nastaly též následkem koncertu 
Musica viva pragensis na festivalu Varšavská jeseň v září 1964. program byl jakousi přehlídkou 
skladeb z Československa a premiéra mé skladby Hudba pro 3 in memoriam Jan Rychlík způso-
bila skandál. Ten skandál byl velký i pro festival, jakým byla Varšavská jeseň. Třetina publika 
odešla ze sálu, další třetina se snažila přerušit hraní jekotem a pískáním, zatímco zbývající část 
posluchačů hudebníky povzbuzovala. po skončení skladby tato část, za pískotu a protestů, nad-
šeně tleskala. Šel jsem se tedy uklonit. Den před tím jsem byl ve filharmonickém sále svědkem 
provedení Xenakisovy skladby, která některé posluchače rozzuřila a ti i přes potlesk pískali. 
iannis Xenakis měl sportovní figuru a byl vždy velmi elegantně oblečen. Když se šel na pódium 
poklonit, dal si jednu ruku do kapsy, což na mě udělalo velký dojem. Když jsem se šel já do 
té vřavy poklonit, dal jsem si do kapes obě ruce. To byl zřejmě vrchol a spousta lidí se mnou 
po koncertě nemluvila. Na festivalu byla oficiální delegace Svazu československých skladatelů 
v čele s Ctiradem Kohoutkem. Ti zuřili a postarali se po návratu o potrestání souboru. ať ale 
dělali, co chtěli, v roce 1964 byla situace v praze natolik liberalizovaná, že postih, o který se 
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Svaz skladatelů pokusil, měl jenom částečný účinek, a i ten byl následkem další liberalizace 
brzy zapomenut.

Když se rudolf Komorous zapojil do MVp, začali se souborem spolupracovat přední hráči 
v praze. Jak říká Komorous (ve stejné diskusi, které se zúčastnil z Kanady prostřednictvím 
videokonference, jež se konala na ostravských dnech 2007):

»Najednou, když jsem přijel zpátky z Číny, byl tady Petr Kotík a Vladimír Šrámek… Pama-
tuji si, jak Petr přišel k nám na Žižkov a bylo všechno kompletně připraveno. Řekl jsem si 
tenkrát: to je přesně to, co jsem chtěl dělat, než jsem odjel do Číny... Ale na druhou stranu 
jsem si nemyslel, že pracovat se studenty má nějakou budoucnost... Takže jsem se postaral 
o to, abychom obsadili ansámbl velmi dobrými a zkušenými hráči.«

Dělali jsme pravidelné koncerty, většinou v malém sále rudolfina. od roku 1961 do roku 
1963 jich bylo deset. Hrála se hudba od skladatelů, jako byl Haubenstock-ramati, olivier 
Mes siaen, Cornelius Cardew, Edgar Varèse, Luigi Nono, Franco Donatoni, Kurt Schwertsik, Wło-
dzimierz Kotoński, anton Webern, igor Stravinskij, Christian Wolff, pierre Boulez, alois Hába, 
Morton Feldman, vedle našich skladeb – Šrámek, rychlík, Komorous, Ladislav Kupkovič, peter 
Kolman, Kotík. V roce 1963 jsme poprvé zařadili na program kompozici, která potřebovala di-
rigenta, a Milan Kostohryz navrhl Zbyňka Vostřáka. od té doby se stal Vostřák stálým členem 
a dirigentem ( obr. 10a-b).

Naše počáteční úsilí (1959-1964) by se dalo charakterizovat programem našich vlastních 
skladeb, které jsme uváděli v kontextu dramaturgie světového repertoáru. V rámci možností 
a omezení se nám to dařilo. To však není vše. Je nutné se též zmínit o událostech a situacích, 
které probíhaly paralelně a které měly velký, někdy rozhodující význam. 

Na prvním místě to byl festival Varšavská jeseň. V šedesátých letech to byl jeden z nej-
lepších festivalů nové hudby na světě. Byla tam slyšet nejprogresivnější nová hudba, světová 
a polská. Varšavská jeseň, to nebyly jen koncerty, ale též atmosféra mimořádného prostředí, 
setkávání a poznávání osobností. Stačilo říct, že jsme z prahy, a s kýmkoliv bylo možné si 
dát schůzku. Ve Svazu polských skladatelů byly k dispozici prostory pro taková setkávání. 
Byl tam klid a zvukové zařízení umožnilo poslouchat nahrávky. Tam jsem se seznámil se 
skladateli a hudebníky, mezi nimiž byli například Frederic rzewski, Cornelius Cardew, otto 
Tomek, Lejaren Hiller a další. Varšavská jeseň bylo jakési okno do světa. Bez tohoto festivalu 
si nedovedu představit období do roku 1964. od velkých symfonických koncertů po komorní 
a sólové, přítomnost skladatelů, sólistů, dirigentů, kritiků a manažerů z Evropy a zámoří – to 
byla Varšavská jeseň tehdejší doby.

Liberalizace v Československu, která spadá do této doby, byla dalším pozitivním aspektem. 
Zatímco v roce 1959 nebylo možné individuálně vycestovat nikam, ani do polska, v roce 1964 
se dalo, navzdory značným omezením, cestovat i na Západ, o polsku nemluvě.

první návštěva Varšavy se uskutečnila v roce 1961, což tehdy bylo možné uskutečnit pouze 
hromadně formou zájezdu. Byl to podnikový zájezd Supraphonu a organizoval jej Marek Kope-
lent, který tam byl zaměstnán. Koncem září 1961 tedy vyrazila autobusem skupina asi čtyřiceti 
lidí do Varšavy. Byla to památná cesta. Nikdo z nás si neuvědomil výjimečnost situace, proto 
není z cesty žádná reportáž. Jela tam část elity avantgardního uměleckého života, promíchaná 
se zaměstnanci Supraphonu a několika skladateli, jako byl například Jiří Feld. Byli jsme hodiny 
a hodiny zavřeni v malinkém autobusovém prostoru, osobnosti jako Jiří Kolář, Jan rychlík, Vla-
dimír Šrámek, Marek Kopelent, Josef istler, Herberta Masaryková, zvukoví technici a redaktoři 
Supraphonu a další. Vyměňovaly se názory, diskutovalo se a někdy se strhly hádky. S lidmi jako 
Kolář nebo istler nebylo těžké vyvolat napjatou situaci, při které křičel jeden přes druhého, 
zatímco rychlík se snažil vše uhladit svým vtipem a rychlými postřehy. pamatuji se zvláště 
na diskuse se studiovými zvukaři Supraphonu. Jeden z nich měl názory přibarvené tehdejší 
propagandou a snažil se vysvětlit Jiřímu Kolářovi, že si nemůže osvojovat právo na publikaci 
své poezie. Koláře to rozzuřilo a křičel na něj něco v tom smyslu, že básník je mrtvola, pokud 
mu nevycházejí knihy. i kdyby jeho básně vyšly na záchodovém papíře, akceptoval by to (tento 
detail mě utkvěl živě v paměti). Byla to vzrušující doba a nevzpomínám si, že by si někdo dával 
servítky před ústa nebo že by se z jakýchkoliv důvodů přetvařoval. 

Do Varšavy jsme přijeli pozdě večer a téměř jsme nestihli začátek prvního koncertu festi-
valu. Vstup do filharmonického sálu byl naprosto ohromující. Najednou byl člověk ve velkém, 
moderním koncertním sále plném posluchačů a na pódiu seděl symfonický orchestr, který hrál 
hudbu, jakou člověk předtím nikdy neslyšel. Myslím, že to byl buď Xenakis, nebo Kotoński. 
Zvuk orchestru byl naprosto ohromující, byl to nezapomenutelný moment, jakých má člověk 
v životě málo. příští rok už bylo možné cestovat individuálně a žádnou skupinu nebylo nutné 
organizovat. V roce 1963 jsme rudolf Komorous a já vystupovali na festivalu jako duo. Hráli 

/6



Po čá tky nové hudby v  P raze  (1959-1964) 175

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 169-200

C
on tem

po diverso / V
zdálená blízkost společného (P

raha, 30.-31. 5. 2018)

jsme skladbu od Ladislava Kupkoviče pro flétnu a fagot a v roce 1964 to už byl celý koncert 
Musica viva pragensis z našeho repertoáru. Ten rok jsme ve Varšavě též hráli s Johnem Cagem, 
byli jsme součástí vystoupení taneční skupiny Merce Cunninghama. S nimi jsme před tím hráli 
také v praze.

Dalším důležitým fenoménem té doby byl pro nás vztah s nakladatelstvím universal Edi-
tion, konkrétně s jeho ředitelem alfredem Schlee, který jezdil často do prahy. universal Edition 
bylo tehdy nejdůležitější hudební nakladatelství a zastupovalo ty nejvýznamnější skladatele 
od Bouleze po Stockhausena. To vše byla Schleeova zásluha. V epochální době padesátých a še-
desátých let byl Schlee nesporně jednou z neprestižnějších osobností soudobé hudby v Evropě. 
Jakoukoliv partituru z uE nám Schlee bezplatně poskytl. 

Nevím přesně, jak jsme se s ním seznámili. Schlee měl vždy živý zájem o vše nové, hlavně 
o mladé skladatele. Stockhausen a Boulez byli mladí začínající skladatelé, když je Schlee vzal do 
uE. Mou Hudbu pro 3 vydala universálka ještě před premiérou, stejně tak vydal Schlee skladby 
Komorousovy. Schlee neváhal přijít na jakýkoliv koncert. Jednou jsme s Komorousem čekali na 
Schleeovu návštěvu v jeho bytě. rudolf bydlel v přízemí, v jednom z dělnických zákoutí Žižko-
va. Jak tak čekáme a díváme se z okna, objeví se najednou velký jaguár s rakouskou značkou 
a houpavě přijede před dům. Schlee byl vášnivý řidič a už před válkou jezdil služebním merce-
desem z Drážďan na bienále do Benátek. Schlee se zasadil u rakouského ministerstva školství, 
abych dostal stipendium ke studiu kompozice na vídeňské akademii ( obr. 14), kde jsem byl 
od roku 1963 až do roku 1966. Bylo to v tomto prostředí něco naprosto neobvyklého. Jedním 
z důvodů, proč Schlee jezdil tak často do prahy, byl jistě Janáček, jehož opery uE zastupuje. Je 
ale možné, že Schleeův zájem o prahu nebyl jen hudební. před lety jsem navštívil jeho vdovu 
paní gertrudu Schleeovou (za mých studií mě přijala Schleeova rodina jako svého a mimo jiné 
jsem u nich jednou týdně obědval). Mluvil jsme s paní Schleeovou o všem možném, a když 
padlo slovo o jejím manželovi, s upřímným úsměvem mi znenadání řekla: »alfred měl tolik 
milenek, že na to musel mít sekretářku.«

od roku 1960 jsme v praze četli texty Johna Cage. Na rozdíl od dneška byl tehdy Cage a je-
ho názory velmi kontroverzní a my jsme se až s údivem setkávali s nesouhlasným postojem 
vůči němu, a to nejen z konzervativních míst, ale i od těch, kteří byli progresivního ražení. 
Například Jaromír paclt byl velmi kritický ke Cageovi i k nám. Svoji opozici vyjádřil asi takto:

»Následovat Cage je nesmysl, když veřejnost ještě plně nepochopila Schönberga. Cage je 
rozvratný živel!«

paclt byl muzikolog, který na počátku šedesátých let vedl Divadlo hudby v opletalově ulici, 
kde zorganizoval například debatu s Cagem, Cunninghamem a Tudorem, když byli v září 1964 
v praze. V okruhu mých přátel byly Cageovy myšlenky akceptovány takřka bez výhrad. S hud-
bou to už bylo jinak. Ta spíš vyvolávala zmatek. Koncept, kompoziční metoda a partitura je 
jedna věc, poslouchat hudbu je věc druhá. Navíc, většina nahrávek nebyla interpretačně dobrá. 
Například provedení Koncertu pro klavír a orchestr, nahrávka z koncertu v Town Hall z roku 
1958, byla problematická. Více než polovina hráčů orchestru skladbu sabotovala (to se člověk 
dozvěděl daleko později) a výsledek zněl chaoticky. Lp desku, kterou přivezl do prahy Józef 
patkowski (jeden z iniciátorů a dramaturgů Varšavské jeseně), jsme poslouchali u Mikuláše 
Medka. S patkowskim se tam tehdy sešla skupina lidí. po několika minutách prohlásil Lutobor 
Hlavsa: »Tak tohle by nám neprošlo« a odešel z místnosti. Vladimír Šrámek byl ale nadšen od 
první chvíle. Jeho hodnocení Cage mělo praktický odstín. řekl:

»My tady zápasíme s dodekafonickou řadou, seriálními výpočty a pracně konstruujeme 
kompozice, zatímco Cage dosáhne se svými náhodnými operacemi stejného výsledku.« 

Na jaře 1964, v době mých studií ve Vídni, mi znenadání zavolal Friedrich Cerha. Byl jedním 
z mých profesorů na akademii a též jsem občas vystupoval s jeho skupinou Die reihe, kterou 
vedl s Kurtem Schwertsikem. Cerha mi říká: »John Cage přijede do Vídně a potřeboval by hu-
debníky, chceš se zúčastnit?« okamžitě jsem souhlasil ( obr. 16).

Tři měsíce poté, v září 1964, došlo k vystoupení Cunninghamovy skupiny v praze. Dovolte 
mi krátkou poznámku jako připomínku toho, jaký rozdíl to tehdy byl organizovat koncerty. 
V roce 1964 se Cunningham s Cagem rozhodli podniknout turné kolem světa. Měli angažmá ve 
Francii, poté ale jen sem tam různá sporadická pozvání. Turné začalo začátkem června v paříži 
a po evropských angažmá pokračovalo přes indii a Thajsko do Japonska, kde koncem listopa-
du skončilo. Více než polovina vystoupení byla organizována během cesty. Tak taky vznikla 
možnost přijet do prahy a ostravy, cestou na Varšavský festival. Cunninghamovo vystoupení 
se uskutečnilo díky kontaktu s českými návštěvníky na bienále v Benátkách, kde skupina vy-
stupovala v polovině června. Něco takového by bylo v dnešní struktuře organizace koncertního 
života nepředstavitelné. 
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Nabídka pragokoncertu, který koncert pořádal, byla jistě velmi výhodná, týden před Var-
šavou byla Cunninghamova skupina volná. Cage zorganizoval pražské vystoupení podobným 
způsobem jako ve Vídni, požádal mě o hudebníky. V ostravě nikoho neznal, tam hráli jen Cage 
a Tudor. Jedna z charakteristik Cunninghamovy choreografie je nezávislost tance na hudbě. Ke 
každé choreografii je možné přiřadit jakoukoliv kompozici, samozřejmě ne Brahmse, ale Cage, 
Feldmana a podobné skladatele. V praze hráli dobrovolníci MVp. pragokoncert nevěděl, koho zve, 
a v roce 1964 si jeho manažeři nedovedli představit, že by newyorská skupina tancovala v ji-
ném stylu, než byla Bernsteinova West Side Story. plakáty na vystoupení zněly: Taneční skupina 
Merce Cunninghama, West Side Story styl tance. Koncert byl ve Sjezdovém paláci starého Vý-
staviště a byl předem vyprodán (dva a půl tisíce míst). Byl na něm dokonce pražský primátor. 

představení bylo velkolepé. Cunninghamova skupina zahrnovala devět tanečníků, dva hu-
debníky (Cage, Tudor), dva techniky, kteří dělali osvětlení, kostýmy a scénu (robert rauschen-
berg a asistent alex Hay) a dva administrátory/manažery. představte si pódium Sjezdového 
paláce, pod ním 14 hudebníků, David Tudor u piana a diriguje John Cage. Nad pódiem visela 
asambláž roberta rauschenberga, který ji udělal ten den na místě. rauschenberg s asistentem 
pracovali na objektu celé dopoledne, a co našli na ploše výstaviště, to smontovali dohromady. 
Byl to velký objekt, který visel nad tanečníky. po vystoupení jsme jeli k nám domů a pozdě do 
noci poslouchali nahrávky našich skladeb ( obr. 17-19). 

Netušili jsme tehdy, že se blížíme ke konci období a že dojde ke změnám jak v souboru 
Musica viva pragensis, tak v atmosféře a prostředí tvorby nové hudby v praze a v celé zemi. 
Změny nevyvolal jen varšavský koncert MVp a útoky na nás ze strany Svazu československých 
skladatelů. Vývoj celkově dospěl do stadia širšího individuálního a různorodého zapojení skla-
datelů nejen v praze, ale též v Brně a Bratislavě. Studoval jsem v té době ve Vídni a až do 
návratu do prahy v roce 1966 byly moje kontakty a spolupráce nasměrovány mimo republiku. 
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Obr. 1a:
Vladimír Šrámek: Šest minutových cvičení pro Petra Kotíka (1960), obálka, autograf
Šest částí pro sólovou flétnu, každá část by měla trvat minutu. Fráze, dynamika atd. jsou přenechány na interpretovi. Psáno 
Obuchovovou notací (namísto # se užívá x, což umožňuje 12 symbolů pro všech 12 tónů). Jednotlivé části I-VI jsou dato-
vány, komponováno ve dnech 10.-17. 10. 1960.

/9



178 P e t r  K o t í K

Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 169-200 © Association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

Obr. 1b:
Vladimír Šrámek: Šest minutových cvičení pro Petra Kotíka (1960), část II, autografní titulní strana
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Obr. 1c:
Vladimír Šrámek: Šest minutových cvičení pro Petra Kotíka (1960), část II, autograf, s. 1
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Obr. 2a:
Jan Rychlík: Africký cyklus (1961), autograf, původní I. věta, s. 1
Africký cyklus má 5 vět, každá je datována. Věta č. I byla napsána nejdříve (datována 25. 3. 1961), ale ve vydané partituře 
byla zařazena jako závěrečná, tj. č. V. Psáno Obuchovovou notací (namísto # se užívá x, což umožňuje 12 symbolů pro 
všech 12 tónů).
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Obr. 2b:
Jan Rychlík: Africký cyklus (1961), autograf, původní I. věta, s. 3
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Obr. 2c-d:
Jan Rychlík: Africký cyklus (1961), původní I. věta, přepis do formy, jak by se skutečně měla skladba interpretovat – na 
základě afrického systému bubnování souběžně běžících a opakujících se meter
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Obr. 3:
Rudolf Komorous: Sladká královna (1962), Wien: Universal Edition, 1965
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Obr. 4a-b:
Petr Kotík: Hudba pro 3 in memoriam Jan Rychlík (1964), Wien: Universal Edition, 1965
a) obálka
b) vysvětlivky k notaci
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Obr. 4c:
Petr Kotík: Hudba pro 3 in memoriam Jan Rychlík (1964), vydání Universal Edition, Wien 1965, s. 1
Skladba má 14 minut a byla komponována od února do května 1964.
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Obr. 5:
Peter Kolman → Petr Kotík, Bratislava, 16. 11. 1961
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Obr. 6:
Sylvano Bussotti → Petr Kotík, Firenze, 2. 2. 1962, pohlednice (jedno z několika sdělení)

Obr. 7:
Franco Donatoni → Petr Kotík, Milano, 9. 11. 1962 (jeden z několika dopisů)
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Obr. 8:
Luigi Nono → Petr Kotík, 23. 1. 1962
Korespondence probíhala také s manželkou L. Nona Nurií (dcera Arnolda Schönberga).

Obr. 9:
Iannis Xenakis → Petr Kotík, Paris, 22. 10. 1964.
Dopis Petru Kotíkovi v reakci na poslech skladby Kontrapunkt II (1963), která předcházela skladbě Hudba pro 3. 
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Obr. 10a-b:
Zbyněk Vostřák → Petr Kotík, Praha, 22. 1. 1964 (adresováno do Vídně)
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Obr. 11a-b:
John Cage → Petr Kotík, Stony Point (NY), 30. 10. 1965
John Cage žádá o zaslání rukopisné ukázky, kterou by prezentoval na výstavě v New Yorku 
v roce 1966. Cage pracoval na sbírce rukopisů, která by byla zakoupena v rámci benefiční 
akce pro nadaci Foundation for Contemporary Performance Arts (nyní Foundation for 
Contemporary Arts). Tuto nadaci založil v roce 1963 Cage spolu s umělci Jasperem Johnsem 
a Robertem Raschenbergem na podporu hudby a tance. Sbírka byla odkoupena a darována 
archivu Northwestern University, Evanston (Chicago), Illinois. Zahrnuje rukopisy od Schön-
berga, Bouleze, Feldmana, Reicha, Stockhausena aj.
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Obr. 12a-b:
John Cage → Petr Kotík, prosinec 1965, s. 1-2 s vánočním pozdravem
V tomto dopise Cage opsal jako vánoční dárek skladbu Mortona Feldmana Three Hands (1957) pro dva klavíristy, pozdra-
vuje Rudolfa Komorouse a žádá o zaslání skladeb pro klavír.
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Obr. 13:
Wladimiro Dorigo → Petr Kotík, Venezia, 9. 3. 1962, pozvání na benátské Biennale
Na programu festivalu byla Kotíkova skladba Etude 5 (1961) pro flétnu, kterou hrál na svém 
koncertě Severino Gazzelloni.
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Obr. 14:
Alfred Schlee → Petr Kotík, Wien, 4. 6. 1962, sdělení ohledně studijního stipendia ve Vídni
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Obr. 15a:
Ladislav Novák, překlad přednášky Johna Cage Neurčenost, leden 1963, strojopis, vydáno jako samizdat, titulní strana

/28



Po čá tky nové hudby v  P raze  (1959-1964) 197

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 169-200

C
on tem

po diverso / V
zdálená blízkost společného (P

raha, 30.-31. 5. 2018)

Obr. 15b:
Ladislav Novák, překlad přednášky Johna Cage Neurčenost, leden 1963, strojopis, vydáno jako samizdat, s. 1
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Obr. 16:
Program představení Merce Cunninghama ve Vídni 24. 6. 1964
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Obr. 17:
Program představení Merce Cunninghama v Praze 22. 9. 1964

Obr. 18: Diskuse v pražském Divadle hudby 23. 9. 1964 po vystoupení Merce Cunninghama: zleva David Tudor, 
Merce Cunningham, František Fröhlich (jako překladatel), John Cage, Vladimír Lébl (stojící)
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Obr. 19a-b: 
Brožura ke světovému turné 
Cunninghamovy skupiny 
z roku 1964, frontispis 
a titulní strana 
s podpisy účastníků
vystoupení v Praze
22. 9. 1964
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Přípravy na Toronto

V pohledu na dirigenta Karla ančerla (1908-1973) 
existuje jistá stereotypnost. To podstatné, co je 
spojeno s jeho životem a dílem, bývá dominant-

ně vykládáno přes jeho úspěšné šéfdirigentské působe-
ní v České filharmonii (ČF) v letech 1950-1968. Zatímco 
poznání posledních několika let, kdy žil v kanadském 
Torontu, dlouho setrvávalo ve stavu, který v ančerlově 
nekrologu v roce 1973 vyjádřil v Hudebních rozhledech 
Vilém pospíšil. 

»Bylo by možná víc na místě a v tomto okamžiku 
třebas i zajímavější, kdyby bylo možné zachytit 
v této vzpomínce těch pět let, které formovaly 
profil dirigenta a umělce Ančerla v době, kdy pů-
sobil mimo svou vlast, s hlavním stanem v Toron-
tu. To však není možné pro naprostý nedostatek 
konkrétnějších údajů, o jejichž správnosti a ne-
tendenčnosti by nebylo pochyb. Nezbývá proto, 
než se spokojit s konstatováním, že, s výjimkou 
jediného návratu do Prahy v mezidobí, jakýkoli 
kontakt Ančerlův s Českou filharmonií a naším 
hudebním životem ustal. Je rovněž těžké rozhod-
nutí, komu to víc ublížilo. Už před těmi pěti léty 
se mně zdálo, že Toronto a Česká filharmonie jsou 
umělecky dvě zcela nesouměřitelné hodnoty. Toho-
to dojmu se nemohu zbavit ani dnes. Nevím, zda 
Ančerl dosáhl v daleké cizině těch úspěchů a met, 
které si vytkl a o nichž snil. Pět let, které mu 
byly přány, byla také příliš krátká doba. Je proto 
možný jen jediný závěr: pro nás je rozhodující to 
období, které Ančerl věnoval práci ve vlasti, po 
příkladu těch, kteří si uvědomovali, jak je důle-
žité být na jednom místě a věnovat všechny síly 
službě jednomu tělesu a jednomu ideálu. Osmatři-
ceti léty umělecké činnosti doma, z nichž plných 
osmnáct bylo věnováno České filharmonii, a to 
výlučně, bez rozptylujícího dělení zájmu o jiná, 
vedlejší pracoviště, se Karel Ančerl nesmazatelně 
zapsal do dějin našeho prvního orchestru i české-
ho reprodukčního umění.«1

otázka tohoto příspěvku zní v tomto kontextu zcela 
mimo běžně: Co ančerlovi dala Kanada, a nikoliv Česko-
slo vensko? a přesto věřím, že v závěru se ukáže, že je 
na místě.

Nejdříve ale, jak a proč se Karel ančerl do Toronta 
dostal. ančerl je jmenován šéfem Toronto Symphony 
orchestra (TSo) v březnu 1968 jako nástupce dvaatři-
cetiletého Seijiho ozawy. Zprávu převzala četná tištěná 
média nejen v Kanadě, ale i v uSa.2 Toronto Daily Star 
informuje, že ančerl bude do Toronta dojíždět z prahy, 
kde nadále setrvá v čele ČF. Deník cituje prezidenta or-
chestru roberta F. Chisholma, že poté, co ozawa oznámil 
svůj odchod, stal se Karel ančerl – z několika možností 
nových šéfů orchestru – první volbou. Ta navíc proběhla 

1 PosPíŠil, Vilém: Za Karlem Ančerlem, in: Hudební rozhledy 
26 (1973), č. 8, s. 355.

2 Srov. např. The ottawa Journal (11. 3. 1968), pennsylván-
ský Standard-Speaker (12. 3. 1968) ad.

the new life of Karel Ančerl in exile: What did 
Canada gave him that Czechoslovakia did not?
in 1968, Karel ančerl was firmly entrenched in the 
Czecho slovak milieu as the chief conductor of the Czech 
philharmonic, but by the time he died in 1973, he was 
established in Canada as the music director of the To-
ronto Symphony orchestra. Two topics therefore appear 
in the study: firstly the qualitative transformation of 
the Toronto Symphony orchestra under ančerl’s leader-
ship, and secondly the conductor’s relationship with the 
Czech milieu including through the musical traditions.

in comparison with ančerl’s many years of activity 
with the Czech philharmonic, which brought outstand-
ing artistic results on the international music scene, his 
engagement in Toronto has been viewed a priori as a 
minor topic of lesser importance, moreover having been 
brought to a halt by ančerl’s death. in other words, 
it did not bring tangible results on an international 
scale. This study shows the connections between ančerl’s 
working methods with the Czech philharmonic and with 
the Toronto Symphony orchestra and the continuity of 
his personal and artistic ideals; at the same time, it al-
lows one to recognise certain stereotypes that exist in 
the interpretation of ančerl’s artistic activity because 
they are derived solely from his activity with the Czech 
philharmonic. at the same time, of course, the period 
after 1968 was in many ways a natural continuation of 
ančerl’s life up until that time, but with one substantial 
change: he is now living in an environment of freedom 
where personal integrity is connected with concrete 
responsibility. although he suffered somewhat from 
homesickness, Karel ančerl’s existence in this environ-
ment was filled with great joy and a sense of purpose.

Key words: ančerl, Karel; Toronto Symphony orchestra; 
Czech philharmonic; Czech music; 20th century; cultural 
politics; Canada; exile; Medek, ivan
Number of characters / words: 41 376 / 6 426
Number of figures: 14
Secondary language(s): English
Number of musical recordings: 1

petr KaDLEC
(praha)

Nový život Karla Ančerla 
v emigraci. Co mu dala 

Kanada, a ne Československo?
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v souladu s názory torontských hudebních kritiků, kteří ve věci ozawova nástupce naléhali, 
aby se jednalo o umělecky zralejší osobnost.3 

a československý úhel pohledu? ančerl tehdy stojí osmnáctým rokem v čele ČF, je tedy na 
jednom z nejdůležitějších míst československého hudebního života. Zároveň je výraznou sou-
částí mezinárodní hudební scény: díky zájezdům a mezinárodně oceňovaným nahrávkám s ČF, 
ale také jako host vynikajících orchestrů včetně Berlínských filharmoniků.

ančerlova pozice byla ovšem složitější, stejně jako jeho vztah s ČF. Svobodná umělecká práce 
měla četná omezení, která ančerla dlouhodobě provázela a která musel do značné míry akcep-
tovat. Mohl tak například do velké míry rozhodovat o dramaturgii ČF, jenže jeho návrhy mohla 
korigovat nejen umělecká rada ČF, ale i ministerstvo školství, které filharmonickou dramaturgii 
dokonce schvalovalo. Ministerstvo také každoročně posílalo směrnice, kterými se má dramatur-
gie orchestru řídit. Michaela iblová ve své práci Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní 
politiky v padesátých letech popisuje organizační strukturu orchestru i mechanismy politické 
a státně bezpečnostní kontroly a řízení ČF. Je třeba si uvědomit, že do umělecké i organizační4 
práce prakticky neustále vstupovaly aspekty politické a ideologické; v rámci ČF samozřejmě 
fungovala Závodní organizace KSČ i Závodní rada roH. politicky, státně bezpečnostně, ale i eko-
nomicky byly sledovány veškeré zájezdy, především mimo socialistický tábor.5 Své sítě vytvářela 
v orchestru Státní bezpečnost, která udržovala kontakt s téměř dvěma desítkami osob. V lednu 
1958 zavedla StB na ančerla pozorovací svazek. podezírala ho, že některou ze zahraničních 
koncertních cest využije k emigraci a také že je v kontaktu se zahraničními rozvědkami. V roce 
1961 byl pozorovací svazek odložen do archivu ministerstva vnitra.6

Nejen ze zpráv konfidentů StB víme, že hráči ČF měli k ančerlovi velmi nejednoznačný 
vztah, především v prvních letech jeho spolupráce s orchestrem. Když po komunistickém puči 
v roce 1948 emigroval dosavadní šéf orchestru rafael Kubelík, pracovali s ČF Karel Šejna a Vác-
lav Neumann. Členové orchestru dostali možnost budoucího šéfa si zvolit; s 80 % hlasů vyhrál 
Karel Šejna.7 V říjnu 1950 ale ministr Zdeněk Nejedlý jmenoval ančerla a v orchestru zavládl 
spontánní odpor. Většina hráčů se na nového šéfa dívala jako na politicky dosazeného vetřelce. 
Jak vzpomíná violista Jaroslav Motlík:

»Byli jsme ›namíchnutí‹ a první roky nás většina byla proti němu, mnohým se Ančerl 
jevil – po Talichovi a Kubelíkovi – jako pád do studené vody. Vůbec jsem mu tu situaci 
nezáviděl.«8

ančerl tehdy nebyl milovaný dirigent a doba, kdy na něj jeho bývalí hráči začali vzpomínat 
jako na legendu, byla velmi daleko; nastala až mnoho let po ančerlově smrti.

V době po ančerlově jmenování do čela České filharmonie se tradují situace, kdy se mu 
nadávalo pro jeho židovský původ.9 pro některé agenty v řadách orchestru byl odpor k ančer-

3 Srov. littler, William, in: Toronto Daily Star, 11. 3. 1968, s. 1.
4 Například administrativní správce ČF, zodpovědný za komunikaci se státními úřady, byl sice navr-

hován ředitelem orchestru ČF, ale jmenoval ho – stejně jako hlavní účetní ČF – ministr školství! Srov. 
iBlová, Michaela: Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech, praha: 
Karolinum, 2014, s. 141.

5 Do jaké míry byli umělci při výjezdech v zahraničí svázáni, ilustruje dopis, který ančerlovi napsal 
12. 5. 1961 F. Vaníček, vedoucí odboru na ministerstvu financí (praha: archiv ČF, pozůstalost Karla an-
čerla): »2/ Dále jsi uváděl, že umělci nemají možnost si v zahraničí zakoupit věci, které potřebují pro 
výkon svého povolání (gramodesky, partitury apod.). Ministerstvo financí, aby umožnilo podobné náku-
py, zapracovalo do příslušných směrnic možnost zvýšit významným umělcům jejich dietu až o 25 % při 
zájezdech do kapitalistických států a až o 30 % při cestách do zemí socialistického tábora. Toto opatření 
bylo dohodnuto s ministerstvem školství a kultury. 3/ upozorňoval jsi také na to, že České filharmonii 
není umožněno nahrávat v cizině gramofonové desky, ačkoliv by to přineslo devisový prospěch. Výhrad-
ní právo artie na nahrávky našeho nejlepšího hudebního tělesa vyplývá nejen z kulturně politického 
požadavku, aby československé umělecké těleso bylo v cizině presentováno na československých deskách, 
ale i z požadavku, opírajícího se o ekonomický rozbor ministerstva zahraničního obchodu, že prodejem 
československých desek do ciziny vyvážíme nejen naše umění, ale i práci našich lidí a materiál, což jest 
pro naše devisové hospodářství výhodné.«

6 Srov. iBlová, Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky ( pozn. 4), s. 68.
7 Srov. KaDlec, petr – PetáKová, Lenka: Pražské vzpomínání 2, in: rudolfinum revue 8 (2008/09), 

č. 2, s. 42.
8 Tamtéž.
9 Jde o vzpomínku violoncellisty Miloše Sádla, který vzpomínal, že během zkoušky na Beethovenův 

Trojkoncert kdosi z orchestru na ančerla křikl: »Ty Žide!« Houslista alexandr plocek prý zastavil zkoušku 
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lovi patrně silnou motivací, aby o něm podávali drtivě negativní zprávy, které by mu mohly 
uškodit:

»Ančerl není typ ani formát pro českou klasickou hudbu. Jeho […] dirigování je v podstatě 
improvisace a odkoukání od jiných dirigentů. Dříve dirigoval modernu, kde nelze posu-
zovat tak dobře chyby dirigenta a jeho správné řízení. Až teprve po příchodu do České 
filharmonie začal dělat klasiku. – V podstatě jde o typ anarchisty – osobní zájmy a pro-
spěch. – V orchestru ČF byla všeobecná nespokojenost. […] Skoro všichni členové orchestru 
jsou proti Ančerlovi, kterému nahlas nadávají, dělají na něho posměšky a vyjadřují se 
o něm co nejhůře. Pramení to z toho, že úroveň orchestru ČF je vysoká a Ančerl na toto 
zásadně nestačí, t. zn. brzdí Českou filharmonii.«10

pokud jde o ančerlovo členství v KSČ11 a jeho vlivnost, máme zachováno svědectví hudebního 
publicisty a v šedesátých letech ančerlova spolupracovníka ivana Medka.

»Na Ančerla se jednou na jakési hodnotící poradě obořili členové orchestru: ›Vám se to 
dělá, když jste člen strany, vy si můžete všechno dovolit!‹ Ančerl si mě pak vzal stranou 
a říkal: ›To je úplný nesmysl, protože lidi se v partaji dělí úplně jinak. Partaj potřebuje 
lidi, kteří jsou na ní závislí, kteří by nemohli pracovat nikde jinde než tady a nemohli by 
udělat kariéru jinak než prostřednictvím strany. Ve chvíli, kdy partaj vidí, že je o vás zájem 
někde jinde, tak jste pro ni v podstatě nepřítel bez ohledu na to, jestli v ní jste, nebo ne, 
bez ohledu na to, co říkáte nebo dokonce vykřikujete.‹ To je důležitá věc, potvrzující, že 
Ančerl si svoji pozici ve Filharmonii vydobyl skutečně bez ohledu na stranickou knížku. To 
členství vlastně vůbec nehrálo žádnou roli. Nikdy.«12

ančerl nebyl podle ivana Medka pragmatik v tom smyslu, že by mu politické dění bylo jedno.
»On velmi těžce nesl některé zásahy, které dělala strana v oblasti kultury, protože se to 
dotýkalo také jeho kamarádů a známých, například Kabeláče nebo Slavického. Jako typický 
příklad toho, kde chtěl režim zasahovat do jejich práce, do jejich děl. Takže Ančerl dobře 
věděl, že to na tom ÚV jsou pitomci, nevzdělaní lidé, že je to všechno záležitost kamarádů, 
a v tom se vyznal dobře. Nepletl se do toho, ale nesouhlasil s tím – v tomto směru se 
dá říct, že to byl člověk, který stál ne snad mimo ten režim, ale svým způsobem nad tím 
režimem.«13

ančerl si byl jistě velmi dobře vědom toho, co mu otevírá post šéfdirigenta ČF, a úřady si 
zase uvědomovaly, jak je důležité mít v čele orchestru, který je jednou z »výkladních skříní« 
Československa ve světě, uznávaného umělce. režim ančerlovi udělil tři významná ocenění. 
V roce 1958 Státní cenu Klementa gottwalda, v roce 1965 titul zasloužilého a o rok později – 
29. 9. 1966 – národního umělce.

»Ze zahraničí dostával Ančerl řadu nabídek od různých orchestrů, ale nikdy žádnou ne-
využil. Lze se tedy domnívat, že v rozhodování, zda žít v totalitním státě a řídit špičkové 
těleso, nebo emigrovat a spolehnout se na uplatnění v jiném orchestru, možná méně kva-
litním, u něj zvítězila první možnost. Vnitřní nesouhlas s komunistickým režimem patrně 
ustoupil jeho uměleckému přesvědčení.«14

Tuto hypotézu Michaely iblové je dobré mít na paměti v souvislosti s ančerlovým rozhodová-
ním v roce 1968, kdy jej ovlivňovaly ještě další faktory.

ančerl přesto mohl mít – navzdory všem zahraničním úspěchům – pocit jisté nedoceně-
nosti. o mnoha úspěších se totiž v ČSSr skoro nevědělo. Když třeba v roce 1961 absolvoval 
velké turné, na němž dirigoval 34 koncertů se sedmi orchestry v austrálii, na Novém Zélandu 
a v Tasmánii, přičemž dirigoval 132 skladeb15 a dostal dvě nabídky na post šéfdirigenta, píše 
v závěru svojí cestovní zprávy:

s otázkou, kdo to řekl. – Srov. iBlová, Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky ( pozn. 4), 
s. 212.

10 Viz archiv bezpečnostních složek, fond Svazky kontrarozvědného rozpracování, a. č. 54835 MV, 
s. 21-22.

11 ančerl byl členem Komunistické strany Československa od 1. 11. 1945.
12 KaDlec, petr: Vždy dokonale připravený. Rozhovor s Ivanem Medkem o Karlu Ančerlovi, in: rudolfinum 

revue 7 (2007/2008), č. 3, s. 34.
13 Tamtéž.
14 iBlová, Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky ( pozn. 4), s. 87-88.
15 63 českých, 6 sovětských a 32 ostatních.
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»Po mém příjezdu domů mne značně překvapilo, že v našem denním tisku nebyla ani 
zmínka o tomto velkém tournée [!], na němž znělo tolik české hudby, když často i jednot-
livé koncerty i bezvýznamné jiných českých umělců v zahraničí jsou běžně komentovány.«16

Z jiné strany ančerlovu situaci dokresluje klavírista ivan Moravec, který s ančerlem spolu-
pracoval jako s šéfem ČF i TSo. ančerlovy výkony i výkony orchestru charakterizovala absolutní 
připravenost, jakékoliv projevy diletantismu neexistovaly.

»Vzpomínám na provedení Svěcení jara, po kterém jsme mu šli do dirigentské místnosti 
pogratulovat. Karel byl v dirigentské místnosti sám, jen se svým přítelem Karlem Šromem. 
A jinak ticho. Připadalo mi, že to je vlastně velmi nezasloužené, že po takové práci, kterou 
s orchestrem odvedl, se u něj netísní gratulanti. Myslím, že prožil určité období, kdy byl 
vlastně dost opuštěn.«17

Jednou z nepříjemných věcí bylo pro ančerla také vědomí, že se – v době, kdy vede ČF on – 
čas od času vydávají různí lidé z českého hudebního života za rafaelem Kubelíkem a snaží se 
ho přesvědčit, aby se k ČF vrátil. Situace bezpochyby lidsky nepříjemná, vyvolávající nejistotu 
a pocit, že se jakýmisi zákulisními jednáními dává jemu najevo, že se mu nedůvěřuje. 14. dubna 
1968 formuluje svoje podráždění v dopise řediteli ČF Jiřímu pauerovi; jde přitom o odpověď na 
pauerovu gratulaci k ančerlovým šedesátinám.

»Jedinou záležitost, kterou bych chtěl mít objasněnu, je ta skutečnost, že během mé působ-
nosti v ČF, tedy téměř za 18 let, byla vysílána řada lidí za Rafaelem Kubelíkem. Nenarážím 
tím na Tvoji poslední návštěvu u něho. O tom jsme už spolu mluvili, ale zajímalo by mne, 
kdo vždy za těmi akcemi stál. Když jsem poprvé po odchodu Kubelíkově se s ním sešel 
v Londýně v roce 1956, řekl jsem mu jasně a přímo, že kdykoliv se bude chtít vrátit do 
ČF, že bez jakýchkoliv výhrad ustoupím, toto jsem mu opakoval o čtyři léta později, kdy 
jsem se s ním náhodou sešel v Kolíně n/R. Doufám, že chápeš, že mne velmi zajímá, kdo 
v zákulisí v tomto směru hýbal figurkami.«18

Možná i to mohl být jeden z důvodů, který ančerla naklonil k úvahám, které do té doby od-
mítal: zajímat se o šéfdirigentský post u některého zahraničního orchestru. Jako by chtěl vnést 
nesamozřejmost do samozřejmosti, s jakou byl v tuzemských sférách přijímán. Možná chtěl 
dát najevo pocit nedoceněnosti tím, že by si dovedl představit plnohodnotnou práci i jinde než 
v ČF. Možná chtěl dát vědět, že není závislý na dlouholetém uměleckém vztahu.

ivan Medek vzpomíná na dobu okolo ančerlových šedesátin:
»Ančerl měl tehdy penzijní léta. Teoreticky mohl odejít do důchodu a s nikým o tom 
nemluvit. Ale on řekl Jiřímu Pauerovi, že uvažuje o odchodu do penze. A tam myslím Jiří 
Pauer udělal fatální chybu, když řekl: ›Tak dobře.‹ Nepokusil se Ančerla přemluvit, aby do 
té penze nechodil. Měl jsem pocit, že se to Ančerla hluboce dotklo, že se vlastně hluboce 
urazil. Měl nabídku z Toronto Symphony Orchestra, kterou okamžitě přijal.«19

Jiří pauer s ančerlovým odchodem – dříve či později – počítal jako s hotovou věcí. ani v této, 
ani v pozdější době není doložena snaha přesvědčit ančerla, aby v čele ČF zůstal. Naopak na 
konci června 1968 píše pauer tehdejšímu tajemníkovi ÚV KSČ (a od července předsedovi České 
národní rady) Čestmíru Císařovi o tom, že ančerl několikrát veřejně prohlásil, že po šedesátce 
odejde do penze

»a také skutečnost, že podepsal smlouvu s orchestrem v Torontu, svědčí o jeho opravdovém 
úmyslu, i když jeho vážná choroba (cukrovka a cirhosa jater) mu již v posledních letech 
a měsících zabraňovala v celé úplnosti vykonávat funkci hlavního dirigenta ČF, hlavně po 
stránce organizační a kádrové. Ke konci května t. r. mi dirigent Ančerl sdělil, že mu lékaři 
na půl roku zakázali jakoukoli dirigentskou činnost, tudíž odřekl všechny své zájezdy, 
a bude se moci věnovat více řešení určitých problémů v orchestru, které se za poslední 
dobu nahromadily.«20

podle pauera je tedy aktuální otázka budoucnosti České filharmonie s ohledem na osobu 
hlavního dirigenta:

16 Zpráva o koncertním tournee Karla Ančerla do Australie a na Nový Zealand, b. d. (patrně léto/podzim 
1961), praha: archiv ČF, pozůstalost Karla ančerla, kart. 4.

17 KaDlec, petr: Pražské vzpomínání 1, in: rudolfinum revue 7 (2007/08), č. 3, s. 16.
18 Cit. podle Pauer, Jiří: Kontrapunkty života, praha: M-art, 1995, s. 210-211.
19 KaDlec, Vždy dokonale připravený ( pozn. 12), s. 34.
20 Cit. podle Pauer, Kontrapunkty života ( pozn. 18), s. 90.
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»V posledních měsících se diskuse točila kolem jména Václava Neumanna. V posledních 
týdnech se stále častěji vynořuje jméno Rafaela Kubelíka, se kterým jsem jednal o po-
hostinském vystoupení v ČF, aby dnešní ČF mohla poznat jeho jako dirigenta, nejen jako 
pojem, a on zase Českou filharmonii. Jednání nebyla uzavřena a jsou stále otevřena. Moje 
jednání začínalo tehdy, kdy mi byl znám úmysl hlavního dirigenta Karla Ančerla odejít po 
šedesátce do penze.«21

To, že ančerl v takové situaci přijímá jiný šéfdirigentský post, je vcelku srozumitelné gesto, 
které má také leccos ukázat československému prostředí. Nelze ale přehlédnout další, ančerlem 
formulovanou motivaci, proč jít do Toronta: bral to jako možnost vybudovat z průměrného 
tělesa těleso špičkové a předat tak zkušenosti, které jako dirigent dlouholetou prací nabyl, 
v novém prostředí, které zároveň umožňuje rozšířit dirigentské působení více a častěji směrem 
k vynikajícím americkým orchestrům.22 (To v dalších letech potvrdila hostování u Newyorské 
filharmonie, v Clevelandu, philadelphii, pittsburghu.)

Nečekaně v Torontu
polovina času pro Českou filharmonii, polovina pro Toronto Symphony orchestra. Tak vypadaly 
plány Karla ančerla ještě v březnu 1968. Srpnová okupace samozřejmě s tím vším zamíchala.

Lze předpokládat – i když přímé důkazy nemáme –, že léto 1968 trávil ančerl z velké části 
na svojí chalupě v jihočeských Klenovicích, nedaleko Tučap, kde se narodil. odtamtud vyrazil 
ve druhé polovině srpna 1968 do uSa; zpět do prahy měl odlétat 25. 8.23 Na festivalu v Tangle-
woodu nejprve dirigoval Boston Symphony orchestra,24 šlo o záskok za nemocného Charlese 
Muncha.25 paradoxem je, že kdyby Munchovy koncerty nepřevzal a odlétal do uSa podle pů-
vodního plánu, odletovým dnem by byl právě 21. srpen 1968.

»›I haven’t slept since,‹ he told Beverly Barksdale, general manager of the Cleveland Or-
chestra. ›Try not to worry,‹ Barksdale replied. ›Remember, you’re with friends.‹ Ancerl 
managed a weak smile. Every one of his 60 years showed as a frail man walked through 
the terminal building to pick up a single piece of luggage. During the drive to his hotel, 
he said little. Every now and then, he would shake his head slowly or fold and unfold 
his hands.«26

Nejistota panuje především kolem ančerlova dalšího angažmá v ČF. Dirigent nechce pronést 
nic, co by mohlo potenciálně ohrožovat jeho, jeho rodinu i jeho práci. »i have nothing to say 
about politics […].«27 Hlavní je teď bezpečí jeho rodiny, která se stále nachází v Českosloven-
sku – in medias res. ančerl je přitom v úzkém kontaktu s manažerem TSo Walterem Hom-
burgerem. o den později média informují, že Karlu ančerlovi spadl možná největší kámen ze 
srdce. Z Curychu dostal telegram se zprávou od manželky Hany, že ona i syn Jiří jsou v pořádku 
a v bezpečí.

»I don’t know how she managed to get the message out to me […]. I haven’t been able 
to get through to her at all. There has been a complete breakdown in communications.«28

ančerl nicméně ruší návrat do prahy, přesouvá se do Toronta a váhá, co dělat dál: zda zůstat 
v Kanadě, nebo se vrátit do Československa. 

Do jeho úvah vstupují motivy a vzpomínky z doby před necelými třiceti lety – okupace 1968 
oživila trauma z let 1939-1945, kdy ančerl prožil Terezín, osvětim a kdy přišel o celou nejbližší 
rodinu. pražskému spolupracovníkovi a příteli ivanu Medkovi píše:

»Nemohu udělat tentokráte takovou zásadní chybu, jakou jsem udělal v r. 1939, tím, 
že jsem pevně věřil, že se vše obrátí a že musím zůstat, abych mohl pomáhat, kde jsem 
předpokládal, že pomoci mohu.«29

21 Cit. podle Pauer, Kontrapunkty života ( pozn. 18), s. 90.
22 Srov. littler, William, in: Toronto Daily Star, 11. 5. 1968, s. 3.
23 Srov. KraglunD, John, in: The globe and Mail, 24. 8. 1968, s. 24.
24 Na programu koncertu 17. 8. 1968 byla gluckova předehra Ifigenie v Aulidě, Šostakovičova První 

a Dvořákova Osmá symfonie.
25 Munch zemřel o tři měsíce později 6. 11. 1968.
26 littler, William, in: Toronto Daily Star, 22. 8. 1968, s. 8.
27 Tamtéž.
28 Cit. podle littler, William, in: Toronto Daily Star, 23. 8. 1968, s. 4.
29 Karel ančerl ivanu Medkovi, 7. 10. 1968.
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Svoji roli také sehrálo, »že jsem se dověděl, jakým způsobem byli naši vedoucí politici ›přeprave-
ni‹ do Moskvy, jak s nimi bylo nakládáno, a i výroky o Krieglovi30 ze strany Brežněva mi jsou známé. 
Jsou-li toto metody ›normalizace‹ života u nás, dovedu si živě představit, co by mne postupně čeka-
lo.«31 Brežněvovy výroky o Krieglovi se týkaly i politikova židovského původu.

30 František Kriegel (1908-1979) byl jako předseda Ústředního výboru Národní fronty převezen bez-
prostředně po srpnové okupaci s ostatními vysokými politickými představiteli do Moskvy, kde jako jediný 
odmítl podepsat závěrečné nadiktované komuniké. V říjnu 1968 hlasoval jako jeden z mála poslanců 
Národního shromáždění proti přijetí smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSr.

31 Karel ančerl ivanu Medkovi, 7. 10. 1968.

Obr. 1:
Karel Ančerl na obálce 
Toronto Symphony 
News, vol. 8, říjen 1969
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ančerlův postoj je v dopise vyjádřen velmi důrazně. Nepovažuje se za emigranta, nikde ne-
požádal o azyl a výjezdní doložku32 má platnou do poloviny roku 1969. Znovu také zdůrazňuje, 
že mnohé z toho, co vyšlo psáno v novinách v Kanadě, uSa i v Evropě, vyšlo bez jeho podílu 
a »ani spousta fotografií, které zde byly uveřejněny, nebyly vzaty za mé spolupráce a byly 

32 Zvláštní povolení, bez kterého nebylo možné překročit československé státní hranice, určovalo, jaké 
státy, za jakým účelem, na kolik cest a na jakou dobu je možno navštívit. Získávalo se složitým byro-
kratickým postupem a bylo ideálním nástrojem pro diskriminaci nepohodlných osob, kterým se doložka 
k jejich pasu jednoduše nevydala, a tak zůstali »uvězněni« v Československu.

Obr. 2:
Hana Ančerlová 

na obálce Toronto 
Symphony News, 
vol. 8, říjen 1969
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zveřejněny přes to, že jsem žádal, aby tak nebylo učiněno«.33 Zároveň Medkovi oznamuje, že 
píše dopis orchestru i Jiřímu pauerovi.

»Nechtěl bych odejít, jako Kubelík,34 bez jakéhokoliv vysvětlení, ani bych nechtěl hrát roli 
zatrpklého a uraženého jako Jirák.35 Považuji svůj osud za bytostně spjatý s celým náro-
dem a s Filharmonií zvlášť, a nebude-li mi už nikdy dopřáno stát před ČF, bude to stejně 
a stále nejkrásnější vzpomínka na šťastný úsek mého života.«36

Zároveň ančerl formuluje svůj pocit z prostředí, ve kterém už přes měsíc pobývá a které je 
v něčem tak odlišné od dosavadních poměrů:

»To zde působí tak blahodárně, že si skutečně můžete myslet, co chcete, a můžete dle toho 
jednat a nikoho ani nenapadne Vám cokoliv zazlívat nebo vykládat věci jinak, než jaké ve 
skutečnosti jsou.«37

ančerl nakonec žádá v ČF o přeřazení do důchodu (s argumentem zdravotním) a opakovaně 
zdůrazňuje legalitu svého pobytu v Kanadě; právě s ohledem na předem domluvený post 
v Torontu.

Co je pozoruhodné: neexistuje sebemenší doklad o tom, že by tehdejší vedení České filhar-
monie stálo o pokračování ančerlova působení v čele orchestru a že by ho jakkoliv přesvědčova-
lo, aby své rozhodnutí přehodnotil; ančerlův návrat podporuje ze všech sil pouze filharmonický 
dramaturg ivan Medek, a to pouze na bázi soukromých dopisů. Domnívá se, že ztráta ančerla 
by mohla ČF dlouhodobě poškodit. Tehdejší vedení muselo celou situaci a ančerlovo rozhodnutí 
přijmout se značnou úlevou, protože se tak nemusela řešit konfliktní situace kolem ančerlova 
odchodu do důchodu v šedesáti letech. od 1. 11. 1968 byl novým šéfdirigentem jmenován 
Václav Neumann.

ančerl se do prahy vrátil ještě v lednu a květnu 1969. Byl připraven při zachování stávající 
situace navázat na dosavadní spolupráci s ČF a vždy několikrát v roce hostovat. Všechny na-
smlouvané závazky týkající se ČF, Supraphonu i pražského jara zrušil Karel ančerl na podzim 
1969. reagoval tak na vládní nařízení z října, které de facto znemožňovalo z Československa 
svobodně vycestovat. ančerl nechtěl riskovat, že by byl kvůli cestám do ČSSr a především 
návratům do Kanady vydán na milost a nemilost československým úřadům, případně tajné 
policii. Ta by se patrně snažila využít jeho pozice v Torontu podobně, jako se o to snažila začát-
kem šedesátých let v souvislosti s ančerlovými zahraničními cestami s ČF. ančerlovo propojení 
s Československem bylo dále pouze korespondenční. 

Kanadské roky
V prvé řadě je třeba říct, že ančerlova práce s Toronto Symphony orchestra je nedokončená, 
což činí její interpretaci obtížnou. Ve chvíli, kdy je těleso konsolidováno, připraveno na další 
etapu rozvoje a kdy je na obzoru velké evropské turné pod ančerlovým vedením (jaro 1974), 
Karel ančerl umírá.

Není zde prostor se podrobněji věnovat všem ančerlovým sezónám, ale shrňme závěry 
z jeho první šéfovské sezóny, které pak můžeme dále zobecnit. 

od poloviny října 1969 do poloviny prosince dirigoval Karel ančerl všech osm plánovaných 
programů v rámci abonentních koncertů. Celkem to bylo 16 večerů s TSo v domovské koncertní 
síni Massey Hall. K tomu připočtěme 7 dalších koncertů v Torontu (mimo hlavní koncertní 
řady), ale také na univerzitě v ontarijském Waterloo a v ottawě, kam TSo pravidelně jezdil. 
Ve druhé části sezóny – od začátku března do konce června 1970 – ančerl nastudoval sedm 
programů. Jednu dvojici koncertů ovšem prostonal, tedy celkem řídil 12 abonentních večerů, 
k čemuž připočtěme čtyři mimořádné koncerty v Torontu, Hamiltonu a ottawě, televizní na-
táčení Beethovenova Pátého klavírního koncertu s glennem gouldem a šest programů (12 kon-
certů) Beethovenova festivalu v červnu 1970. Celkem ve své první sezóně řídil ančerl TSo při 
52 příležitostech.

33 Karel ančerl ivanu Medkovi, 7. 10. 1968.
34 rafael Kubelík (1914-1996) emigroval z Československa v létě 1948 v reakci na komunistický puč 

z února 1948; šéfdirigentem ČF byl od roku 1942.
35 Karel Boleslav Jirák (1891-1972) byl v roce 1945 obviněn z kolaborace s nacisty, očištěn byl až v roce 

1947. Tehdy přijal pozvání do Chicaga, kde po únoru 1948 zůstal: v Československu byla zakázána jeho 
hudba, zabaven jeho majetek a jeho jméno se ocitlo na černé listině emigrantů.

36 Karel ančerl ivanu Medkovi, 7. 10. 1968.
37 Tamtéž.
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Obr. 3a-c:
Karel Ančerl při práci s Toronto Symphony Orchestra
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Víme, že ančerl nepřišel do Toronta, aby orchestr udržoval ve statu quo. Byl si vědom re-

zerv, které těleso má, což vyjadřoval už předem.38 Naléhavost proměny TSo se pravděpodobně 
ještě zvyšovala tím, jak se uzavíral dirigentův vztah s Českou filharmonií. pro ančerla tak úkol 
přivést TSo na výrazně vyšší úroveň, jednou třeba i srovnatelnou s ČF, potažmo s nejlepšími 
světovými orchestry, mohl být tím významnější. 

ančerl věděl, že s některými stávajícími hudebníky TSo proměna orchestru nebude možná. 
V průběhu první sezóny o tom psal ivanu Medkovi:

»Udělal jsem několik změn v orchestru, získal několik nových výborných hráčů, mezi jiný-
mi bývalého konc. mistra z Toscaniniho orch. NBC,39 kterému je sice již něco přes padesát, 
ale hraje jako lev a pomáhá mi vychovávat smyčce.«40

pozornost věnoval také dechovým nástrojům a počítal rovněž s variantou výměny někte-
rých hráčů.

»Teď ›rajtuju‹ hlavně po intonaci, ta zde byla velmi zanedbaná, ale pomalu se to tříbí.«41

S neskrývaným potěšením psal – po prvních dvou šéfovských měsících – o věci, bez které by 
veškeré jeho snahy přišly vniveč:

»Hlavně mne těší, že mají zájem, a to je základní předpoklad pro růst.«42

očekávání byla značná, především ze strany kritiky. Ne všichni hudebníci orchestru byli 
z ančerlova jmenování nadšeni, ale po prvních několika týdnech si – spolu s vedením TSo – 
uvědomili, že s angažováním ančerla měli velké štěstí.43

prvních osm ančerlových týdnů v Torontu přineslo značnou dramaturgickou rozmanitost. 
Jako by chtěl nový šéfdirigent ukázat škálu repertoáru, v němž může svůj nový orchestr vést. 
Zněla soudobá kanadská hudba, česká hudba, málo slýchaný Debussy, v Torontu málo – anebo 
ne tak dobře – hraný Mahler a richard Strauss, Brittenovo Válečné requiem jako dílo soudobé 
a vrcholné – a Mozart. 

Kritikové sice mnohé interpretace posuzovali rozdílně, především pokud jde o výkony sólis-
tů a doprovodnou roli orchestru, ale závěry po skončení první sezóny jsou jednoznačné: Karel 
ančerl je dirigent, který má tu vzácnou schopnost, že pod jeho rukama znějí hudební díla 
očištěně, bez nánosů nebo interpretační rutiny. Čajkovskij není sentimentální, a přitom není 
studený, Brahms zní bez těžkopádnosti a s přirozenou plynulostí. V ančerlových interpreta-
cích se věnuje pozornost detailům, které piluje během zkoušek, ale při provedeních nechává 
vyznít celek (Britten, Dvořák, Beethoven). Jeho hudební pojetí charakterizují zřetelné kontury, 
zdůrazňování kontrastů, náležité střídání napětí a uvolnění.

Velmi často kritika akcentuje ančerlovu schopnost podávat hudbu způsobem, že má vždy 
silný vnitřní puls, často spojovaný s »rhythmic drive«; tak, že nepůsobí mechanicky ani uspě-
chaně, naopak »dýchá«. ančerlovo porozumění české hudbě se připisuje jeho bohatým zkuše-
nostem a specifickému porozumění české idiomatičnosti, ale po první sezóně je ančerl chápán 
jako mimořádný dirigent hudby Ludwiga van Beethovena. Také jako dirigent schopný rozumět 
spirituální rovině děl, ať už jde o Beethovenovu Devátou, nebo Dvořákovo Requiem. Několikrát 
se jako argument kvality objevuje tvrzení, že TSo pod ančerlovou taktovkou dosáhl téměř 
evropského zvuku.

Kritika oceňuje, že pod ančerlem zní TSo jako skutečný nástroj s netušenými možnostmi – 
hudebníci hrají s mnohem větší precizností a smyslem pro ensemble. Kritika reflektuje také 
proměnu publika, které jako by začalo kvality orchestru objevovat a oceňovat; přibývá situací, 
kdy největší potlesk nepatří sólistům, ale orchestru. To je ovšem hodně vázáno na ančerla, 
takže když se vrací po dvouměsíční přestávce v Evropě, kritika s jistou úlevou konstatuje, že 
orchestr zní opět jako nástroj a ančerl může pokračovat v započaté práci.

ančerlova pedagogičnost se projevuje v tom, že se s orchestrem často vrací už k jed-
nou nastudovanému repertoáru. Například to, co bylo nazkoušeno pro hlavní koncertní řady 

38 Srov. littler, W., in: Toronto Daily Star, 11. 5. 1968, s. 3.
39 albert pratz (1914-1995) byl houslistou NBC orchestra v letech 1946-1953; od poloviny druhé 

ančerlovy sezóny – od ledna 1970 – byl oficiálně koncertním mistrem TSo.
40 Karel ančerl ivanu Medkovi, 2. 4. 1970.
41 Tamtéž.
42 Tamtéž.
43 warren, richard S.: Begins with the oboe. A history of the Toronto Symphony Orchestra, Toronto: 

university of Toronto press, 2002, s. 97.
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Obr. 4a-c:
Karel Ančerl s Glennem Gouldem při televizním natáčení Beethovenova Pátého klavírního koncertu, 1970
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v Torontu, se po čase objeví při výjezdu mimo Toronto atd. Stejně tak je kvitována ančerlova 
snaha hrát především hudbu klasicismu v menším obsazení orchestru a dávat tak příležitost 
a zodpovědnost mladším a méně zkušeným hráčům. 

Ke slabým stránkám ančerlovy první sezóny s TSo patří podle kritiky někteří hráči, je-
jichž schopnosti jsou pod celkovým standardem. objevují se výhrady k nevyhovující akustice 
koncertní síně Massey Hall. Ve hře orchestru je oceňována vybroušenost, hladkost, komorní 
momenty, které se ovšem těleso zatím učí; že se takové hraní ne vždy daří, může být násled-
kem předchozích let se Seijim ozawou, dynamičnost jehož interpretací často souvisela s jejich 
hlasitostí. V souvislosti s dramaturgií kritika příležitostně upozorňuje třeba na to, že kromě 
hudby Bohuslava Martinů by měl ančerl pamatovat i na velká díla hudby 20. století vzniknuvší 
mimo hranice Československa. Je vůbec patrná jistá rezervovanost a opatrnost vůči českému 
repertoáru, ale po ančerlových kreacích dvořákovských je naopak voláno po větším množství 
Dvořákovy hudby.

Tolik ančerlova první torontská sezóna z hlediska statistiky a hodnocení jeho dirigentské 
práce.44 ančerl se za svou první sezónou ohlíží v dopise generálnímu manažerovi TSo Walteru 
Homburgerovi z amsterdamu.

»As I look back over the past nine months, I realize what an exciting year it has been for 
Hanna and myself. Our first year with the Toronto Symphony has meant a great deal to 
us. However the one regret I do have is that I am unable to personally thank all the lovely 
people of Toronto who have helped make my first year so enjoyable.«45

44 Doplňme ještě rovinu další – finanční. ančerlova pozoruhodná umělecká práce se odehrávala na 
pozadí velkých finančních problémů. V březnu 1970 vykazoval rozpočet orchestru schodek 185 000 do-
larů a ke konci roku se očekával dokonce deficit 320 000 dolarů. Krizový štáb TSo se sešel s ontarijským 
premiérem, který rozhodl o navýšení příspěvku orchestru ze strany místní vlády. Svůj příspěvek navýšil 
také Canada Council. Finanční potíže toho roku se tak vyřešily. – srov. warren, Begins with the oboe 
( pozn. 43), s. 99.

45 Cit. podle ančerlova dopisu přetištěného v Toronto Daily Star 2. 7. 1970, s. 11.

Obr. 5:
Dvoustrana v Toronto 
Symphony News 
(květen 1971) 
věnovaná Ančerlovu 
domácímu zázemí
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Obr. 6a-b:
Karel Ančerl diriguje Toronto Symphony Orchestra
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Dále se ančerl vrací k Beethovenovu festivalu a věří, že koncerty v zimní části nadcházející se-
zóny navštíví víc posluchačů než v roce předchozím. a že mezi nimi budou i lidé, kteří orchestr 
poprvé slyšeli právě během Beethovenova festivalu.

»We will be staying here for a few days and then move on to Switzerland. We do hope you 
and your family will have a nice summer and we look forward to seeing you soon again.«46

ančerlova práce kvalitativně proměňovala Toronto Symphony orchestra a měla dlouhodobě 
potenciál vést orchestr k výkonům srovnatelným s nejlepšími severoamerickými i evropskými 
tělesy včetně ČF. pro ančerla je činnost dirigenta především možností, jak předávat hudební 
zkušenosti. Tedy umělecká práce povýtce spojená s pedagogickou. i jeho záměrem je zdokonalit 
TSo: po stránce technické, ale i umělecké. ančerl pracuje na základní gramatice hraní v or-
chestru (artikulace, ladění, rytmická přesnost), ale cílem je celková kultivace zvuku a posílení 
smyslu pro hraní v ansámblu. proměna je spojená s výměnou hráčů v orchestru, která probíhá 
první tři sezóny. Ta je nutným předpokladem a zároveň komplikací: ančerl musí s novými hráči 
začínat vždy znovu. Další podstatnou složkou je přirozeně dramaturgie: pro ančerla jeden ze 
základních prostředků růstu orchestru – v otázce techniky hraní i stylovosti. Cesta ke zlepšo-
vání tělesa jako celku se podle něj má dít zdokonalováním repertoáru, který je orchestru dobře 
známý. a studováním repertoáru nového, uvážlivě vybíraného. 

Náročnost (a mnohostrannost) práce, do které se ančerl pustil, má jeden významný před-
poklad. Základním argumentem jsou umělecká kritéria a role šéfa orchestru je v tomto ohledu 
zcela respektována. Za růst orchestru zodpovídá ančerl a nikdo do jeho kompetence nemůže 
zasahovat; i při konkurzech má rozhodující slovo – a rozhoduje někdy navzdory vůli komise. 
Má ovšem v tomto ohledu plnou důvěru a hlavně nezpochybňovanou pravomoc.

po třech sezónách, které s orchestrem strávil a v nichž se ve výkonech tělesa objevují 
výkyvy, se orchestr pod ančerlovým vedením konsoliduje. Zatímco na začátku ančerlova to-
rontského působení se objevovala hudebně výtečná místa, nyní je výtečný celý koncert – aniž 
zakolísá úroveň. a přesně v tomto vrcholném momentu, kdy je sdílena velká naděje na další 
růst orchestru a jeho už ne jen kanadskou, ale potenciálně celosvětovou pozici (především 
v souvislosti s evropským turné, plánovaným na jaro 1974), ančerl oznamuje, že ze zdravot-
ních důvodů nebude moci s TSo pokračovat jako šéf po skončení sezóny 1974/75. a začátkem 
července 1973 umírá.

Závěr
i přes přerušení přímých vztahů s československým prostředím a ČF je jedním ze základních 
charakteristik ančerlova kanadského období kontinuita. V Torontu v letech 1968-1973 pracuje 
týž umělec Karel ančerl. Jeho působení v Torontu ukazuje souvislosti mezi ančerlovým způso-
bem práce v ČF a v TSo, kontinuitu v jeho osobních a uměleckých ideálech.

ančerl je vnímán jako dirigent, který má schopnost přirozeně vést orchestr, bez tlaku a ná-
silí, s velkým prostorem pro hráčskou svobodu a cosi, co můžeme nevědecky popsat jako schop-
nost nechat hudebníky i samotnou hudbu »dýchat«. Jeho dirigentské gesto je volně plynoucí 
a vizuálně dává smysl, jednotlivé plochy mají svou šíři a vždy směřují k pointě. Hudba pod 
ančerlovou taktovkou má silný vnitřní puls, často spojovaný s rytmickým průběhem – ovšem 
ne tak, že by působila mechanicky nebo uspěchaně. při tom všem ančerlovo dirigování působí 
střízlivě, bez excentričnosti, jakéhokoliv náznaku předvádění či dirigování na efekt. Smyslem 
jeho koncertů není ukázat publiku, že je velkým Maestrem, ale sloužit hudbě, aby k poslucha-
čům (i k orchestru) co nejlépe promluvila. To je také důvod, proč kritika tak často reflektuje, 
že hudba pod ančerlovou taktovkou – byť třeba ne vždy v dokonalém, technicky zcela čistém 
podání TSo – zní očištěně, bez nánosů, jaksi náležitě. Tak jak má. Zvláště překvapivé je to 
u některých děl romantického repertoáru, typicky u Čajkovského, kde ančerlovo soustředění na 
strukturu víc než na emoci přináší zajímavé a rozhodně ne nepromlouvající výsledky. ančerl má 
rovněž u vrcholných děl schopnost zprostředkovat jejich spirituální rovinu. Díky jeho působení 
tak k posluchačům nepromlouvá ani jeho, ale ani skladatelovo ego, ale cosi jiného, co se těžko 
popisuje – co ovšem z obvyklých hudebních zážitků činí zážitky hluboké, zásadní, přesahující 
dosavadní zkušenosti.

Doba po roce 1968 je v mnohém přirozeným pokračováním ančerlova života do té doby, 
ovšem s jednou podstatnou změnou, kterou je možné sledovat spíše mezi řádky. Není tématem, 
o němž se píše přímo, ale při bližším pohledu je s celým obdobím bytostně spojené. Ve svém 
kondolenčním dopise Haně ančerlové ho výstižně formuluje ivan Medek. 

46 Cit. podle ančerlova dopisu přetištěného v Toronto Daily Star 2. 7. 1970, s. 11.

◀
Obr. 7:
Karel Ančerl
na obálce Toronto  
Symphony News,
vol. 10, prosinec 1969 – 
leden 1970
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Obr. 8a:
Fotografický nekrolog Karla Ančerla v Toronto Symphony News, říjen – listopad 1973, s. 4
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Obr. 8b:
Vzpomínka Jana Matějčka na Karla Ančerla v Toronto Symphony News, říjen – listopad 1973, s. 5
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»Drahá paní Ančerlová, je mi smutno a vzpírám se uvěřit, že už nikdy neuvidím člověka, 
kterého jsem měl rád. Prohlížím tu malou hromádku dopisů a lístků z posledních let 
a mám pocit, že jsem mu rozuměl stále lépe. Jako by mne vzdálenost přibližovala k umě-
leckému i lidskému porozumění a pochopení toho, co Karel Ančerl pro českou hudbu 
znamená. Jeho vůle a chuť k práci, schopnost překonávat obtíže, slabosti a nemoce, to 
bylo obdivuhodné vypětí sil, velkolepý finiš nebo koda, jako v krásném a velkém díle. 
Odešel uprostřed práce a velkých plánů a přesto myslím, že nezůstal nikomu nic dlužen. 
Jen málokterý člověk se může vykázat tak velkou a poctivou bilancí.
 Nepřestal jsem nikdy věřit, že se znovu setkáme, že se vrátí k České filharmonii, do 
Prahy, do Klenovic. A přesto vidím, že léta v Torontu byla dobrá a nutná. Právě pro svůj 
životní i umělecký finiš potřeboval být tam, kde mohl pracovat bez všech těch zatěžujících 
zbytečností, se kterými se tady nabojoval dost a dost. Nevím, zda to mohu dost dobře říct, 
ale myslím, že si s sebou vezl do světa kus takového toho krásného, tvrdohlavého a ne-
smlouvavého jihočešství, pro které hudba a umění není jen hrou, ale životem, se všemi jeho 
radostmi, dramatismem, smutkem a vůlí ke stálé cestě výš. Měl jsem vždycky nesmírnou 
radost z každé zprávy o něm a o vás všech a stále znovu jsem se přesvědčoval, jak je dobře, 
že jste tam s ním, a jak mu pomáháte.
 Vím, že je Vám smutno a tyto dny jsou snad nejtěžšími ve Vašem životě. Byl bych moc 
rád, kdybyste věřila, že jsme v duchu s Vámi a že Vám chceme a budeme pomáhat, jak 
nám budou síly stačit.
 Z celého srdce na Vás myslím a tisknu Vám ruce

Ivan Medek«47

Finále ančerlova života se odehrávalo ve svobodném prostředí, v prostředí, kde je osobní 
integrita spojena s konkrétní odpovědností. To samozřejmě neznamená, že se život odehrává 
snadněji a bez překážek. ale nemá onu rovinu, kterou ančerl zažíval před rokem 1968 v Česko-
slovensku: neustále přítomný – ve větší či menší míře – politický a ideologický tlak či kontrolu, 
neustále přítomný strach, jestli se někdo nedívá anebo neposlouchá, pocit, že se o určitých 
věcech rozhoduje podle zcela jiných pravidel a zákonitostí, než které jsou ty pravé.

V tomto ohledu tedy ančerlova kanadská etapa obsahuje jednu zásadní »diskontinuitu«: 
svobodu. Karel ančerl se v ní – i přes jistý stesk po domově – pohyboval s velkou radostí a po-
citem smyslu. Došla tak naplnění jeho vlastní slova, která v září 1968 napsal v dopise Josefu 
Sukovi. V době, kdy se rozhodoval přenést těžiště svého života do Toronta. Co pro něj tehdy 
bylo to možná nejpodstatnější?

»…začnu znovu, jako člověk svobodný a odpovědný za své činy jen sobě.«48

Doplňkový audiovizuální materiál:
ančerlovo nastudování Smetanovy Vltavy s Toronto Symphony orchestra, prosinec 1968, Toron-
to, CBS Studio, Telecast 5. 2. 1969, https://www.youtube.com/watch?v=FvhQ2JwsnWa.

47 ivan Medek Haně ančerlové, 7. 7. 1973.
48 Karel ančerl Josefu Sukovi, 25. 9. 1968.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvhQ2JwsnWA
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1. Úvod

V dejinách ľudstva možno vo všetkých oblastiach, 
teda aj v oblasti umenia a kultúry, pozorovať strie-
danie cyklov. V terminológii vedeckej disciplíny 

s y n e r g e t i k y  ide o c y k l i c k é  a t r a k t o r y, 
ktoré možno prirovnať k systémom s periodicky sa opa-
kujúcimi trajektóriami. Takéto striedanie cyklov môžeme 
pozorovať aj v prírode (napr. striedanie ročných období). 
V hudbe napr. zmeny v rámci tendencií, štýlových pre-
javov, ale aj jednotlivých parametrov hudobného diela 
nie sú vyvolané lineárnymi dynamickými, t. j. determi-
nistickými procesmi a nemožno ich vypočítať či odvodiť 
z predchádzajúceho vývoja. V širšom zmysle možno tieto 
cykly pozorovať napr. v európskej hudbe v podobe strie-
dajúcich sa tendencií a štýlov s podobnými, nie však 
rovnakými charakteristickými znakmi: striedanie kon-
trastných vlastností (objektívne kontra subjektívne, raci-
onálne kontra iracionálne, prísne aticistické kontra voľné 
azianistické, resp. apolónske kontra dionýzske). prevahu 
prísneho, objektívneho a racionálneho v období renesan-
cie vystriedala prevaha uvoľneného, subjektívneho a ira-
cionálneho v období baroka, objektivizmus preferujúci 
klasicizmus vystriedal subjektivizmus preferujúci roman-
tizmus, modernu a avantgardu so znakmi racionálneho, 
prísneho a objektívneho zase vystriedala postmoderna, 
ktorá uprednostňovala iracionálny až mystický a du-
chovný rozmer oproti konštrukčným a racionálnym po-
stupom avantgardy. Tento feedback efekt a rekurzívne 
procesy však prebiehajú v užšom zmysle aj v rámci jed-
notlivých subsystémov na rôznych úrovniach a sú tiež 
podmienené potrebami a požiadavkami z ich okolia, t. j. 
aj politickou a kultúrno-spoločenskou situáciou. 

2. Slovenská hudba v druhej polovici 20. storočia
Slovenská hudba, resp. hudba na Slovensku, sa podob-
ne ako v iných krajinách nevyvíjala izolovane. Vykazuje 
spoločné znaky s vývojom hudby v krajinách s podob-
nou a rozdielne znaky v krajinách s rozdielnou politic-
kou a kultúrno-spoločenskou situáciou. Samozrejme, 
naj väč šiu podobu možno pozorovať s vývojom čes-
kej hud by, resp. hudby v Česku, keďže sme žili v spo-
ločnom štáte s veľmi podobným – aj keď nie totožným 
sociálno-politickým zriadením. Z historicky pomerne 
krát keho obdobia 50 rokov možno už pozorovať cyk-
lické striedanie vĺn úpadku a vzostupu, podliehajúcich 
zá konitostiam v tzv. samo organizujúcich systémoch, 
ktorými sa za obe rá synergetika a systémová teória. Za 
samo organizujúce sys témy možno považovať aj systém 
umenie a systém hudba. Zjednodušene ide o striedanie 
vĺn úpadku a vzostupu približne v desaťročných cykloch, 
v rámci ktorých hrajú dôležitú úlohu aj roky (medzníky) 
v sociálno-politickom vývoji. Tieto sa paradoxne pohy-
bujú okolo osmičky (± 1 rok) a práve osmička zohrá-
va a je aj hlavnou témou tejto konferencie. priblížme si 
sociálno-politický vývoj v druhej polovici 20. storočia na 
stručnom prehľade: 
1948-1958 – vlna úpadku: medzník 1948 – víťazstvo ko-

munizmu v ČSr;
1958-1968 – vlna vzostupu: tzv. topenie v Sovietskom 

zväze – Chruščovova politika, koniec päťde-
siatych a prvá polovica šesťdesiatych rokov; 

Waves of decline and growth in slovak 
musical creativity in the latter half 
of the twentieth century
The study deals with the development of Slovak music in 
the latter half of the twentieth century, which was char-
acterised by alternating waves of decline and growth in 
approximately decade-long cycles: the 1950s brought a 
sharp decline, the ’60s an ascent, the ’70s decline, then 
the ’80s a gradual rise until the Velvet revolution in 
1989, when previously almost unprecedented possi-
bilities for artistic freedom opened up. Did they bring 
growth or a decline? of course, these stages were marked 
by socio-political developments in Czechoslovakia, and 
they arise from what is called “self-organising systems”, 
which are the object of study of the scientific discipline 
of synergetics. The question remains as to whether the 
development of Slovak musical creation in this century 
is proceeding in accordance with similar patterns.
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Československo malo na svetovej výstave EXpo 1958 veľký úspech; pražská jar – 
koniec roka 1967 až august 1968 (január 1968: a. Dubček; apríl 1968: o. Černík, 
J. Smrkovský; jún 1968: 2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, 
umělcům a všem atď.);

1968-1977/78 – vlna úpadku: okupácia (21. august 1968), obdobie tzv. normalizácie, tzv. Pouče-
ní z krizového vývoje ve straně a společnosti (na Xiii. zjazde KSČ ho 11. 12. 1970 
schválilo plenárne zasadnutie Ústredného výboru KSČ) a nasledujúci vývoj; 

1977/78-1988/89 – vlna vzostupu: Charta 77 a uvoľnenie napätia; remek vo vesmíre; 1980 
v poľsku Solidarita; smrť L. i. Brežneva 1982; nástup gorbačova 1985; vláda 
L. Štrougala podala demisiu 1988; demonštrácie signatárov Charty 77 v roku 
1988; aktivity predstaviteľov disentu; nežná revolúcia v novembri 1989 (Kubišová 
po dvadsiatich rokoch zaspievala Modlitbu pro Martu);

1988/89-1998 – vlna úpadku, alebo vzostupu? predpokladali by sme, že po revolúcii nastane 
vlna vzostupu, k moci sa však dostali skorumpovaní politici a bola to Mečiarova 
vláda, ktorá odmietala reformy (charakterizovala ju korupcia, tunelovanie, došlo 
k rozpadu Československa 1993, v rokoch 1994-1998 panovalo autoritárstvo, po-
pulizmus, nacionalistická rétorika, etnický nacionalizmus a xenofóbia, nedo držia-
vanie princípov právneho štátu, netransparentná politika a klientelizmus, nelibe-
rálny postkomunistický režim, zhoršila sa zahraničná politika, v roku 1998 boli 
ohrozené slobodné voľby, tento rok zároveň znamenal koniec Mečiarovej vlády).

uvedený prehľad sociálno-politického života mal dosah aj na vývoj kultúry a umenia. Hudba 
na Slovensku v druhej polovici 20. storočia zažívala podobné vlny úpadku a vzostupu. 

2.1. Slovenská hudba v období 1948-1958 – vlna úpadku 
Situácia na Slovensku po roku 1948 bola paradoxne tiež naklonená národnej štýlovej orientá-
cii v hudbe, keďže nacionalizmus za Slovenského štátu len zmenil rétoriku.1 V oblasti tvorby 
sa podľa vzoru Sovietskeho zväzu čoraz viac presadzuje násilné diktovanie požiadaviek tzv. 
tvorivej metódy socialistického realizmu, čo narážalo na rozpor v radoch demokraticky zmýš-
ľajúcich umelcov, ktorých sa bytostne dotýkali totalitné a mocenské záujmy reprezentantov 
jedinej vládnucej politickej strany. V praxi to znamenalo násilné diktovanie tém (oslava ko-
munistickej strany, jej vodcov, budovateľské témy, ospevovanie robotníckej a roľníckej triedy, 
tzv. socialistických výdobytkov ako vznik jednotných roľníckych družstiev, ale aj oslavovanie 
veľkého vzoru – Sovietskej zväzu a jeho politických vodcov: ľudová kantáta Jána Cikkera Zdra-
vica Stalinovi, kantáta Šimona Jurovského O Gottwaldovi, andreja očenáša Spev na komunistickú 
stranu a ďalšie), požiadaviek na ľudovosť, zrozumiteľnosť, straníckosť, národnosť, proletársky 
internacionalizmus, ktoré prirodzene viedli k zhoršovaniu kvality, klesajúc až na úroveň ama-
terizmu, k manierizmu v oblasti použitých prostriedkov (jednoduché harmonizácie ľudových 
piesní, zhudobňovanie primitívnych angažovaných textov a básní). Diktovali sa aj žánre, ktoré 
sa danej ideológii javili najvhodnejšie – piesne, zbory a kantáty na angažované námety. 

Nálepku formalizmus dostali staršie a novšie náročnejšie diela: Žalm zeme podkarpatskej 
(1938) Eugena Suchoňa, Hudba pre štyri sláčikové nástroje (1947) ota Ferenczyho, ale aj diela, 
ktorých autori proklamovali odlišný ako komunistický svetonázor – napr. odsúdené bolo na-
priek svojej tradičnej štýlovej orientácii Concerto grosso pre dva klavíry, dva sláčikové orchestre 
a bicie (1951) Jána Zimmera.

prekonať túto situáciu sa podarilo až v druhej polovici päťdesiatych rokov, keď viacerí 
skladatelia nadviazali na svoje pôvodné východiská, nerešpektujúc kritérium »zrozumiteľnos-
ti« na úkor kvality. Vznikol celý rad aj z dnešného aspektu reprezentatívnych diel rôznych 
žánrovo-druhových zastúpení: Cikkerova Dramatická fantázia (1957) a náročnejšia, v duchu eu-
rópskej moderny skomponovaná opera Mr. Scrooge (1959),2 Suchoňova opera Svätopluk (1952-
1959), Kardošov Koncert pre orchester (1957) a i. Nový impulz v celkovej orientácii slovenskej 
hudby zaznamenal skladateľský nástup Ladislava Burlasa a ivana Hrušovského, ktorí v tom 
čase poukazovali na nevyhnutnosť prekonania jednostranných východísk slovenskej hudobnej 
tvorby, reprezentovaných najmä tlakom moyzesovskej školy.

1 Takto mohla napr. opera Krútňava od Eugena Suchoňa, ktorá začala vznikať začiatkom štyridsiatych 
rokov na text Mila urbana, vtedajšieho šéfredaktora časopisu Gardista, zapadnúť do ideológie Sloven-
ského štátu a v čase jej dokončenia v roku 1949 do ideológie socializmu, keď bola vyhlásená za prvú 
slovenskú národnú operu. 

2 predchádzajúce Cikkerove opery Juro Jánošík (1953) a Beg Bajazid (1956) zdôrazňujú slovenské 
folklórne inšpirácie.
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2.2. Slovenská hudba v období 1958-1968 – vlna vzostupu 
V období šesťdesiatych rokov slovenskí skladatelia obohatili svoju tvorbu o nové výrazové 
a konštrukčné prostriedky, ktoré boli inšpirované najnovšími kompozičnými prejavmi vtedajšej 
európskej avantgardy. umožnil to tzv. politický odmäk, na ktorý rýchlejšie reagovali vtedy na-
stupujúci mladí skladatelia, nestotožňujúci sa s folkloristicko-impresionisticky (resp. expresio-
nisticky) ladeným variantom národnej hudby. Mohli sa zaujímať o umelecké smery západných 
kapitalistických krajín, ktoré predtým boli považované za formalististické a antisocialistické.3 
Jedným z dôležitých zdrojov informácií o nových hudobných trendoch bol albrechtov dom, kde 
sa u skladateľa alexandra albrechta (neskôr po jeho smrti u syna Jána albrechta) schádzali 
mladí skladatelia (spoznávali tu diela Hindemitha, Stravinského, regera, Křenka, Schönberga, 
Berga a Weberna, ale aj Stockhausena, Nona, Bouleza, Ligetiho a ďalších popredných autorov). 
Títo mladí skladatelia tak nadviazali na prerušenú líniu, ktorú predtým vo svojej tvorbe repre-
zentoval alexander albrecht.4 

Slovenská hudobná tvorba nastúpila cestu modernizácie prejavu a zaradila sa do progresív-
nych vývojových trendov vo svete. Mladí skladatelia prestali reagovať na politicky motivovanú 
oficiálnu kritiku a odmietanie pokrokových tendencií v hudbe: veľký rozruch napr. vyvolalo 
v postwebernovskom duchu ladené II. klavírne kvinteto (1958) a kantáta Osvienčim (1959) s po-
užitím avantgardných (predovšetkým sonoristických) techník vtedy mladého skladateľa ilju 
Zeljenku. 

Snaha dobehnúť vývoj európskej povojnovej avantgardy sa v slovenskej tvorbe odrazila 
v značnom záujme o schönbergovskú dodekafóniu, webernovský punktualizmus a formovú 
koncíznosť, ako aj bergovskú tonalizáciu dodekafónie: Tri kusy k pamiatke A. Schönberga (1960), 
Koncert pre husle a orchester (1960), Dve časti pre flautu, klarinet a klavír (1961) petra Kolmana; 
Combinazioni sonoriche per 9 strumenti (1963) ivana Hrušovského; Dve časti pre orchester (1963) 
Jozefa Malovca; Hovorí matka pre recitátorku, flautu, klarinet, fagot, gitaru a bicie (1959) pavla 
Šimaia a iné. Vplyvy Weberna, Debussyho a Bouleza sú evidentné v Dvoch piesňach na texty sta-
rých japonských básnikov pre soprán, husle, klarinet, gitaru a bicie (1959) ivana paríka; prepoje-
nie hudobného impresionizmu s dodekafóniou odrážajú Piesne na čínsku poéziu pre alt, flautu, 
klavír a violončelo (1960) Mira Bázlika; Čakanie pre recitátora, flautu, sláčikové kvarteto, harfu 
a bicie (1966) Juraja Hatríka; konfrontácia dodekafónie a modality s použitím variabilného 
metra je prítomná v Malej suite pre klavír (1960) romana Bergera; využitie polymodality, multi-
serializmu a sonoristiky v Sláčikovom kvartete (1965), vo Variáciách pre 13 nástrojov (1967) 
a v Asynchrónii (1968) Jozefa Sixtu; kombinácia sonoristiky, serializmu a metrickej organizácie 
v Kryptograme pre basklarinet, bicie nástroje a klavír (1965) Jozefa Malovca a podobne. Z ich 
rovesníkov sa vtedy pridŕžal viac tradičných kompozičných prostriedkov vo svojej tvorbe len 
Dušan Martinček, hoci dôsledne študoval najnovšie avantgardné techniky, ktoré sa neskôr od 
osemdesiatych rokov originálnym spôsobom odrazili v jeho tvorbe.

obohacovanie sa o najnovšie techniky svetovej avantgardnej hudby bolo spojené s ťaž-
kosťami získavania partitúr, notovín a zvukových záznamov. Záujemci sa s novou hudbou 
čiastočne oboznamovali v bratislavskom Divadle hudby z gramonahrávok, väčšinou však na 
základe sú kromnej iniciatívy (napr. v albrechtovom dome, z prednášok ota Ferenczyho a po-
dobne), pričom mimoriadne dôležité boli osobné kontakty.5 Jedným z najaktívnejších v oblasti 
novej hudby bol Ladislav Kupkovič, ktorý v roku 1963 založil súbor Hudba dneška, zameraný 
na uvádzanie avantgardných diel vtedajších popredných zahraničných a domácich autorov. 
Mnohí slovenskí skladatelia priamo vytvorili diela pre tento súbor. Kupkovič sa pričinil aj 
o vznik Medzinárodných seminárov pre súčasnú hudbu v Smoleniciach, kde sa realizovali via-
ceré jeho happeningy a hudobno-divadelné projekty: Osemhran strachu a nudy (1964), Mäso 
kríža (1964), Ozveny (1965) a iné. Najnovšie techniky (prejavy hnutia Fluxus, hudobná grafika, 
grafická notácia, veľká aleatorika a pod.) využíval vtedy mladý študent muzikológie na Filozo-
fickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave Milan adamčiak napr. vo svojich projektoch 
Dislokácia I a II a v početných hudobných gra fikách. od roku 1961 sa mladí skladatelia začali 
venovať aj elektroakustickej hudbe, spočiatku v Elektronickom štúdiu Československej televízie 

3 Je priam neuveriteľné, že neprijateľné boli aj diela prokofieva, a dokonca Debussyho, nehovoriac 
o vtedajšej západoeurópskej avantgarde.

4 Zjavné sú súvislosti medzi albrechtovým dielom Trio pre dvoje huslí a violu (1943) a Sláčikovým triom 
(1959) petra Kolmana.

5 Skladatelia nové informácie väčšinou získavali na zahraničných festivaloch a koncertoch, na kto-
rých v šesťdesiatych rokoch už mohli vo väčšej miere bez straníckych zásahov aktívne i pasívne partici-
povať.
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(Zeljenka, Kupkovič, Malovec),6 neskôr, od roku 1965 v Experimentálnom štúdiu Českosloven-
ského rozhlasu (Kolman, Malovec a technicko-umeleckí realizátori Ján Backstuber a peter Janík). 
V tomto štúdiu Jozef Malovec vytvoril na Slovensku prvú samostatnú elektronickú kompozíciu 
Ortho genesis (1966).7 Elektroakustickej tvorbe sa popri Jozefovi Malovcovi (Punctum alfa, 1968) 
venoval peter Kolman (D 68, 1968), ďalej roman Berger (Elegy in memoriam Ján Rúčka, 1969), 
Ladislav Kupkovič (Preparovaný text 1, Intermezzo, 1969) a ivan parík (Hommage to William 
Croft, 1969).

V tomto období viacerí skladatelia využili nekonvenčné a netradičné techniky: napr. apli-
kácia techniky koláže v Dvoch kolážach pre preparovaný klavír (1961) ilju Zeljenku; happeningy 
v dielach Ladislava Kupkoviča; aleatorika a grafická notácia v Sláčikovom kvartete (1963) ilju 
Zeljenku; aleatorika v Sonáte pre klavír (1963) ivana Hrušovského;8 polymetrická organizácia 
v Kvartete pre 4 klavírne hlasy (1964) a v Polymetrickej hudbe pre 4 sláčikové kvintetá (1969) 
ilju Zeljenku; priestorové efekty a sonoristika v Canticum Zachariae pre soprán a komorný 
orchester (1963), v Koncerte pre klarinet, recitátora, 4 ľudské hlasy a bicie nástroje na vlastný 
text (1965) a v Requiem aeternam pre 3 recitátorov, 3 miešané zbory, detský zbor, plechové 
dychové nástroje, bicie, čelestu a organ (1967) Tadeáša Salvu; kombinácia seriálnej, diatonickej 
i chromatickej organizácie tónov a sonoristika v Transformáciách, štyroch skladbách pre veľký 
orchester (1965) romana Bergera; prepojenie dodekafónie a modality moravského folklóru 
v ii. symfónii Hmlovina v Androméde (1963) a vo Villonskej balade pre klarinet a klavír (1966) 
Juraja pospíšila; pretavenie seriálnej organizácie v javiskovom diele v opere Peter a Lucia podľa 
rollandovej novely (1965, 11-tónová téma a kontrapunktické techniky) Mira Bázlika a v opere 
Cisárove nové šaty na námet H. Ch. andersena (1966) s črtami antiiluzívneho divadla Juraja 
Beneša.

Slovenská hudobná tvorba v období šesťdesiatych rokov zaznamenala výrazný pokrok a sta-
la sa uznávanou v zahraničí. udržiavala trend s hudbou vyspelých krajín a zaznievala na 
prestížnych medzinárodných festivaloch súčasnej hudby. 

2.3. Slovenská hudba v období 1968-1977/78 – vlna úpadku 
Úspešný rozvoj slovenskej hudby zastavil politický vývoj po auguste 1968 a najmä obdobie 
»normalizácie« po Xiii. zjazde KSČ 11. 12. 1970 (Poučení z krizového vývoje ve straně a společ-
nosti). V dôsledku týchto politických zmien boli zrušené Medzinárodné semináre pre súčasnú 
hudbu v Smoleniciach, časopis Slovenská hudba, súbor Hudba dneška a ohrozená bola aj elek-
troakustická hudba. Začiatok sedemdesiatych rokov v mnohom pripomínal koniec štyridsiatych 
a začiatok päťdesiatych rokov. pomýlená a nefunkčná tvorivá metóda socialistického realizmu 
z päťdesiatych rokov sa mala aktualizovať o mnohorakosť jej foriem a štýlových prejavov, 
v skutočnosti sa však vylučoval experiment v tvorbe, ktorý má vraj patriť viac do dielne umelca 
ako na verejnosť. ostro sa kritizovalo preberanie cudzích vzorov v umení (predovšetkým ideo-
logicky »závadných« z kapitalistických krajín) a nedostatočné zužitkovávanie domácich zdrojov. 
Nanovo sa akcentovala nutnosť realistického odrážania skutočnosti v umení, jeho humánny 
a optimistický charakter, pričom sa objasňovali kritériá toho, čo možno pokladať za moderné, 
socialistické a umenie vôbec (v tomto zmysle abstraktné a všetky »nerealistické« prejavy sa 
kládli do protikladu k socialistickému umeniu). 

Slovenská hudba nastúpila obdobie stagnácie. Nemohla ďalej kráčať s dobou v zmysle ak-
ceptovania i rozvíjania najnovších vývojových smerov a zasahovať do konštituovania súčasnej 
hudby v nadnárodnom kontexte. Mala totiž dostatočný kvalitný umelecký potenciál na to, aby 
mohla naďalej a ešte vo väčšej miere ako v šesťdesiatych rokoch znieť na svetových festivaloch 
a koncertných pódiách. pokrokoví skladatelia buď emigrovali (Ladislav Kupkovič, pavol Šimai, 
tiež muzikológ peter Faltin, neskôr v roku 1976 aj skladateľ peter Kolman), alebo svoju pozor-
nosť sústredili na komponovanie okrajových žánrov (inštruktívna a zborová tvorba, folklórne 
programy pre ľudové umelecké súbory a pod.). Napriek ťažkým podmienkam vznikali (aj keď 
viac do zásuvky) diela vysokej umeleckej hodnoty, ktoré z politických dôvodov na koncertných 
pódiách zazneli až neskôr. V oblasti štýlov dochádza ku kompromisom v podobe preja vov 
od rážajúcich snahy o prepojenie avantgardných východísk (z obdobia šesťdesiatych rokov) 

6 prvou slovenskou elektronikou bola Zeljenkova hudba k Horňákovmu filmu 65 miliónov, ktorá pod-
nie tila širší záujem o tento druh tvorby.

7 V roku 1967 bola táto kompozícia ocenená na súťaži elektronickej hudby v Dartmouth College, 
Hanover, uSa.

8 prvýkrát v slovenskej klavírnej literatúre Hrušovský použil v tejto skladbe aleatoriku, clustrovú 
techniku a hru na strunách klavíra.
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a domácej tradície menej preferovaných okruhov (nanovo sa prehodnocujú možnosti prepo-
jenia folklórnych elementov a tradičných hudobných postupov s tými, ktoré priniesla hudba 
20. storočia): napr. Zeljenkova 2. klavírna sonáta (1973, uvedená až v roku 1976) je ústupkom 
od avantgardných pozícií šesťdesiatych rokov, III. symfónia (1973, uvedená až v roku 1978) je 
skomponovaná na spôsob »štýlu staršej generácie«. Celkový proces zjednodušovania výrazu 
bol však charakteristický aj pre etablujúce sa koncepcie z aspektu širšieho vývoja hudby mimo 
domáceho rámca, ktoré vznikli aj v dôsledku reakcie na zložité štruktúry avantgardnej hudby. 
Tieto koncepcie, označované aj v širšom umeleckom kontexte termínom postmoderna, prefe-
rovali komunikatívnu funkciu umenia, návrat ku kráse a pôžitku. K slovu sa dostávajú otázky 
angažovanosti nie v zmysle socialistickej ideológie, ale najmä vnútornej potreby reagovať 
na krízovú situáciu v oblasti medziľudských vzťahov, vzrastajúceho nebezpečenstva vojnovej 
i ekologickej katastrofy. 

V radoch mladšej generácie skladateľov, u ktorých kryštalizácia kompozičnej dikcie pre-
biehala v sedemdesiatych rokoch, ale obdobie ich štúdií zasahuje šesťdesiate roky, dochádza 
v dôsledku neujasnenosti, akým smerom sa má uberať slovenská hudba, k značnej štýlovej 
rôznorodosti. 

Štýlový záber od avantgardy až po folkloristickú orientáciu na báze rozšírenej tonality 
možno pozorovať v tvorbe mladej generácie: snaha po komplexnosti použitia kompozičných 
prostriedkov u Juraja Beneša – Memoire pre komorný orchester (1977), opery Skamenený (1974) 
a Hostina (1980); racionálna organizácia a serializácia hudobného materiálu u Vladimíra Boke-
sa – Sonáta pre klarinet a klavír (1978), Koncert pre klavír a orchester č. 1 (1976), 2. symfónia 
(1978); viac príklon k štýlovej orientácii staršej zakladateľskej generácie u igora Dibáka, Hanuša 
Domanského, Jozefa podprockého a pavla Kršku.

aj tvorba najstaršej generácie je poznačená návratom k staršej štýlovej báze a tiež k slo-
venským ľudovým, ako aj politicky angažovaným témam – Suchoňov piesňový cyklus Pohľad do 
neznáma (1977), Concertino pre klarinet a orchester (1977); Cikkerove opery Coriolanus (1972), 
Rozsudok (1978), Symfónia 1945 (1974); Kardošova Slovakofónia, cyklus symfonických variácií 
na goralskú tému (1976), Októbrové poémy pre miešaný zbor (1977) a iné. Koniec sedemdesia-
tych rokov priniesol zostrenie ideového nátlaku na tvorbu, čo zasiahlo mladšiu generáciu – 
napr. ostrou kritikou9 bol odsúdený Bokesov Klavírny koncert, v ktorom autor využil racionálne 
techniky (serializácia hudobných parametrov, aplikácia Fibonacciho radu a pod.). 

obdobie stagnácie a úpadku sa postupne začalo prekonávať v druhej polovici sedemdesia-
tych rokov, keď nastupuje nová generácia mladých skladateľov a diktovanie umeleckej metódy, 
tém a štýlovej orientácie sa už nedalo akceptovať a udržať.

2.4. Slovenská hudba v období 1977/78-1988/89 – vlna vzostupu 
obraz slovenskej hudobnej tvorby sa stáva štruktúrovanejší nástupom mladých skladateľov, 
ktorí si nekladú za cieľ presadzovanie nových ideovo-estetických princípov, ale spontánne reagu-
jú na smery v hudbe, ktoré na Slovensku z politických príčin nenašli uplatnenie v sedemdesia-
tych rokoch. Kriticky sa stavajú k celkovému stavu v oblasti domácej tvorby a za najzávažnejší 
nedostatok pokladajú stratu kontaktu s obecenstvom, pričom chcú najmä získať poslucháčov 
z vlastnej generačnej vrstvy. ich inšpiračné zdroje siahajú k iným prameňom ako u prevažnej 
väčšiny skladateľov starších generácií – na rozdiel od orientácií na Darmstadt, Varšavu a iné 
centrá hudobnej avantgardy sa zaujímajú o hudbu krajín, kde rástla opozícia voči orientáciám 
tzv. Novej hudby. Je to napr. hudba v uSa – minimal, meditativ, repetitiv music (Steve reich, 
Terry riley, philip glass, La Monte young), v anglicku – beatová, rocková a minimal music (Eno 
Brian, gavin Bryars, Michael Nyman, skupina Beatles), v gruzínsku, Estónsku a rusku (gija 
Kančeli, arvo pärt, alfred Šnitke), ale aj európska hudba starších historických etáp. Z týchto 
mladých tvorcov najmä Martin Burlas, Vladimír godár a peter Breiner výrazne zasiahli do 
vývoja slovenskej hudby v tomto období. 

Martin Burlas v roku 1979 doslova rozvíril hladinu slovenskej hudby svojou kompozíciou 
Lament-Nénia pre sláčikové kvarteto (1979), ktorá stojí na pozíciách minimal music, v tom čase 
na Slovensku neznámej a vzhľadom na západný pôvod jej tvorcov z uSa nežiaducej. aj ďalšie 
skladby Koľajnice bez vlakov (1979), Predposledné leto pre vibrafón, klavír, harfu a komorný 
orchester (1980), Sotto voce pre orchester a miešaný zbor (1981), Hudba pre Roberta Dupkalu 
pre altsaxofón, barytónsaxofón, husle, violu, 2 violončelá, kontrabas, elektrickú gitaru, basovú 
gitaru, akordeón, 2 syntezátory, vokál a tanec ako recesia (1981), Simultánne kvarteto pre vio-
lončelo, pozaunu, gitaru, klavír, syntezátor a bicie (1987) poburovali svojím »primitivizmom« 
a popieraním konformity. 

9 nováČeK, Zdenko: Za pevnosť marx-leninskej estetiky, in: Hudobný život 1978, č. 9, s. 3.
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Vladimír godár prekvapoval na strane druhej »hedonizmom«, ľubozvučnosťou tonálnych 
konsonantných hudobných tvarov, aplikujúc postupy barokovej a romantickej hudby a ne-
vyhýbajúc sa zjavnému eklekticizmu v preberaní analogických postupov z hudby a. pärta, 
a. Šnitkeho, g. Kančeliho, C. orffa, M. góreckého a iných – Partita pre 54 sláčikových nástrojov 
(1983), oratórium Orbis sensualium pictus (1984), Concerto grosso per archi e cembalo (1985), 
Sonáta na pamäť Viktora Šklovského pre violončelo a klavír (1985), Dariačangin sad pre violu, 
violončelo a orchester (1987). peter Breiner šokoval svojím príklonom k beatovej, rockovej i po-
pulárnej hudbe, tiež miešaním viacerých štýlových rovín, známych v tvorbe staršej generácie 
slovenských skladateľov – Niečo ako koncert pre klavír a komorný orchester (1983), vokálno-
sym fonická freska Aby som ti posvietil na cestu (1985).

prejavy týchto mladých umelcov boli v mnohom priekopnícke a treba povedať, že do veľkej 
miery odvážne. riskovali svoju existenciu a neustále konflikty. aby mohli svoje ambície rea-
lizovať, vytvárali si vlastné ansámble a priestory na prezentáciu. Nadšenie a viera v zmyslu-
plnosť ich činnosti a postupné uvoľňovanie politického napätia im dodávali odvahu. V roku 
1982 vzniklo združenie hudobníkov Maťkovia (názov odvodený z familiárnej verzie krstného 
mena Martina Burlasa), neskôr tiež skupina ospalý pohyb – Zabudnutý ohyb či Vitebsk Broken, 
zameraná na alternatívny rock a piesne s kritickým politickým obsahom. Ten sa netýkal len 
textovej zložky, ktorá odrážala postoj tvorcov k spoločnosti a k abnormálnym medziľudským 
vzťahom, ale aj hudobnej stránky, ktorá bola namierená proti ošúchaným postupom tak v ob-
lasti vážnej, ako aj v oblasti rockovej hudby. Vedomá rezignácia na »vyššie« problémy (s tým 
súvisí aj názov ospalý pohyb) sa v konečnom dôsledku stala aktívnym hlasom proti všednosti, 
konvencii, nezáujmu, ľahostajnosti.

K polyštýlovému obrazu slovenskej hudobnej tvorby prispeli aj ďalší skladatelia tejto 
a mladšej generácie: peter Cón, Víťazoslav Kubička, iris Szeghy, peter Martinček, pavol Malovec, 
peter Zagar, Egon Krák, robert rudolf, alexander Mihalič, Daniel Matej, Kristián Seidmann, 
Miloš Betko, Marek piaček, róbert gašparík, Miloš Kroupa, Mirko Krajčí a ďalší. Viacerí z nich 
z vlastnej iniciatívy a za zvýšeného úsilia absolvovali študijné pobyty v zahraničí (Francúzsko, 
Taliansko, Švédsko); v roku 1987 založili (Daniel Matej a i.) ensemble VENi, špecializovaný na 
prezentáciu domácej i zahraničnej tvorby. V lete 1989, dva mesiace pred nežnou revolúciou, 
sa konala akcia Obraz a hudba (zorganizovali ju výtvarný teoretik ivan Jančár a hudobná teo-
retička Zuzana Martináková), na ktorej sa prezentovali mladí slovenskí skladatelia, interpreti 
a výtvarníci aj z okruhu tzv. alternatívneho umenia (výtvarníci: ivan pavle, ivan Csudai, Sveto-
zár ilavský, Stanislav Stankóczi, Laco Teren; interpreti a skladatelia: igor Jančár, Vlado godár, 
Svetozár ilavský, skupina ospalý pohyb – Zabudnutý ohyb, VENi a i.).

peter Machajdík sa už koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov v Bratisla-
ve venoval nekonvenčnej a experimentálnej hudbe a tiež multimediálnemu umeniu. Z vlastnej 
iniciatívy si dopisoval s takými osobnosťami ako Stockhausen, Ligeti, Boulez, Kagel, Schnebel, 
Ton de Leeuw, reich, Harrison, riley, Kotík, oliveros, Copland, Herbert Henck, ktorí mu posie-
lali svoje nahrávky, štúdie i knihy o aktuálnych trendoch v západnom svete. Machajdík zohral 
významnú úlohu aj pri formovaní najmladších skladateľov (alexander Mihalič, robert rudolf, 
Daniel Matej, Jozef Baán a iní), ktorým dal k dispozícii bohaté materiály z oblasti súčasnej 
svetovej hudby (knihy, partitúry, zvukové nosiče), v tom čase na Slovensku nedostupné.

Slovenská elektroakustická hudba dosiahla už v priebehu osemdesiatych rokov celý rad 
medzinárodných úspechov – Juraj Ďuriš: Spomienky (3. cena, Varese, 1985), Sny (1. cena, Varese, 
1987 a irEM Stockholm, 1988), Portrait (hlavná cena v kategórii multimediálnych projektov 
s použitím elektroakustickej hudby na medzinárodnej skladateľskej súťaži MuSiCa NoVa ’94 
v Brne); robert rudolf: Niečo povedať (čestné uznanie na súťaži Luigi russolo vo Varese, 1988); 
alexander Mihalič: Skladba pre klavír a mg. pás (prix de résidence, Bourges, 1988), peter Ma-
chajdík: ...a Zem sa bude tešiť (3. cena vo Varese, 1989).

už v druhej polovici osemdesiatych rokov ešte pred revolúciou viacerí mladí skladatelia 
získali možnosť študovať v západnej Európe (p. Zagar – Lyon, p. Martinček – Siena, a. Mihalič – 
paríž, r. rudolf – Darmstadt, paríž, Stockholm, D. Matej – paríž).

uvedené desaťročie reprezentovalo vlnu vzostupu. Slovenská hudobná tvorba sa opäť otvo-
rila medzinárodnej hudobnej scéne a skladatelia a interpreti postupne získali možnosť tvoriť 
v duchu najnovších tendencií a presadiť sa v zahraničí.

2.5. Slovenská hudba 1988/89-1998 – vlna úpadku, alebo vzostupu?
Situácia po páde komunizmu bola vhodná na rozvíjanie už presadených kontaktov v zahraničí 
a prvé roky charakterizuje rozvoj aj vzhľadom na existujúcu spoluprácu a nástup ďalších, či 
už mladých skladateľov alebo skladateľov, ktorí sa zo zahraničia buď vrátili, alebo prišli na 
Slovensko. V priebehu deväťdesiatych rokov sa polyštýlový obraz slovenskej hudby ešte viac 
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prehlbuje. Táto polyštýlovosť je daná na jednej strane tvorbou skladateľov niekoľkých gene-
račných vrstiev, z ktorých niektorí pokračujú v rozvíjaní už predtým sformovaného prejavu, 
alebo zažívajú zmenu vlastnej kompozičnej orientácie, na strane druhej tiež nástupom ďalších 
mladých tvorcov, príchodom umelcov zo zahraničia, ale aj aktivitami akademicky neškolených 
skladateľov a hudobníkov, ktorých estetické a štýlotvorné ambície sú vzájomne rozdielne. 

Vo svojej tvorbe okrem spomínaných skladateľov sa viac presadil Egon Krák: Elegidion, De 
vita et dignitate ecclesiastica pre mezzosoprán, lesný roh a orchester (1989, svetová premiéra 
v ríme v roku 1992), Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae pre dve sláčikové 
kvartetá a klavír (1991), Te Lucis ante Terminum... Hymnus pre soprán, detský zbor a sláčikový 
orchester (1994) a iné; Kristián Seidmann, Miloš Betko, róbert gašparík (1961, založil súbor 
Societa rigata), Miloš Kroupa, Mirko Krajčí (1968) a iní, ktorí iniciatívne menia zabehané štruk-
túry fungovania hudobného života na Slovensku. 

Zo strednej generácie iris Szeghy sa usadila v zahraničí aj na základe viacerých štipendií, 
ktoré absolvovala v Stuttgarte, v San Diegu, amsterdame, Hamburgu a vo Worpswede. Tie jej 
umožnili skladateľsky sa viac realizovať v zahraničí ako na Slovensku – Psalm pre sólový hlas 
na text p. Celana (1993), Perpetuum mobile pre klavír (1993), In Between pre hoboj a mg. pás 
(1993), Story pre hlas a mg. pás (1995), Deň na Manhattane pre gitarové kvarteto (1996), Cestou 
domov pre veľký symfonický orchester (1996), Vivat Heidelberg! pre soprán, resp. mezzosoprán 
a komorný súbor (1996), Modlitba pre miešaný zbor (1998) a iné.

obraz slovenskej hudby sa stáva ešte štruktúrovanejším príchodom a pôsobením skladate-
ľov na Slovensko v deväťdesiatych rokoch, ktorí žili predtým v zahraničí.

V roku 1991 prišiel na Slovensko skladateľ ruského pôvodu Jevgenij iršai, ktorého diela 
charakterizoval opäť iný osobnostný štýlový prejav, daný temperamentom a pôsobivosťou 
vý razu, logickou koncepciou hudobnej štruktúry: Modlitba za zosnulého priateľa pre soprán, 
barytón a komorný súbor (1994), Anagram na meno Ernst Bloch pre sláčikový komorný or-
chester (1994), Toccata pre 12 violončiel a klavír (1996), Die Tage wollen länger werden, 7 piesní 
pre mezzosoprán a klavír na básne i. Bachmannovej (1996), Exodus pre klavír a 2 tam-tamy 
(1996) a iné.

Slovenský skladateľ Mojmír Hanák, ktorý od detstva (od roku 1968) žil vo Švajčiarsku, sa 
v roku 1993 usadil v Bratislave, kde prvýkrát zožal úspech v roku 1996 svojimi Tromi piesňami 
na verše P. Országha Hviezdoslava. Výrazne pozitívny ohlas zaznamenala aj jeho Missa archaica 
in D pre zbor a orchester, venovaná orchestru a zboru Slovenskej filharmónie (1995), neskôr Päť 
piesní na texty čínskej ľúbostnej poézie a Christiana Morgensterna pre barytón a klavír, resp. 
orchester (1993, rev. 1995), Ticho pre flautu, sláčikový orchester a harfu (1996). 

Nové možnosti po revolúcii umožnili vznik nových tendencií, ktoré boli v období komu-
nizmu a tzv. normalizácie v sedemdesiatych a čiastočne aj v osemdesiatych rokoch zakázané. 
V oblasti netradičnej experimentálnej a nekonvenčnej hudby sa presadilo združenie Transmusic 
comp. s hlavnými aktérmi Milanom adamčiakom, petrom Machajdíkom a Michalom Murínom; 
tiež súbor Vapori del Cuore (1993), ktorý vznikol personálnou fúziou súborov VENi, Vitebsk 
Broken, ospalý pohyb – Zabudnutý ohyb a Tuleň pod názvom požoň sentimental (M. Burlas, 
D. Matej, M. piaček, p. Zagar). ich kreácie využívali prvky happeningu a hnutia Fluxus päťde-
siatych a šesťdesiatych rokov a tiež novších technických a audiovizuálnych možností. K slovu 
sa dostala aj oblasť alternatívnej hudby: gitarista a skladateľ igor Jančár, ktorý sa vo svojom 
hudobnom prejave inšpiroval Mahavishnu orchestrom, poľskou skupinou SBB, indickou hud-
bou, slovenským folklórom goralskej oblasti: Elekticum pre soprán, gitaru a sláčikové kvarteto 
(1989), Axyltultx pre soprán, gitaru a bicie (1991), Mythic Atiahulco (1993) pre soprán, gitaru 
a bicie a iné.

Druhú polovicu deväťdesiatych rokov charakterizuje postupná kríza, chaos a určitá »bezvý-
chodiskovosť« a viacerí skladatelia aj z rôznych generačných vrstiev odišli do zahraničia buď 
na niekoľkoročný pobyt, alebo sa tam usadili. Hudbu tohto desaťročia reprezentuje mimoriadne 
diferencovaná škála prejavov (všetko je dovolené, všetko sa akceptuje), čo pravdepodobne súvisí 
aj s demokratizačnými tendenciami, ktoré sú po období diktatúr vo všetkých sférach života 
v postkomunistických krajinách mimoriadne zdôrazňované. 

po revolúcii by sa očakával pokrok vo všetkých oblastiach života. prvé roky ho zazna-
menali – vznik nových festivalov pre súčasnú hudbu, obnovenie časopisu Slovenská hudba, 
viaceré zmeny v hudobných inštitúciách a hudobných vydavateľstvách (niektoré zanikli, iné 
sa transformovali, resp. prešli viacerými reformami). Začiatočné nadšenie a rozvoj postupne 
zabrzdil politický vývoj po roku 1992 za Mečiarovej vlády. Niektorí skladatelia buď vycestovali 
na tvorivé pobyty do zahraničia, alebo využili možnosť presťahovať sa a usídliť sa tam. Hos-
podársky rozvoj sa zabrzdil a viaceré hudobné inštitúcie zaznamenali regres. Zlá zahraničná 
politika sa odrazila aj v hudobnom živote vo vzťahoch so zahraničnými partnermi. Hudba 
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nielen na Slovensku, ale aj v širšom kontexte vykazovala svojou rôznorodosťou určité afinity 
so secesiou fin de siècle 19. a začiatku 20. storočia v existencii rôznych orientácií, inšpirovaných 
rozdielnymi štýlovými prejavmi európskej hudby minulosti i prítomnosti, európskou a mimoe-
urópskou hudbou, folklórnymi, džezovými, rockovými, populárnymi, alternatívnymi žánrami, 
tiež v pokusoch o hľadanie východísk z tejto »neprehľadnej« situácie.

V tomto desaťročí prevládala kvantita na úkor kvality. Situácia v hudbe sa podobala chao-
su: ktokoľvek napr. mohol prostredníctvom internetu a počítačových softvérových programov 
získavať i generovať ľubovoľný počet skladieb bez akýchkoľvek kompozičných vedomostí. V dô-
sledku rozvoja kolektívnej práce sa vytratil význam autorstva umeleckého diela, ktoré bolo 
spochybnené najmä v dielach vytvorených kolektívom (na Slovensku napr. Transmusic comp., 
požoň sentimentál), resp. ktoré sú produktom počítačového programu, vytvoreného iným auto-
rom ako skladateľom, tiež v tzv. recykláciách hudby iných autorov a v dielach, ktoré sú akousi 
kolážou citátov, afinít, alúzií, symbolov a pod. (godár, Machajdík, Matej, piaček). 

Vkladanie známych úryvkov z diel hudby minulosti do nového kontextu pokladali títo au-
tori za p r o c e s  r e c y k l á c i e  ako analógie s ekologickou recykláciou starého papiera či 
iného odpadu. 

Ďalším charakteristickým znakom bolo premiešavanie rôznych umeleckých disciplín, ktoré 
viedlo k v z n i k u  m u l t i m e d i á l n e j  h u d b y  č i  u m e n i a. 

V rámci tohto mnohovrstevného procesu vznikali aj protireakcie u vtedy nastupujúcich 
najmladších skladateľov, ktorí kládli dôraz práve na vážnosť umeleckej výpovede na báze 
poznania hudobného remesla, a tým aj na samotné autorstvo. Tento vývoj podliehal určitým 
zákonitostiam a princípom: p r i n c í p  k o m p l e m e n t a r i t y  – každý skladateľ sa sna-
žil vyjadriť iným spôsobom a p r i n c í p  k o n t r a s t u,  daný reakciou na predchádzajúce 
filozoficko-estetické koncepcie – tvorba generácie Burlasa, godára a Breinera bola iná ako 
tvorba starších generácií, najmladšia generácia (Vajo, Boroš, Steinecker, piaček, Milakovič, groll, 
Bachratá, Čekovská, Koňakovská, Kmiťová, Lejava, Dubovský a ďalší) reagovala na predchádzajú-
ce štýlové orientácie. Vtedy najmladší skladatelia vo svojej tvorbe reprezentovali dve rozdielne 
koncepcie: jedna bola blízka postmoderne (recyklácia hudobného materiálu, uprednostňovanie 
improvizácie a experimentu a tiež pre postmodernu typická strata pocitu identity, individuali-
ty a autorstva), druhú koncepciu – naopak – charakterizovalo hľadanie novej identity, návrat 
k individuálnym prejavom, pričom pocit autorstva nabral opäť na dôležitosti. Táto koncepcia 
sa síce utvárala v reakcii na predchádzajúcu, ale nedošlo k vzájomnej negácii a obe koncepcie 
koexistovali v komplementárnom vzťahu.

Mnohé z týchto tendencií nevznikli ako odraz túžby po výnimočnosti, jedinečnosti či origi-
nalite, ale skôr ako dôsledok potreby vyplniť medzery, ktoré vznikli následkom nerovnomerné-
ho vývoja v komunistickom režime a vyjadriť sa spôsobom, ktorý akcentoval moment radosti 
z kolektívneho muzicírovania, vťahoval poslucháča do hry, aktivizoval jeho emocionálnu za-
interesovanosť a podobne.

Desaťročie po páde komunizmu malo odštartovať nebývalé možnosti, ktoré mali znamenať 
pokrok. Skutočnosť však ukazuje (a je daná aj zákonitosťami v samoorganizujúcich systémoch), 
že k moci sa dostali štruktúry, ktoré vyvolali chaos, a toto desaťročie v konečnom dôsledku 
znamenalo vlnu úpadku. pokrok sa dostavil až neskôr, keď už nebolo možné udržať totalitný 
systém vo všetkých úrovniach politického a kultúrno-spoločenského života. 

3. Záver
ak sa zamyslíme nad ďalšími desaťročiami 1998-2008 a 2008-2018, vidíme podobné striedanie 
vĺn, ktoré pravdepodobne podlieha podobným zákonitostiam v samoorganizujúcich systémoch. 
Dĺžka jednotlivých cyklov sa môže meniť, ale zákonitosti budú fungovať aj mimo intencií člo-
veka. Dáva nám to nádej, že nadchádzajúce desaťročie (2018-2028) bude desaťročím vzostupu 
vo všetkých sférach nielen politického, ale aj kultúrno-spoločenského života, kde práve umenie 
najvýznamnejšou mierou prispieva k duchovnému rozvoju človeka a spoločnosti. 
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Výstižný názov konferenčného podujatia »Con tem-
po diverso / Vzdálená blízkost společného« obrátil 
pozornosť z príležitosti tohtoročného centenária 

vzniku Československej republiky na pripomenutie si nie-
koľko spoločných vývojových momentov, ktoré sa viazali 
na dlhoročné spolužitie českého a slovenského národa 
v jednom štáte, a hudobných aktivít, ktoré boli výsled-
kom ich analogických kultúrnych motivácií v priebehu 
20. storočia. Dôvod hovoriť o paralelách medzi vývojom 
českej a slovenskej hudby vyplýva zo skutočnosti, že obe 
naše hudobné kultúry a dynamické i statické momenty 
sprevádzajúce ich vývoj boli viazané na identickú previa-
zanosť heteronómnych, teda vonkajších činiteľov, distri-
buovaných zo spoločensko-politickej sféry, s priestorom 
autonómnej profilácie hudobnej kultúry v Českosloven-
sku. Máme na mysli z rovnakých pohnútok vyvierajúci 
záujem českých i slovenských hudobníkov o prirodzené 
právo vyjadrovať sa vo sfére tvorivosti (skladateľskej, 
interpretačnej, kriticko-publicistickej, muzikologickej 
i orga nizačno-managerskej) nezávisle od naoktrojova-
ných ideologických doktrín, zaštítených po roku 1948 
spoločným názvom, tzv. socialistickým realizmom. Ten 
predpokladal osvojenie jednej z jeho parol – tvorby »ná-
rodnej formou a socialistickej obsahom« – až na úrovni 
takrečeno sakrálnej oddanosti »démona súhlasu«1 po dľa 
možnosti u všetkých členov oficiálneho orgánu Zväzu 
československých (od roku 1949), resp. relatívne samo-
statnej (od roku 1955) slovenskej filiálky Zväzu sloven-
ských skladateľov, súhlasu s kultúrnou politikou po roku 
1948 z »kuchyne« vtedajšej štátostrany.2 onen »démon 
súhlasu« sa však jednoznačne nerealizoval, dogmatický 
a totalitný systém napriek stanovám i prehláseniam ofi-
ciálnych zväzových orgánov o »jednotnom uvedomelom 
fronte hudobníkov« dostával trhliny práve zásluhou ini-
ciatívy jednotlivcov, resp. tvorivých skupín, ktoré sa ne-
zľakli prípadných postihov za ich názory a aktivity a ob-
hajovali česť svojho umeleckého svedomia. Dostávame 
sa tak ku genetickým dôvodom sledovania vývojového 
pohybu daného názvom príspevku – ku vzniku a nástupu 
slovenskej hudobnej avantgardy na sklonku päťdesiatych 
a v priebehu šesťdesiatych rokov minulého storočia, vy-
kazujúcej mnohé spoločné črty, podporu i konkrétnu spo-
luprácu zo strany rovnako »naladených« českých kolegov.

určitá nádej na uvoľnenie tuhých dogmatických pra-
vidiel, ktoré sa výdatne do sféry českej a slovenskej hu-
dobnej kultúry vnášali po prevrate vo februári 1948 zo 
spoločného centra, prichádzala do sféry hudobnej kultú-
ry, života a tvorby z vonkajšej, politickej sféry. XX. zjazd 
sovietskych komunistov vo februári 1956 znamenal 
v dôsledku kritiky tzv. Stalinovho kultu osobnosti mož-
ný impulz aj pre oblasť umeleckých aktivít, šancu, že sa 
uvoľnia obruče tzv. železnej opony a prestanú ideologic-
ké hrozby zo strany vtedajšej marxistickej estetiky3 voči 

1 Je to názov jedného slovenského románu (1963) spisovate-
ľa Dominika Tatarku, neskoršieho signatára Charty 77.

2 Charakteristiku tohto »súhlasu« prostredníctvom analýzy 
dobových publicistických príspevkov z rokov 1945-1969 v od-
bornej tlači predstavil maceK , petr: Směleji a rozhodněji za 
českou hudbu, praha: KLp, 2006.

3 o »pohotovom« prenesení dogmatických myšlienok 

the emergence of the slovak musical avant-
garde in the 1960s as an organic component 
of Czecho-slovak discourse on freedom of 
artistic creation
The emergence and self-assertion of avant-garde 
tendencies during the 1960s appeared in parallel 
in Slovak and Czech music as individual dynamic 
factors of the development of music and musical 
life in Czechoslovakia. Members of the younger 
generation of composers of the time were critical of 
the dogmatic norms of “socialist realism”, and they 
fought against the isolation of Czechoslovak music 
and musical life from contemporary European mu-
sic and sought new compositional techniques as 
well as new avenues for expression. young Czech 
musicians supported many of the activities of Slo-
vak composers in the direction of artistic freedom. 
This understanding resulted in reciprocal collabo-
ration on the organisation of individual activities 
(concerts, conferences, publications). The Slovak 
and Czech followers of avant-garde tendencies were 
held back by the prohibition of their activities dur-
ing the “Normalisation” of cultural life in the Czech-
oslovak republic from 1971.

Key words: avant-garde; Czechoslovakia; Czech mu-
sic; Slovak music; 1960s; modern music; history 
of music; ideology; theory of art; socialist realism; 
"Normalisation"
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snahám o »otváranie okien« aj smerom k podnetom zo západoeurópskej hudobnej tvorby, 
staršej i aktuálnej.

počas 2. zjazdu Zväzu československých spisovateľov konaného na jeseň 1956 v prahe sa 
v diskusných vystúpeniach najmä niektorých českých literátov prejavili túžby po samostat-
nom umeleckom hľadaní a stvárňovaní námetov a voľbe umeleckých postupov. Na Slovensku 
sa impulzy z tohto celoštátneho zjazdu prejavili v obci spisovateľov založením generačného 
mesačníka Mladá tvorba a vo Zväze výtvarných umelcov sa vytvorila platforma pre skupinové 
prezentácie mladých výtvarníkov v novozaloženej galérii Cypriána Majerníka v Bratislave. Ten-
to pohyb však nemal výraznú paralelu medzi príslušníkmi Zväzu slovenských skladateľov. gene-
rácia prvých absolventov odboru kompozície na Vysokej škole múzických umení zostávala aj po 
skončení štúdia oddaná estetickému založeniu svojich učiteľov. oficiálne vedenie skladateľského 
Zväzu chápalo aktuálnu tvorbu v zmysle »jednotného skladateľského frontu« v hraniciach sta-
bilizovaného »socialistického« štýlu, ako sa deklarovalo aj z hudobno-historiografickej pozície 
v záverečných kapitolách prvých syntetických Dejín slovenskej hudby.4 a predsa sa určité ľady 
pohli – v roku 1957 uverejnil v 2. čísle novozaloženého odborného periodika, mesačníku Sloven-
ská hudba vtedy tridsaťročný skladateľ a muzikológ Ladislav Burlas, pôsobiaci pedagogicky na 
subkatedre hudby na Filozofickej fakulte univerzity Komenského Bratislave, úvahu Myšlienky 
o vývine národnej hudby.5 V nej formuloval dve na tú dobu smelé tézy: slovenská skladateľská 
tvorba dosiahla v minulosti nesporné tvorivé úspechy, ale takrečeno zaspala na vavrínoch, 
vyznáva len jeden smer kompozičnej tvorivosti (v podstate vzniknutý ešte v medzivojnovom 
období v prostredí tzv. slovenskej hudobnej moderny), ktorý stabilizovala a vydáva za jedine 
správny. V mnohom išlo v tomto stabilizovanom smere o metamorfózy a variácie kompozičnej 
estetiky Vítězslava Nováka. Druhá Burlasova téza mierila kriticky na systémovú uzatvorenosť 
slovenskej hudby voči prijímaniu podnetov zo širšieho prostredia európskej hudobnej tvorby 
20. storočia. Medzi menami skladateľov, ktorých tvorbu pisateľ považoval za inšpiratívnu, 
menoval igora Stravinského, Bélu Bartóka, príslušníkov parížskej šestky, paula Hindemitha, re-
prezentantov Druhej viedenskej školy, Sergeja prokofieva a medzi týmito zabúdanými osobnos-
ťami uviedol aj Leoša Janáčka.6 ak sme spomenuli, že skupina prvých absolventov kompozície 
z rokov 1955-1957 zostávala aj po ukončení školy verná východiskám svojich učiteľov, neplatilo 
to o iljovi Zeljenkovi, odchovancovi Jána Cikkera. prirodzená zvedavosť a dávka muzikality ho 
viedla k hľadaniu nových inšpirácií, ku ktorým sa počas štúdia, resp. prostredníctvom ideolo-
gicky infiltrovaného dobového hudobného života na Slovensku nedostal. Čerpal ich z počúvania 
tematických relácií vo viedenskom rozhlase venovaných hudbe 20. storočia, a tak jeho Sonáta 
pre klavír a Karikatúra pre komorný orchester odrážajú vplyv igora Stravinského, a v Klavír-
nom kvintete č. 2 siahol dokonca po inšpiráciách z hudby Druhej viedenskej školy (atonalizme 
arnolda Schönberga a metóde fragmentalizácie v hudbe antona Weberna).

Názory teoretika Ladislava Burlasa a opusy ilju Zeljenku predložené výboru Slovenského 
hudobného fondu7 vzbudili rozruch v Zväze slovenských skladateľov, orgáne poslušne vykoná-
vajúcom príkazy ideologického oddelenia Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 
(ÚV KSS). Vrcholné orgány, najmä po nástupe antonína Novotného v roku 1957 do funkcie 
prezidenta republiky i prvého tajomníka štátostrany, zareagovali ostro kriticky na prejavy 
»neposlušnosti« v komunite českých a slovenských umelcov a odporúčali urobiť príslušné 
opatrenia. Tie sa najmä v oblasti hudby uskutočnili rázne. ak čítame odborné periodiká Hu-
dební rozhledy a Slovenskú hudbu z rokov 1957-1960, dozvedáme sa nielen v ideologicky fo-
mulovaných úvodníkoch, ale aj z pera renomovaných skladateľov a muzikológov, že skromné 

o vývoji umeleckej tvorby z prostredia sovietskych ideológov do oblasti hudby svedčia tituly sychra, 
antonín: Stranická hudební kritika, spolutvůrce nové hudby, praha: orbis, 1951; nováČeK, Zdenko: Úvod do 
estetiky hudby, Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, 1952.

4 Kol.: Dejiny slovenskej hudby. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1957. autorom 
poslednej kapitoly, nazvanej Rozkvet slovenskej národnej hudby po víťazstve národnej a demokratickej re-
volúcie, bol Zdenko Nováček, ktorý v nej výdatne čerpal zo svojej knižnej monografie Súčasná slovenská 
skladateľská tvorba (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1955), klasifikujúcej novovznik-
nuté diela podľa ideologického kľúča na »realistické« a »formalistické«.

5 Burlas, Ladislav: Myšlienky o vývine národnej hudby, in: Slovenská hudba 1 (1957), č. 2, s. 59-67. 
6 ako uviedol maceK, Směleji a rozhodněji za českou hudbu ( pozn. 2), v priebehu roku 1956 i nasle-

dovných rokov sa na stránkach Hudebních rozhledů objavovali príspevky, zatiaľ opatrne kritizujúce najmä 
strnulú administratívnu prax Zväzu československých skladateľov.

7 Každá z novonapísaných partitúr sa musela predložiť výboru Slovenského hudobného fondu, ktorý 
mal posúdiť, čí príslušné dielo spĺňa atribúty slovenskej »socialisticko-realistickej« hudby, a až po klad-
nom odporúčaní sa mohlo dielo uviesť na koncerte, nahrať, resp. vydať.
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pokusy o rozšírenie poznatkov o hudobnej tvorbe 20. storočia v úplnejšej šírke sa v prostredí 
českej, resp. slovenskej hudby chápali ako prejavy »neuváženého« hľadania, siahania po tabui-
zovaných zdrojoch a dezorientácie hudobníkov najmä z radu mladých skladateľov, veď ešte aj 
hudba Clauda Debussyho a Bélu Bartóka sa chápala podozrivo a Leoš Janáček sa až na základe 
viacdennej konferencie v Brne v roku 1958 s medzinárodnou účasťou, venovanej jeho tvorbe 
a osobnosti, dostával z priestoru rozpačitej reflexie. Vrchol pobúrenia na pôde Zväzu sloven-
ských skladateľov nastal, keď si v prvej polovici roku 1959 zorganizovali čerství absolventi 
i študenti kompozície na Vysokej škole múzických umení a muzikológie na Filozofickej fakulte 
univerzity Komenského samovzdelávacie »Semináre hudby 20. storočia«, pretože chceli rozšíriť 
zdroj poznatkov o histórii i aktuálnych trendoch európskej kompozičnej tvorby, zatiaľ len satu-
rovaný počúvaním viedenského rozhlasu, pretože výchova na škole a dramaturgia hudobného 
života na Slovensku, čo sa týka hudby 20. storočia, bola v druhej polovici päťdesiatych rokov 
v oblasti informácií ešte minimálna, resp. tendenčná. preto si tajnou cestou zadovážili z blízkej 
a vtedy tak vzdialenej Viedne magnetofónové nahrávky, partitúry i zborníky zamerané na tvor-
bu medzivojnovej európskej hudobnej avantgardy i trendy vtedajšej »Novej hudby«, počúvali, 
študovali a diskutovali. V roku 1959 bola v pražskom Národnom divadle zrealizovaná nová 
inscenácia opery Vojcek od albana Berga a následné ohlasy potvrdzovali nezmyselnosť pesto-
vanej »prohibičnej politiky«. Keď k tomu pridáme programové iniciatívy Novákovho kvarteta 
(vďaka smelosti, odvahe a rozhľadu sekundistu Dušana pandulu), telesa, ktoré si okrem iného 
trúflo na naštudovanie náročného diela pierra Bouleza Livre, jednalo sa o dôležité impulzy pre 
oživenie strnulého hudobného života v Čechách, čo paralelne i na Slovensku viedlo ešte opa-
trne a skryto k povzbudeniu pre slobodnejšie tvorivé postupy a experimentálne ochutnávanie 
»zakázaného ovocia« v podobe sporadickej aplikácie kompozičných techník (dodekafónia a se-
rializmus) a šírenia informácií. Napr. na jednom z koncertov pražskej jari v roku 1958 mladý 
slovenský klavirista a budúci skladateľ roman Berger premiérovo uviedol 1. klavírnu Sonátu 
ilju Zeljenku, čo bol prvý prienik z tvorby predstaviteľa nastupujúcej skladateľskej generácie 
na Slovensku do českého recepčného prostredia. Mladí skladatelia a interpreti počas roku 1959 
zorganizovali na pôde parku kultúry a oddychu v Bratislave tri koncerty pod názvom »Kale-
idoskop hudby 20. storočia«, kde odzneli – prvýkrát na slovenskej pôde – aj komorné diela 
protagonistov Druhej viedenskej školy a dokonca aj jedna časť z cyklu Klavierstücke Karlheinza 
Stockhausena. pretože podobné aktivity zamerané na hľadanie nových tvorivých postupov 
a už aj otvorenejšie polemiky s dogmami tzv. socialistického realizmu sa prejavili aj v oblasti 
literatúry, výtvarného umenia či divadla, rozhodli sa vrcholné stranícke orgány konať. V máji 
1959 zorganizovali celoštátny Zjazd socialistickej kultúry a do Veľtržného paláca v prahe po-
zvali takmer 1 000 [!] zástupcov umeleckej a vedeckej inteligencie z Čiech, Moravy a Slovenska. 
Tu sa resuscitovali myšlienky o nenahraditeľnej sile »socialistického realizmu« pre umeleckú 
tvorbu a myslenie v Československu. uzávery tohto Zjazdu sa pohotovo aplikovali v oficiál-
nych vyhláseniach z tribún najmä 2. zjazdu Zväzu československých skladateľov vo februári 
1959 a následne 1. zjazdu Zväzu slovenských skladateľov, konaného na sklonku tohože roku. 
Konkrétne opatrenia nedali na seba dlho čakať. Samovzdelávacie semináre sa zakázali, teoretik 
Burlas bol vyhlásený za »revizionistu« a následne pozbavený pedagogického miesta na vysokej 
škole, mladým skladateľom sa mali »otvárať oči«, zaslepené podľa funkcionárov skladateľského 
Zväzu hľadaním nebezpečných »smerov a smeríkov« zo Západu.

prirodzenú túžbu najmä z radov mladej generácie po odstraňovaní tabuizovaných postupov 
a slobodnejšom tvorivom rozlete, sýtenom získavaním poznatkov o aktuálnych kompozičných 
trendoch, však nebolo možné utlmiť. po fáze latentnej a spochybňovanej aktivity smerom 
k avantgardne motivovaným zámerom a parciálnym výsledkom, príznačnej pre druhú polo-
vicu päťdesiatych rokov, sa od roku 1960 začala fáza výraznejšej aktivizácie, aj keď z oficiál-
nych zväzových orgánov ešte stále rezervovane komentovanej. Bolo zrejmé, že prienik nových 
kompozičných výsledkov do koncertného života v pretrvávajúcej konzervatívnej dramaturgii 
štátnych orchestrálnych telies voči hudbe 20. storočia v Čechách i na Slovensku môže zabez-
pečiť vznik špecializovaných súborov, pripravených naštudovať nekonvenčné partitúry. prvým 
takýmto súborom bola Komorní harmonie, založená v roku 1960 odvážnou iniciatívou mladého 
dirigenta Libora peška. Súbor našiel platformu v Divadle na zábradlí, jednom z malých diva-
diel dynamizujúcich umelecký život v prahe. okrem sústredenia sa na diela Druhej viedenskej 
školy (skladby nahrané týmto súborom vyšli zanedlho na Lp v rámci gramofonového klubu 
Supraphonu) začala Komorní harmonie inšpirovať aj skladateľov, napr. mladého autora Jana 
Klusáka. rok po založení Komornej harmónie vznikol v prahe ďalší komorný súbor Musica viva 
pragensis. Sústavnú činnosť zásluhou dvojice hudobníkov, flautistu petra Kotíka a fagotistu 
rudolfa Komorousa, súbor začal v roku 1962. okolo Komornej harmónie i Musica viva pragensis 
sa sústredil okruh sympatizujúcich skladateľov i teoretikov, čo viedlo k vytvoreniu pražskej 
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skupiny Novej hudby. Vystúpenia týchto súborov sprostredkovali neoficiálnu spoluprácu medzi 
českými a slovenskými hudobníkmi-skladateľmi, rovnako naladenými na pestovanie onoho 
»zakázaného ovocia«. Táto spolupráca mala však aj oficiálne zázemie – viacerí príslušníci nastu-
pujúcej mladej skladateľskej generácie na Slovensku (napr. ilja Zeljenka, pavol Šimai, Ladislav 
Kupkovič) písali filmovú hudbu. aby sa mohla táto tvorba zrealizovať, cestovali títo skladatelia 
do prahy, kde fungoval FiSyo po vedením Štěpána Koníčka, ktorý pripravil kvalitné nahráv-
ky. počas pobytov v prahe mohli títo skladatelia z Bratislavy navštíviť niektoré z koncertov 
spomínaných súborov. To znamenalo nesmierny impulz pre vznik podobne špecializovaného 
telesa aj na Slovensku.8 Skladateľ-autodidakt, vyštudovaný huslista Ladislav Kupkovič začal 
komponovať skladby ovplyvnené postwebernovskými technikami, z ktorých jednu (Rozhovory 
pre flautu a fagot), písanú pre protagonistov Musica viva pragensis, zaradil súbor do repertoáru 
a vystúpil s ňou dokonca aj na svojom koncerte v rámci festivalu súčasnej hudby Varšavská 
jeseň v roku 1963. Tak sa slovenská hudba prostredníctvom uvedenia nekonvenčného diela mla-
dého autora dostala zásluhou českých priateľov prvýkrát na program tohto už renomovaného 
medzinárodného festivalu. počas návštev prahy sa Kupkovič zoznámil s avantgardným českým 
výtvarníkom Mikulášom Medkom. Zaujali ho jeho expresívne obrazy s názvom Křížová cesta 
a inšpirovali ho k napísaniu dvoch drsných hudobných impresií Mäso kríža a Komentár. Kupko-
vičovi, hráčovi prvých huslí v Slovenskej filharmónii, sa v priebehu rokov 1962-1963 podarilo 
združiť okolo seba interpretov odhodlaných naštudovať náročné partitúry z európskej hudby 
20. storočia, zastúpenej najmä tvorbou Druhej viedenskej školy a autorov z darmstadtského 
okruhu »Novej hudby«. V januári roku 1964 sa novovytvorený súbor Hudba dneška predstavil 
na svojom inauguračnom koncerte. Jeho vystúpenia v priebehu ďalších rokov zažilo publikum 
nielen v Bratislave, ale aj v Brne, ostrave a prahe a dokonca v roku 1966 aj na Varšavskej jeseni. 
umelecký vedúci Kupkovič čerpal zo svojich kontaktov s českými interpretmi, napr. okrem vzťa-
hov s členmi Musica viva pragensis (nové skladby petra Kotíka a rudolfa Komorousa začleňoval 
do programov svojich vystúpení) spolupracoval aj s Duom Boemi (basklarinetista Josef Novák 
a klaviristka Ema Kovárnová, pre ktorých napísal aj skladbu).9 Spomínané Novákovo kvarteto 
zaradilo do svojho repertoára 1. sláčikové kvarteto ilju Zeljenku, ktoré v ich podaní zaznelo 
počas hosťovania telesa na festivale Varšavská jeseň v roku 1965 a je zaznamenané aj na Lp 
Supraphonu. pamätná bola pomoc pražských interpretov tomuto slovenskému skladateľovi, 
keď sa v roku 1964 podujali naštudovať a premiérovo vysielať v pražskom rozhlase Zeljenkovu 
kantátu-melodrámu Oświęcim, sugestívnu skladbu, ktorá sa vinou konzervativizmu, podozrie-
vania a určite aj závisti funkcionárov Zväzu slovenských skladateľov viac rokov po jej vzniku 
ocitla v šuplíku pre jej údajnú nehrateľnosť. až o rok neskôr po pražskom uvedení sa jej ujala 
Slovenská filharmónia.10

Ďalšia spolupráca českých a slovenských hudobníkov orientovaných avantgardným, teda 
priekopníckym smerom sa viaže na začiatky elektroakustickej hudby. už v roku 1960 sa na pôde 
Čs. televízie v Bratislave vytvorilo pracovisko zamerané na výrobu jednotlivých elektrogénnych 
kompozícií, slúžiacich zatiaľ primárne na ozvučenie relácií, resp. na tvorbu filmovej hudby. 
Toto pracovisko navštevoval aj skladateľ Wiliam Bukový, žijúci v ostrave, ktorý tu v spolupráci 
s technikmi-inžiniermi vytvoril svoje prvé elektrogénne štúdie.11 V prvej polovici šesťdesiatych 
rokov sa aj v prostredí českej hudby, konkrétne v plzni, vytvorila podobná experimentálna 
iniciatíva. Jej profilujúcimi osobnosťami boli inžinier Jiří Svoboda, skladateľ Miloslav Kabeláč 
a teoretici Eduard Herzog a Vladimír Lébl. ich zásluhou sa v tomto západočeskom meste zor-
ganizoval v roku 1964 1. seminár pre syntetickú hudbu, na ktorom sa zúčastnili aj slovenskí 
skladatelia ilja Zeljenka, peter Kolman a Jozef Malovec. Kvalita ich prezentovaných nahrávok, 
prevyšujúca prvé nesmelé pokusy českých skladateľov, zaujala natoľko Miloslava Kabeláča, 
napriek svojmu veku tvorcu zanieteného pre smer hľadania svojich mladších kolegov, že na-
hrávky slovenských elektroakustických kompozícií zaslal cestou svojich kontaktov do paríža.12 

8 KuPKoviČ, Ladislav: Elegické spomienky na 60. roky na pozadí kontaktov s českými hudobníkmi, in: 
Slovenská hudba 33 (2007), č. 3-4, s. 557-560.

9 chalupKa, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda, Bratislava: univerzita Komenského, 2011. Tvor-
be a osobnosti Ladislava Kupkoviča je venovaná kapitola na s. 169-190.

10 chalupKa, Ľubomír: Ilja Zeljenka, Oświęcim, in: Hudobný život 33 (2001), č. 6, s. 11-14. 
11 staDtrucKer, ivan: História jedného zvukového pracoviska, in: Slovenská hudba 13 (1969), č. 9-10, 

s. 342-349.
12 chalupKa, Ľubomír: Miloslav Kabeláč a slovenská hudba, in: Bajgarová, Jitka (ed.): Miscellanea 

z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008: Fenomén mecenášství v hudební kultuře. 
Kabeláč – Ištvan, praha: Etnologický ústav aV Čr – agora, 2010, s. 161-166.
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Tým naplnil jednak nezištnú propagátorskú funkciu na poli česko-slovenskej spolupráce, ale 
nepriamo prispel aj k zriadeniu nového, už oficiálneho Experimentálneho elektroakustického 
pracoviska v roku 1965 na pôde Čs. rozhlasu v Bratislave. Zlepšujúce sa technické podmienky 
pre jeho činnosť umožnili v druhej polovici šesťdesiatych rokov vznik aj prvých autonómnych 
elektro akustických kompozícií (Jozef Malovec, peter Kolman), ktoré získali aj medzinárodné 
ocenenie.13

paralelu iniciatív na pôde tak českej, ako aj slovenskej hudby možno sledovať aj v roz-
hodných vystúpeniach diskutérov na rokovaniach Zväzu čs. skladateľov a Zväzu slovenských 
skladateľov v roku 1963. Bolo zrejmé, že v tom čase už zanikali praktiky ideologického mani-
pulovania tvorivých iniciatív. príkladom takého ešte pretrvávajúceho typu uvádzania mladých 
skladateľov na »správnu« cestu bol celoštátny seminár na jar v roku 1962 v prahe, organizo-
vaný Zväzom čs. skladateľov, na ktorý pozvali aj účastníkov zo Slovenska. Na tomto podujatí 
sa im prednášajúci z radu funkcionárov prostredníctvom starej rétoriky pokúšali »otvárať 
oči« a varovať pred »zvodmi« experimentovania. avantgardne nasmerované iniciatívy, vlastné 
nastupujúcej generácii mladých skladateľov, však už nebolo možné zahatať, resp. ich odsunúť 
na pokraj hudobného života. Spolupráca medzi českými a slovenskými hudobníkmi sledujúcimi 
túto orientáciu sa stala synkretickou kvalitou, prejavujúcou sa nielen vo vzájomnej výmene 
poznatkov a tvorivých výsledkov, ale aj v dramaturgii hudobného života, napr. sériou Lp na-
hrávok pod hlavičkou »Musica nova Bohemica et Slovaca« v Supraphone, ako aj v muzikológii. 
Svedčí o tom česko-slovenský text, ktorý sformulovala a do vedeckého zborníka zaslala autor-
ská dvojica Vladimír Lébl a Ladislav Mokrý, obaja v dobovej hudobnej publicistike protagonisti 
obhajoby prirodzeného miesta avantgardných kompozičných tendencií v českej, resp. slovenskej 
hudobnej kultúre.14 priestor pre uverejňovanie sviežich príspevkov sa na pôde Hudebních roz-
hledů, resp. Slovenskej hudby poskytoval vzájomne autorom z druhej strany rieky Moravy. Na 
podujatí iSCM (Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu) konanom na jeseň v roku 1967 
v prahe odznela jedna z profilujúcich skladieb slovenskej hudobnej avantgardy, orchestrálny 
cyklus Transformácie romana Bergera. impulzy z oblasti vysokoškolskej umeleckej pedagogiky 
pochádzali z Brna, kde na pôde tamojšej JaMu pôsobili teoreticky rozhľadené osobnosti ako 
Ctirad Kohoutek, Jan Kapr, Miloslav ištvan, alois piňos, ktorých práce venované jednak vývo-
jovým problémom hudby 20. storočia, ako aj ich vlastnej skladateľskej praxi sa stali vítanou 
študijnou literatúrou v prostredí ešte zastaralej pedagogicko-didaktickej doktríny pestovanej 
na bratislavskej VŠMu.

ani na pôde akcie, ktorou vyvrcholili iniciatívy slovenskej hudobnej avantgardy šesťdesia-
tych rokov minulého storočia, teda troch ročníkov Smolenických seminárov pre súčasnú hudbu, 
konaných v rokoch 1968 až 1970, nemohli vedľa slovenských hudobníkoch a významných osob-
ností zo zahraničia (ako napr. Karlheinz Stockhausen, györgy Ligeti) chýbať českí skladatelia, 
interpreti a teoretici – spomeňme napr. pražský súbor Quax pod vedením dlhoročného priateľa 
petra Kotíka (zásluhou tohto súboru prvýkrát na slovenskej pôde odzneli aj diela z tvorby 
amerických skladateľov na čele s Johnom Cageom). povedľa vystúpení nemeckých špecialistov 
Carla Dahlhausa či Hansa petra reineckeho bolo možné počuť zasvätené prednášky Vladimíra 
Lébla, Eduarda Herzoga a Jana Kapra, za slovenskú stranu príspevky petra Faltina, petra Kol-
mana a Ladislava Burlasa.

Napokon spomeňme aj analogické myšlienky z úst českých a slovenských hudobníkov, kto-
ré odzneli v rozhorčených reakciách na vstup vojsk Varšavskej zmluvy v auguste roku 1968 
do Československa, jednak v pohotových spoločných vyhláseniach, ako aj v rámci diskusie 
pred a na mimoriadnom zjazde Zväzu československých skladateľov vo februári 1969, kde sa 
opakovane ozývalo horlenie najmä za demokratizáciu spoločnosti a umeleckú slobodu v ob-
lasti kompozičnej tvorby a myslenia. Vystúpili tu Miloslav Kabeláč, Věroslav Neumann, Miloš 
Jůzl, Jan Fischer, Harry Macourek, Miloslav galuška, za slovenskú stranu Ladislav Mokrý, ilja 
Zeljenka, roman Berger.15 Boli to posledné výrony slobodne uvažujúcich ľudí pred nástupom 
opatrení tzv. normalizácie na začiatku sedemdesiatych rokov, v rámci ktorých sa znovu z ide-
ologických pozícií určovalo, ako komponovať, ako písať a čím sa inšpirovať, resp. čomu sa 
v tvorbe a dramaturgii vyhýbať. pôsobilo priam symbolicky na margo plodne rozvinutej spo-

13 Čierna, alena: Elektroakustická kompozícia na Slovensku, in: Slovenská hudba 22 (1996), č. 1-2, 
s. 67-111.

14 léBl, Vladimír – moKrý, Ladislav: O současném stavu nových skladebních směrů u nás, in: Nové cesty 
hudby, i, praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 11-30. Z textu štúdie vyplýva mnoho paralel medzi 
českou a slovenskou hudbou pri sledovaní genézy a rozvoja avantgardných iniciatív v oboch národných 
kultúrach, najmä v prostredí mladých generácií hudobníkov, usilujúcich o »otváranie okien« do sveta.

15 pozri mesačník Slovenská hudba 13 (1969), č. 4-5, s. 156-182.
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lupráce medzi českými a slovenskými hudobníkmi, keď hlava slovenskej hudobnej avantgardy 
Ladislav Kupkovič vystúpil na jar 1969, mesiac pred svojou emigráciou do vtedajšieho Západné-
ho Nemecka, so súborom Hudba dneška na rozlúčkovom koncerte v Krížovej chodbe brnenskej 
radnice, v meste, kde tam žijúci skladatelia a teoretici priaznivo naklonení avantgardnému 
mysleniu a konaniu –ako alois piňos, arnošt parsch, Josef Berg, Miloslav ištvan, Miloš Štědroň, 
rudolf růžička – viac rokov so sympatiami sledovali túžby slovenských kolegov po slobodnom 
priestore pre tvorivosť a ich konkrétne aktivity. Nastupujúce kultúrno-politické iniciatívy zo 
strany »normalizátorov« boli tak na českej ako aj na slovenskej strane zamerané na ideologickú 
kritiku »krízových javov« a »pravičiarskych« postojov, ktorých nositelia sa podľa vykonštruo-
vaných obvinení nachádzali medzi zástancami avantgardných orientácií v hudobnej kultúre 
Československa šesťdesiatych rokov. Tí boli v nasledujúcich takmer dvoch desaťročiach vylučo-
vaní z oficiálneho českého, resp. slovenského hudobného života.
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V roce 2018 si připomínáme mimo jiné i dvousté 
výročí založení Národního muzea. počátky Českého 
muzea hudby, jeho nedílné součásti, byly ovšem 

velmi nenápadné. Museum Království českého, jak se teh-
dy nazývalo, shromažďovalo sice památky hudební pova-
hy, ale nebyl pro ně vymezen samostatný sbírkový pro-
gram.1 předměty papírové povahy byly začleněny do kni-
hovny Národního muzea, ostatní – mezi nimi především 
hudební nástroje, obrazy a busty – do archeologických 
sbírek. Tato praxe trvala zhruba po celé 19. století. přes-
tože v roce 1872 byl za předsednictví Františka Ladislava 
riegra založen hudební sbor při Museu Království české-
ho (jeho členy byli otakar Hostinský, Ludevít procházka 
a František Zdeněk Skuherský),2 na strukturu sbírek to 
nemělo žádný vliv. ani muzikolog a historik Zdeněk Ne-
jedlý, který pracoval v muzeu na přelomu 19. a 20. sto-
letí, neovlivnil stávající strukturu instituce. až v roce 
1913 s příchodem muzikologa a skladatele Emila axma-
na ( obr. 1) vznikl v rámci knihovny samostatný hu-
dební archiv. Nicméně obrazy, busty, hudební nástroje 
a trofeje nadále zůstaly roztroušeny v ostatních sbírkách 
Národního muzea.

Tato situace trvala až do roku 1946, kdy vzniklo pod 
axmanovým vedením samostatné hudební oddělení. 
o dva roky později byly sbírky pro samostatné hudeb-
ní oddělení vyčleněny z fondů Národního muzea. Nutno 
však dodat, že některé vzácné knižní exempláře zůstaly 
nadále uloženy v Knihovně Národního muzea, a stejně 
tak některé předměty, např. lidové hudební nástroje, se 
dnes nacházejí v dalších fondech Národního muzea. V ro-
ce 1949 převzal vedení hudebního oddělení po Emilu ax-
manovi alexandr Buchner ( obr. 2). po krátké epizodě 
v břevnovském klášteře byly hudební fondy deponovány 
ve Velkopřevorském paláci ( obr. 3), kde hudební oddě-
lení Národního muzea nalezlo své sídlo na více než půl 
století (1950-2003). Zde byla také v roce 1954 otevřena 
rozsáhlá expozice hudebních nástrojů, která na dlouhá 
desetiletí prezentovala sbírky muzea. Budova měla repre-
zentativní výstavní sály ( obr. 4-5), ale velmi skrom-
né zázemí pro depozitáře, a proto postupně přestala 
vyhovovat rostoucím nárokům na uložení a zabezpeče-
ní sbírek. po restituci objektu Velkopřevorského paláce 
a povodni v roce 2002 bylo nutné přestěhovat hudební 
sbírky do nových prostor. pro České muzeum hudby byl 

1 o sbírkách Českého muzea hudby srov. sKlenář, Karel 
et al.: Velká kniha o Národním muzeu, praha: Národní muze-
um, 2016, 293 s.; KoleKtiv autorů: Napříč sbírkami Českého 
muzea hudby / The Czech Museum of Music and its Collections, 
in: Musicalia 1 (2009), č. 1-2, s. 1-50; KabelKová, Markéta – 
paulová, Eva: Počátky samostatného hudebního oddělení Ná-
rodního muzea, in: Časopis Národního muzea, řada historická 
186 (2017), č. 3-4, s. 3-24; Štefancová, Dagmar: Profil Českého 
muzea hudby v roce dvoustého jubilea Národního muzea v Praze, 
in: Mú zeum 64 (2018), č. 2, s. 18-24.

2 Návrh na ustavení »sboru« podal F. L. rieger na sezení 
výboru Musea Království českého 26. 2. 1872, kde byl přijat. 
poté byl zaslán ke schválení c. k. místodržitelství. Srov. Časopis 
Musea Království českého 46 (1872), č. 2, s. 146. oznámení o zří-
zení »hudebního odboru« bylo zveřejněno v časopisu Dalibor 2 
(1874), č. 21 (23. 5.), s. 168.

Collections of the Czech Museum of Music 
in the year of the 200th anniversary 
of the National Museum
The collections of the Czech Museum of Music began to 
be assembled during the time of the foundation of the 
National Museum in 1818. For almost a century items re-
lating to music were scattered among various collections 
in what was then called the Museum of the Kingdom of 
Bohemia. it was not until 1913 that a separate musical 
archive was established within the National Museum, 
and only in 1946 did a separate Music Division come into 
being. unclear beginnings frequent failure to take the 
provenance of units into consideration has made it dif-
ficult to reconstruct the collection from the nineteenth 
century. The article deals with the genesis of collections 
and their structure today within the Czech Museum of 
Music. attention is also devoted to interesting acquisi-
tions of recent years and the current state of accessibil-
ity of collections accessible via online catalogues and 
digitalization.

Key words: prague; National Museum; Czech Museum 
of Music; Museum of the Kingdom of Bohemia; 19th 
century; 20th century; music collection
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získán bývalý nově rekonstruovaný kostel sv. Máří Magdaleny v Karmelitské ulici, kde muzeum 
sídlí od roku 2003 dodnes ( obr. 6).

Významným mezníkem v dějinách dnešního Českého muzea hudby byl rok 1976, kdy k hu-
debnímu oddělení Národního muzea byla přičleněna dvě monotematická muzea – Muzeum an-
tonína Dvořáka a Muzeum Bedřicha Smetany, do té doby spravovaná památníkem národního 
písemnictví. Vzniklo Muzeum české hudby, které se vedle přírodovědného muzea, Historického 
muzea, Náprstkova muzea a Knihovny Národního muzea stalo jednou z pěti odborných složek 
Národního muzea. V roce 2001 bylo přejmenováno na Národní muzeum – České muzeum hud-
by a v této podobě jej známe dodnes. 

Tento malý historický exkurz jsem uvedla proto, abychom si uvědomili, že v počátcích 
dnešního Českého muzea hudby (dále ČMH) nebyla přesně definována koncepce a program mu-
zea, a předměty se vztahem k hudbě nebyly vedeny jako samostatná sbírka. To je také jedním 

◀◀
Obr. 1:
Emil Axman
◀
Obr. 2:
Alexandr Buchner

Obr. 3:
Velkopřevorský palác

/2
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z důvodů, proč jsou dnes fondy muzea velmi nekonzistentní. V 19. století bylo muzeum odká-
záno především na dary, považovalo se za čest věnovat muzeu sbírkové předměty a muzeum 
ani nemělo větší finanční prostředky na nákup sbírek. Některé cenné hudební celky nemohly 
být proto pro muzeum získány. Jako příklad uveďme Donebauerovu sbírku, která v roce 1908 
patřila k nejcennějším soukromým sbírkám v tehdejším rakousko-uhersku a obsahovala velmi 
cenná bohemika. Tehdy se ovšem nenašly prostředky na její zakoupení pro muzeum, a tak byla 
rozprodána. Některé předměty se sice do muzea časem dostaly, ale jako celek byla Donebaue-
rova sbírka nenávratně rozptýlena.

Obr. 4:
Expozice ve Velko-
převorském paláci

Obr. 5:
Expozice ve Velko-
převorském paláci

/3
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Akvizice od počátku 19. století do počátku 20. století
Muzeum získalo už v 19. století velmi cenné sbírkové předměty – k nim patřil unikátní soubor 
renesančních hudebních nástrojů tzv. rožmberské muziky ( obr. 7),3 pozůstalost Václava 
Jana Tomáška, soubor skladeb Jakuba Jana ryby, dar p. antonína Buchtela nebo dar hudebního 
publicisty Josefa Srba Debrnova, obsahující velkou notovou sbírku s autografy skladeb Bedřicha 
Smetany a antonína Dvořáka, ale také rozsáhlý hudební slovník nebo dodnes nevydané soupisy 
a popisy zvonů. Na počátku 20. století věnoval muzeu pozoruhodnou sbírku experimentálních 

3 Dříve se používal název rožmberská kapela, tento pojem, jak ukázal další výzkum, však není pro 
tento typ hudebního tělesa vhodný. 

Obr. 6:
České muzeum hudby

/4
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žesťových hudebních nástrojů, nazývaných šedifony ( obr. 8), Josef Šediva, působící v oděse.4 
a právě před sto lety, v roce 1918, získalo muzeum velmi rozsáhlou sbírku profesora pražské 
konzervatoře ondřeje Horníka. Ta obsahovala asi patnáct tisíc hudebnin, téměř dvě stě hudeb-
ních nástrojů, rozsáhlou knihovnu a ikonografický soubor čítající stovky artefaktů.5 posléze 
přibyly do muzea sbírka komorní hudby (zvláště klavírní) advokáta Jana pohla, sbírka entomo-
loga a hudebního amatéra otakara Nickerla (s hudebninami od konce 18. století) a pozůstalosti 
Františka Škroupa a klavírního pedagoga Josefa Čermáka.

Akvizice ve 20. století
počátkem 20. století získalo muzeum památky po houslovém virtuosovi Františku ondříčkovi. 
později obdrželo pozůstalost houslaře Eduarda Emanuela Homolky, která vedle hudebních ná-
strojů obsahovala i velké množství hudebnin a cennou sbírku portrétní grafiky. Více než čtr-
náct set rukopisů starších českých skladatelů a také část archivu hraběte Jana pachty, zahrnu-
jící instrumentální hudbu 18. století včetně dechových partit komponovaných přímo pro pach-
tovskou kapelu, předala muzeu v první polovině 20. století umělecká beseda. 

po Únoru 1948 zasáhly do struktury sbírek hromadné konfiskace zámeckých a klášterních 
sbírek, které enormně navýšily počty sbírkových předmětů. Tato situace pak přinesla další 
poměrně velké komplikace v období restitucí, kdy fondy, na jejichž zpracování bylo vynaloženo 
velké úsilí, musely být navráceny původním majitelům (hudební sbírky křižovníků s červenou 
hvězdou, ze Strahova, Želivi, kláštera alžbětinek na Novém Městě pražském nebo roudnická 
lobkovická sbírka). 

4 žůrKová , Tereza – hruŠKa , Viktor: Josef Šediva (1853-1915) a jeho sbírka hudebních nástrojů 
v Národním muzeu – Českém muzeu hudby [= Editio monographica Musei Nationalis pragae, 21], praha: 
Národní muzeum, 2016, 167 s.

5 Srov. Štefancová, Dagmar – KaBelKová, Markéta – paulová, Eva: Hudební sbírka Ondřeje Horníka, 
i: Sbírka hudebnin, knihovna a výtvarné dokumenty [= Editio monographica Musei Nationalis pragae, 14/1], 
praha: Národní muzeum, 2012, 177 s., a KotaŠová, Daniela – žůrKová, Tereza – KříženecKý, Jan: Hudební 
sbírka Ondřeje Horníka, ii: Hudební nástroje [= Editio monographica Musei Nationalis pragae, 14/2], praha: 
Národní muzeum, 2012, 215 s.

Obr. 7:
Nástroje 

rožmberské muziky
▶▶

Obr. 8:
Šedifon
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Významným přírůstkem druhé poloviny 20. století byly autografy Bohuslava Martinů, Emi-
la Františka Buriana a dalších skladatelů, které muzeum získalo od Českého hudebního fondu. 
V osmdesátých letech se do muzea dostaly např. podstatné části pozůstalosti Jaroslava Ježka, 
aloise Háby a Miloslava Kabeláče. po roce 1989 se posílila akviziční činnost směrem ke kvali-
tativnímu zhodnocení sbírky. pro nákup sbírek byly získány významné účelové dotace z fondu 
integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury (tzv. iSo) 
a částečně i od sponzorů.

Fondy hudebních skladatelů
Zatímco fondy našich předních skladatelů 19. století Bedřicha Smetany a antonína Dvořáka 
jsou již doplňovány jen drobnějšími autografy (z díla Bedřicha Smetany autografy Lístku do 
památníku D dur a polky Souvenir de Bohême en forme de polkas op. 12 a skladatelovy moti-
vické náčrtky z roku 1846, z díla antonína Dvořáka dva autografy), byla zakoupena rozsáhlá 
pozůstalost Josefa Bohuslava Foerstera.6 Tvorba české moderny byla doplněna autografy děl 
Vítězslava Nováka a Josefa Suka. V případě Vítězslava Nováka byla získána výjimečným ná-
kupem autografní partitura Bouře a Podzimní symfonie,7 další drobnější kusy8 a rozsáhlejší 
korespondence.9 Fond Josefa Suka byl obohacen o autografy Meditace na svatováclavský chorál 
a rané skladby a rovněž o rozsáhlou korespondenci.10 podobně byl získán i jeden autograf Zdeň-
ka Fibicha.11 Doplněna byla i pozůstalost aloise Háby12 a pozůstalost skladatele a kapelníka 
Julia Fučíka.13 Nově České muzeum hudby zakoupilo pozůstalost K. B. Jiráka14 a skladatelky 
Slávy Vorlové.15 

Tvorba českých skladatelů 20. století je doložena pozůstalostmi skladatelů Václava Trojana,16 
Karla reinera,17 Miroslava ponce,18 Viktora Kalabise,19 Zbyňka Vostřáka,20 ivo Jiráska,21 Luboše 
Fišera22 nebo Ervína Schulhoffa.23 obraz hudební tvorby v druhé polovině 20. století doplňu-
jí ještě materiály archivu Svazu československých skladatelů z let 1949-1969 a Svazu českých 
skladatelů a koncertních umělců, které jsou uloženy v ČMH od roku 2008.24

Fondy hudebních interpretů
Dokumentovány jsou i osobnosti hudebních interpretů. K nejbohatším přírůstkům z posled-
ní doby patří korespondence25 a zvukové nahrávky Emmy Destinnové ( obr. 9).26 K velmi 
cenným položkám patří loni získané materiály z pozůstalosti Hildy Schuelerové-Mosertové, 
německé so chařky a přítelkyně Emmy Destinnové – jedná se vzájemnou korespondenci, pro-
gramy, kritiky, foto grafie a gramofonové desky.27 ČMH je získalo darem ze Švédska od vnuků 
Hildy Schuelerové.

6 Č. př. 46/1998, č. př. 84/2000.
7 Č. př. 14/2016.
8 Č. př. 12/1994, 142/1996, 92/1997, 87/1998, 146/2006-Jaro.
9 Č. př. 118/1993.
10 Č. př. 15/2004, 45/2004, 1-3/2005, dopis (č. př. 5/2015).
11 Č. př. 45/1998.
12 Č. př. 90/1990.
13 Č. př. 47/2001, 1/2007.
14 Č. př. 16/2004, 192/2005.
15 Č. př. 27/2000.
16 Č. př. 89/2013 – dodatek k pozůstalosti.
17 Č. př. 25/2012.
18 Č. př. 5/2017.
19 Č. př. 2/2011.
20 Č. př. 51/2000.
21 Č. př. 9/2007.
22 Č. př. 297/2006.
23 Č. př. 89/77. 
24 Č. př. 7/2008.
25 Č. př. 62/1990, 43/1990, 3/2007, 6/2007.
26 Č. př. 23/2012, č. př. 15/2016.
27 Č. př. 17, 18/2017.
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Z dalších významných interpretů byly v posledních 
desetiletích obohaceny fondy Jana Kubelíka ( obr. 10), 
jehož základ byl uložen v ČMH jako konfiskát po emi-
graci rafaela Kubelíka v roce 1948,28 dále materiály Ku-
belíkova současníka Františka Drdly,29 z mladších pak 
celá pozůstalost houslistky Nory grumlíkové30 a v po-
sledních letech i dokumentace umělecké činnosti hous-
listy Josefa Suka včetně jeho hudebního archivu.31 Vel-
mi zajímavé jsou také např. materiály houslisty Dušana 

panduly, někdejšího primária pandulova, později Hábova a Novákova kvarteta, který emigroval 
v roce 1968. V jeho fondu se kromě dokumentace jeho umělecké činnosti nacházejí i notové 
autografy kvartetů např. Jana Kapra, Karla Háby aj.32

Výčet akvizic ČMH z posledních dvou desetiletí obsahuje stovky položek a není možné je 
zde vyjmenovat. upozorním snad ještě na společnou rozsáhlou pozůstalost Marie Tauberové 
a Jaroslava Krombholce,33 pozůstalost alfreda Holečka, pozůstalost podnikatele a dirigenta 
Vladi slava V. Šaka34 nebo archiv souboru Due Boemi. K nejzajímavějším akvizicím loňského 
roku patří bezesporu korespondence klavíristy Svjatoslava richtěra s Karlem Stárkem, která 
dokumen tuje koncerty tohoto světově proslulého klavíristy v Československu v padesátých 
letech. obsahuje kromě programů také výpisy z richtěrova deníku35 a šest jeho pastelů věno-
vaných Karlu Stárkovi.36

28 Č. př. 27/1991 – fotografie, korespondence, programy, autografy. 
29 Č. př. 116/1993 – notové autografy, tisky, opisy, libreta.
30 Č. př. 31/2000.
31 programy, plakáty č. př. 8/2008, další 22, 23/2014, č. př. 6, 7, 8/2015.
32 Č. př. 10/2008.
33 Č. př. 17/2011.
34 Č. př. 38/2000.
35 Č. př. 25/2017.
36 Č. př. 24/2017.

Obr. 9:
Emma Destinnová

▶▶
Obr. 10:

Jan a Rafael Kubelíkovi
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Získání rozsáhlých sbírek
Vedle pozůstalostních celků získává ČMH také ucelené sbírky. K nejrozsáhlejším z poslední 
doby patří sbírka Václava Nejedla. Mezi asi sedmnácti tisíci hudebními rukopisy a tisky je 
detailně dokumentována produkce různých hudebních vydavatelství od Marca Berry, Johanna 
Hoffmanna, Christopha Kuhé, F. a. a M. urbánků, Karla J. Barvitia až do konce sedmdesátých 
let 20. století.37 Zakoupena byla také sbírka továrníka richarda Morawetze s velmi významným 
souborem korespondence od 18. do konce 19. století, několika autografy a cennou ikonografic-
kou kolekcí (památky pocházejí částečně z už zmíněné Donebauerovy sbírky, částečně získané 
Morawetzovou vlastní sběratelskou činností). Kromě jednotlivin obsahuje také obsáhlé album 
Jana Nepomuka Štěpánka z první třetiny 19. století, dokumentující činnost Stavovského diva-
dla v době, kdy byl Štěpánek členem jeho vedení, a album korespondence Ludevíta procházky, 
dokumentující hudební život od šedesátých do osmdesátých let 19. století.38

Výčet akvizic ČMH by mohl na tomto místě pokračovat velmi dlouho a stejně by nebyl 
úplný. Snad ještě na závěr přehledu upozorním na několik přírůstků po roce 2000. Z noto-
vých archivů to byl archiv Českého noneta39 nebo sbírka Františka Slavíka pro violu d’amore,40 
z ikonografických souborů kresby Hugo Boettingera41 a Karla otáhala42 a také pozůstalosti 
muzikologů: např. Jaroslava Šedy, Jarmila Burghausera, Marie Svobodové nebo Zdeňka Nouzy. 
Z jednotlivin např. kvitance Josefiny Duškové z roku 1821 od Christiana Clam-gallase.43

Dnešní struktura Českého muzea hudby
po roce 2008, kdy v ČMH vzniklo nové oddělení – Centrum pro dokumentaci populární hudby 
a nových médií –, se akvizice rozšířily i na dokumentaci populární hudební kultury na území 
Čech, českou recepci zahraniční populární hudby a na recepci hudebních aktivit osob či institucí 
pocházejících z Čech. Základ fondu Centra pro dokumentaci populární hudby tvoří sbírka Jany 
Bendové, zaměřená na osobnost Karla gotta. Ta se stala také součástí nedávné výstavy Gott My 
Life. Novou akvizicí Centra se stala také část pozůstalosti Vlasty průchové.

V roce 2018 eviduje České muzeum hudby v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury 
České republiky celkem 273 tisíc položek, z toho:

■ ČMH 1 – Hudebněhistorické oddělení: 222 456;
■ ČMH 2  – oddělení hudebních nástrojů: 2 644;
■ ČMH 3 – Muzeum B. Smetany: 35 976;
■ ČMH 4 – Muzeum a. Dvořáka: 8 234;
■ ČMH 5 – Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií: 4 050.

uvedené počty ovšem neznamenají počet jednotlivin. pod jednotlivými položkami se mohou 
nacházet i stovky až tisíce kusů sbírkových předmětů. V chronologické evidenci má ČMH v sou-
časné době asi 4 tisíce záznamů, z toho jen asi 10 % tvoří jednotliviny, a pod dalšími záznamy 
se mohou skrývat až tisíce jednotek. odhadujeme, že v současné době České muzeum hudby 
může mít kolem 700 tisíc jednotlivých sbírkových předmětů.

Péče o sbírky a jejich zpřístupnění
Velké množství sbírek klade značné nároky nejen na jejich udržování, tj. uložení, konzervování 
a restaurování, ale také na jejich evidenci a zpřístupnění. Moderní technologie dnes nabízejí 
možnost zveřejnit katalogy sbírek online a začlenit je do širších databází. V Českém muzeu 
hudby byly za podpory programu ViSK 5 naskenovány staré ručně psané katalogizační lístky44 
a zveřejněny na webových stránkách Národního muzea. od roku 2009 probíhá retrokonverze 
a rekatalogizace. Nově se v současné době katalogizuje pomocí knihovnického programu Ver-
bis, který je dostupný z opaCu. Výhoda tohoto systému spočívá v tom, že v okamžiku, kdy 
kurátor sbírky zkatalogizuje sbírkový předmět, jsou záznamy okamžitě přístupné badatelům 

37 Koupě a dar od a. Sigmunda, č. př. 1/2000 a 113/2001.
38 Č. př. 116/2003 a 26/2008, 27/2008, 28/2008, 29 /2008. Srov. též vojtěŠKová, Jana (ed.): Album 

Jana Ludevíta Procházky / The Procházka Album, praha: KLp & NM, 2013, LXVi + 350 s.
39 Č. př. 18/2007.
40 Č. př. 12/2007.
41 Č. př. 44/2014.
42 pozůstalost č. př. 12/2016.
43 Č. př. 2/2016.
44 Mezi nimi se nacházejí ještě lístky psané rukou Václava Hanky.
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a široké veřejnosti online. Že rychleji reagují zahraniční badatelé, to se ukázalo např. při objevu 
Mozartovy, Salieriho a Cornettiho skladby Per la ricuperata salute di Ofelia, kterou mezi nově 
zkatalogizovanými sbírkovými předměty ČMH objevil a v roce 2016 vydal německý muzikolog 
Timo Jouko Herrmann.

Katalogizace ovšem nepokračuje tak rychle, jak bychom si přáli. Z přehledu nových akvizic 
je zřejmé, že jednotlivé přírůstky mohou obsahovat i tisíce kusů a jejich zpracování vyžaduje 
měsíce, někdy i roky soustředěné práce dokumentátorů a kurátorů. Na tyto úkoly nemá ČMH 
dostatečnou kapacitu. V roce 2010 snížilo Národní muzeum stav pracovníků o 15 % a tato 
eliminace způsobila, že pracovníci dnes zvládají víceméně jen základní a nezbytnou péči o sbír-
ky. Chybí také pracovníci, kteří by se mohli samostatně věnovat výzkumné práci, která je 
často předpokladem k vlastní katalogizaci. V současné době má celé ČMH pouze dva vědecké 
pracovníky, kteří ale zodpovídají i za kuratelu poměrně rozsáhlých sbírek. i přes to je v ČMH 
s podporou Ministerstva kultury v rámci programu DKrVo řešeno v letošním roce 16 vědec-
kých úkolů zaměřených především na výzkum vlastních sbírek. grantovou agenturou Čr je 
podpořeno Kritické vydání korespondence B. Smetany (v současné době se připravuje 2. svazek 
pro léta 1863-1874) a grantem NaKi ii projekt Nový fonograf. 

Začlenění ČMH do celku Národního muzea přináší své výhody, jednou z nich je právě to, 
že Národní muzeum má status výzkumné organizace. Na druhé straně ale znamená také 
jistá omezení. Centrální systém digitalizace, kdy metadata musí vyhovovat velmi specifickým 
požadavkům jednotlivých odborných složek a splňovat požadavky na evidenci tak odlišných 
předmětů, jako jsou např. minerály, brouci, mince, autografní partitury nebo hudební nástroje, 
nebyl dodnes v rámci Národního muzea uspokojivě vyřešen. ČMH nemá v současné době kromě 
některých jednotlivin v rámci Europeana a e-sbírek zpřístupněny digitalizáty svých sbírkových 
předmětů. 

intenzivně pokračuje v současné době evidence a digitalizace sbírek ve fonotéce ČMH 
( obr. 11). Byl vypracován projekt v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experi-
mentálního vývoje národní a kulturní identity (tzv. NaKi ii) na léta 2016 až 2022. Má název 
Nový fonograf: Naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitaliza-
ci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových 
institucích. Spolu s Národní knihovnou Čr, Knihovnou akademie věd Čr a Filozofickou fakultou 
Masarykovy univerzity budou v rámci projektu nejen vytvořeny a otestovány metodiky na 
ochranu a zpřístupnění sbírek, ale zároveň zpracovány nejvýznamnější fondy ČMH tak, aby 
odpovídaly nejnovějším světovým standardům v této oblasti. Zdigitalizované nahrávky jsou 
postupně dostupné online: www. zvuk.nm.cz.

obdobně, i když ve skromnějších podmínkách, pracuje v ČMH také Metodické centrum 
dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (http://www.mcmi.cz/), které 

Obr. 11:
Fonoválečky 

ze sbírek ČMH
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s finanční podporou Ministerstva 
kultury vytváří nejen metodiky, ale 
také databáze hudebních nástrojů 
a jejich výrobců včetně náhledů zdi-
gitalizovaných nástrojů.

Závěr
Zpracovanost a zpřístupnění sbí-
rek není bohužel v současné době 
prioritou ČMH. Více je preferována 
prezentace sbírek formou výstav, 
vzdělávacích a výchovných pořadů. 
Těmto aktivitám mají být v budouc-
nu poskytnuty další prostory v rámci 
ČMH. Sbírky budou z budovy v Kar-
melitské ulici už v brzké době depo-
novány v nově vybudovaných depozi-
tářích v Litoměřicích. absence sbírek 
na centrálním pracovišti ČMH určitě 
nepovede k jejich rychlejšímu zpraco-
vání. Spíše naopak. Na druhou stranu 
je třeba říci, že v současné době stej-
ně není v silách stávajícího personálu 
ČMH sbírky zpracovat. pokud nebude 
posílen stav odborných pracovníků, 
nebudou vytvořeny externí granty, 
nezapojí se studenti a širší odborná 
veřejnost, nedojde v nejbližší době 
k žádnému výraznějšímu posunu. 
Dodejme zároveň, že tento stav není záležitostí poslední doby. Trvá zhruba od padesátých let 
minulého století, kdy sbírky neúměrně narostly v důsledku konfiskací. V současné době, kdy 
nové technologie nabízejí dříve netušené možnosti, je zpracování sbírek ČMH velkou výzvou. 
Ta však nenachází velkou odezvu. Současný stav může setrvat další dlouhá desetiletí. ale abych 
neskončila svůj příspěvek pesimisticky, dobrou zprávou je, že až se ČMH podaří zpřístupnit své 
fondy, může se veřejnost těšit na mnohé netušené poklady.

Obr. 12:
Výstava Fenomén 
Martinů v ČMH
(2009)
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před zaměřením se na česká hudební nakladatelství 
je důležité definovat samotný pojem »hudební na-
kladatelství« a z toho vyplývající možnosti i očeká-

vání. Hudební nakladatelství se zabývají vydáváním edic, 
jejichž hlavní součástí jsou noty, přičemž aktivity nakla-
datele zahrnují spolupráci se skladateli, editory, redakční 
práci, financování tisku, propagaci, distribuci, skladování 
a za posledních sto let významnou měrou také spravo-
vání provozovacích práv.1 Svaz německých hudebních na-
kladatelů definuje činnost hudebních nakladatelství mj. 
jako získávání a zhodnocování práv k hudebním dílům. 
Hudební nakladatelé vyhledávají nové autory a navazují 
s nimi smlouvy, přičemž cílem těchto aktivit je vydávat 
hudební díla ve formě not a ty pak dostávat mezi spo-
třebitele.2 rozpětí činností hudebních nakladatelů tedy 
souvisí s hudební materií pouze částečně a z velké části 
zasahuje do aktivit obchodních či podnikatelských.

právě ekonomický aspekt činnosti hudebních naklada-
telů však bývá zvláště v souvislosti s vážnou hudbou čas-
to vnímán negativně. Je to částečně pochopitelné – spo-
jování »národních velikánů« s podnikáním soukromých 
fi rem může být v rozporu s jejich ikonickým vnímáním. 
Také hudební historici se v případě hodnocení rozporů 
mezi skladatelem a nakladatelem přiklánějí častěji na 
stranu umělce a nakladatel je apriorně vnímán nega-
tivně. V tomto kontextu lze např. připomenout složitý 
vztah antonína Dvořáka s jeho berlínským nakladatelem 
Fritzem Simrockem (nakladatelství N. Simrock) a jeho 
historické hodnocení, které se vymanilo z předsudků až 
po letech na základě zhodnocení pramenů.3 pro nakla-
datele coby podnikatele je ziskovost jeho činnosti zcela 
zásadní. Nakladatelské katalogy samozřejmě odrážejí ob-
sahové priority a vkus jednotlivých historických období, 
zároveň však charakterizují i momentální situaci prodeje 
notovin a právní i socio ekonomický dobový kontext.

provázání obsahu vydávání s hospodářskou smyslu-
plností je základní premisou fungování nakladatelství 
v jakémkoli oboru a v období první republiky bylo samo-
zřejmé. V době komunismu byla tato rovnováha naru-
šena a na na šem území přestal být nakladatel vnímán 
v při ro ze ném tržním kontextu. Stejně tak ani samotné 
téma českých hudebních nakladatelů nebylo v literatuře 
příliš reflektováno, více se o něm dozvídáme spíše ve 
spojení s non-artificiální hudbou;4 jisté mediální pozor-
nosti se mu dostalo koncem devadesátých let a začátkem 

1 Krummel , Donald W.: Publishing of music [s. v. 
Printing and publishing of music], in: Grove Music On-
line, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/
v iew/10 .1093/gmo/9781561592630 .001 .0001/omo-
-9781561592630-e-0000040101.

2 Deutscher Musikverleger-Verband, http://www.dmv-on-
line.com/de/musikverlage/was-macht-ein-musikverlag/.

3 Döge, Klaus: Dvořák. Leben – Werke – Dokumente, Zürich – 
Mainz: atlantis, 11991, 21997; česky: Antonín Dvořák. Život – 
Dílo – Dokumenty, praha: Vyšehrad, 2013.

4 KoteK , Josef: Meziválečný rozvoj české populární hudby 
v rámci nového organizačního a technického zázemí, in: Hudební 
věda 30 (1993), s. 249-259; KoteK, Josef: Dějiny české populární 
hudby a zpěvu 19. a 20. století, 2: 1918-1968, praha: academia, 
2000.

the transformation of Czech music 
publishers against the background of 
historical developments from 1918 to 2018
The plans for editions of Czech music publishers natu-
rally reflect the tastes and priorities of their times, but 
they also document the conditions for the sale of music 
from a commercial perspective, which did not necessarily 
correspond to the desires of the cultural community. The 
requirement that it make economic sense for content to 
be published is a basic premise for the functioning of a 
publishing company in any field, and during the period 
of the First Czechoslovak republic this was taken as a 
matter of course. This balance was disrupted during the 
Communist era, and publishing ceased to be viewed in a 
market context in this country. This led to a number of 
things, including very stormy reactions to the process of 
privatisation of music publishing companies after 1990. 
Documenting the transformations of the institutional 
platform for publishing during the past 100 years in Bo-
hemia and Moravia reveals that in spite of several brutal 
interruptions of the continuous development in the field, 
there still exists a certain overlapping of topics, projects, 
and people throughout the entire period under study.

Key words: history of music; publishing houses; Czech 
music; critical editions; 20th-century music; urbánek; 
pazdírek; Starý; Melantrich; Hudební matice umělecké 
besedy; orbis; SNKLHu; SHV; Supraphon; panton; Český 
hudební fond; Bärenreiter praha; Schott Music panton; 
Hudební nakladatelství Českého rozhlasu;
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/2
nového tisíciletí v souvislosti s privatizací.5 Velmi potěšitelné jsou novodobé reflexe, kdy na 
ústavech hudební vědy v praze či Brně vznikají vysoce kvalitní diplomové a disertační práce 
zabývající se jednotlivými českými nakladateli.6 podíváme-li se na proměnu českých hudebních 
nakladatelství v průběhu století 1918-2018, vyjevuje se na jedné straně závislost nakladatelské 
ediční politiky na vnějších sociálně-politických podmínkách, na druhé straně však překvapuje 
významné prolínání témat, projektů i osobností skrz celé sledované období.

Období první republiky
Za rakouska-uherska byla díla českých skladatelů vydávána u menších nově vznikajících čes-
kých firem, ve velké míře však byla vydávána v cizích, převážně německých a rakouských 
nakladatelstvích (N. Simrock, Breitkopf & Härtel, universal Edition ad.).7 po vyhlášení Česko-
slovenské republiky se situace změnila a vydávání českých skladatelů se stalo doménou českých 
nakladatelství, která zažila krátký rozkvět jako soukromé samostatné podniky v mladém stá-
tu, který se v nové Evropě stavěl jako kulturně silný hráč. Hlavním činitelem změn po první 
světové válce byl prudký rozvoj populární hudby a vzestup její obliby, což se v oblasti vážné 
hudby odrazilo mj. v poptávce po »konzumních« kusech, různých úpravách oblíbených skladeb 
a skladbách menšího obsazení. Stálý prodejní odbyt si udržela pedagogická a instruktivní lite-
ratura, jako jsou nástrojové školy, hudební učebnice a praktické příručky. V tomto aspektu se 
uvažování a fungování dnešních nakladatelství zásadně neodlišuje. odborně, časově i finančně 
náročné vydávání velkých orchestrálních partitur musí být vyváženo tituly reagujícími na 
momentální poptávku a pedagogickými tituly s násobně vyšší prodejností než umělecká a re-
pertoárová díla. K příjmům nakladatele přibyly po roce 1918 nově také poplatky za veřejné 
provozování hudby. Velká orchestrální díla byla za poplatky půjčována v podobě provozovacích 
materiálů orchestrům či rozhlasu.

Fungování nakladatelství v první republice výrazně ovlivnila proměna autorského práva, 
které se historicky vyvinulo z původního práva ryze nakladatelského. roku 1923 došlo k úpra-
vě poměru autora a nakladatele zákonem o smlouvě nakladatelské; za účelem vybírání a roz-
dělování provozovacích honorářů vznikaly tzv. ochranné společnosti, ve kterých se sdružovali 
majitelé autorských práv, tedy skladatelé, hudební nakladatelé, dědicové autorských práv či 
textaři. V Československu byl založen v roce 1919 ochranný svaz autorský (oSa), jehož hlavní 
činnost tvořil výběr za veřejné provozování a prodej nosičů, výplaty autorských odměn a udě-
lování souhlasu s užitím děl.8 Vzájemná regulace autorského a nakladatelského práva se stala 
ekonomicky oboustranně výhodnou. Nakladatel byl motivován k propagaci tím, že se podílel 
procenty na provozovacích tantiémách. Nakladatelský provoz souvisel také s tiskařským; tehdy 
u nás začaly fungovat nové domácí tiskárny – největší z nich byla průmyslová tiskárna vzniklá 
roku 1922.

po roce 1918 se v těchto podmínkách zformovala některá nová nakladatelství, mnohá však 
pokračovala a plynule navazovala na předchozí činnosti z doby rakouska-uherska. Takové pří-
pady přestavují např. staronové podniky vzniklé na silných základnách rodinných tradic (pazdí-

5 Srov. ŠmolíK, Jan: Causa PANTON, in: Hudební rozhledy 47 (1994), č. 12, s. 34-35; Švarcová, Jitka: 
Nakladatelství Panton – další causa české kultury?, in: Denní Telegraf 3 (1994), č. 211, s. 11; Šiler, ivan – 
bartáK, Tomáš, Naděje a nejistota Pantonu, in: Večerník praha 4 (1994), č. 173, s. 5; Šiler, ivan – Bar-
táK, Tomáš: Vysoká hra o Panton, in: Večerník praha 4 (1994), č. 240, s. 13; luDvová, Jitka: Bärenreiter 
v Praze / Barbara Scheuch-Vötterlová, Leonhard Scheuch, in: Hudební rozhledy 44 (1991), č. 12, s. 560-562. 
– Dále sigmunD, aleš: Hudební nakladatel v proměnách času. Praktický průvodce a rádce pro všechny autory 
a dědice autorských práv, začínající nakladatele, vydavatele, hudební instituce a jiné zájemce o svět hudebních 
nakladatelství, rokycany: Midi Music Studio (Eduard Spáčil), 1993; sigmunD, aleš: Lexikon českých hudeb-
ních nakladatelů: česká hudba a hudební nakladatelé, Sychrov: Musikatelier aJS, 2004.

6 lhotecKá, Jitka: Nakladatelská činnost v poválečném Československu, se zaměřením na období po roce 
1948, magisterská diplomová práce, Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
[dále jen ÚHV FF Mu], 2009, https://is.muni.cz/th/lwyz0/NaKLaDaTELSTVi_po_r._45.pdf; turKová, 
Kristýna: Archiv nakladatelství Fr. A. Urbánek, i-ii, diplomová práce, praha: Ústav hudební vědy Filozofické 
fakulty univerzity Karlovy, 2010, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/64195; lána, oldřich: Leoš Janá-
ček a Hudební Matice Umělecké besedy (1908-1920), magisterská diplomová práce, Brno: ÚHV FF Mu, 2012, 
https://is.muni.cz/th/lpvnq/Lana_o_Mgr_Dp.pdf; lána, oldřich: Leoš Janáček a Umělecká beseda (1920-
1928), disertační práce, Brno: ÚHV FF Mu, 2017, https://is.muni.cz/th/wf7me/Lana_disertace_komplet.pdf. 

7 Srov. kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890-1945, ii: 1918-1945, praha: academia, 1981, 
s. 27-29. 

8 miKota, Václav: Hudební nakladatelství v ČSR mezi dvěma válkami. 1918-1938, in: Hudební věda 3 
(1966), č. 2, s. 343-352; č. 3, s. 503-518; Weis, Karel: Ochrana duševního vlastnictví, in: Dalibor 36 (1919), 
s. 8-10.

https://is.muni.cz/th/lwyz0/NAKLADATELSTVI_po_r._45.pdf
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/64195
https://is.muni.cz/th/lpvnq/Lana_O_Mgr_DP.pdf
https://is.muni.cz/th/wf7me/Lana_disertace_komplet.pdf
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rek, urbánek, Starý, Barvitius), které se při mírné transformaci úspěšně etablovaly i v novém 
systému demokratické republiky. S jejím koncem však skončily i ony.

Mezi jedny z prvních domácích nakladatelů, 
kteří se přiblížili úrovni zahraničních naklada-
telů, patřil František augustin urbánek (1843-
1919). Koncem 19. století jeho závod ovládl 
tuzemský trh s hudebninami a plnil poměrně 
významnou úlohu v českém kulturním životě 
až do první světové války.9 V roce 1913 se stali 
společníky firmy dva mladší urbánkovi synové 
Vladimír a František a název podniku byl změ-
něn na Fr. A. Urbánek a synové, od roku 1922 
byl pak jediným majitelem Vladimír. Význam 
nakladatelství však začal v té době upadat a po 
první světové válce už vedoucí postavení na 
trhu zaujímala jiná nakladatelství, mj. i firma 
nejstaršího syna Mojmíra Urbánka (značka 
Edition M.u.), protože produkce firmy ustrnula 
víceméně ve svém plánu z 19. století, se za-
měřením na reedice starších vydání, přičemž 
hlavními skladateli byli Smetana a Fibich. roku 
1934 nastoupil do podniku nakladatelův vnuk, 
skladatel Jan Hanuš, který se stal později jeho 
vedoucím a v roce 1949 byl přítomen likvidaci 
nakladatelství: 
»Jednou k nám bez ohlášení přijela parta 
chlapů s náklaďákem, naházela do něj vzácný 
nakladatelský archiv, a protože jsem neměl od 
skříňky se smlouvami klíče, utrhli víko a bar-
barsky vysypali ty historické dokumenty do 
auta. Již nikdo nikdy z toho nic neviděl! Musel 
jsem to později nesčetněkrát opakovat mnoha 
muzikologům, kteří nedovedli pochopit, že ne-
vím, kam to všechno přišlo.«10

Ještě před touto likvidací stačilo nakladatelství věnovat nejcennější materiály nakladatel-
ského archivu (autografy a korespondenci Smetany, Dvořáka, Fibicha, Foerstera) společnostem 
pečujícím o památku těchto skladatelů. Jan Hanuš poté odešel pracovat do státního vydava-
telského koncernu orbis. 

od roku 1919 řídil významné nakladatelství v Brně Oldřich Pazdírek (1887-1944), který 
v podnikání také navázal na své předky. první vlastní samostatný nakladatelský podnik zalo-
žili již v roce 1868 ve Vídni bratři Bohumil, František a Ludevít raimund, jenž od roku 1879 
fungoval ve vlastní firmě na Moravě, od roku 1911 pak v Brně. Jeho syn oldřich se po vzniku 
Československa ujal tohoto rodinného závodu vydávajícího duchovní hudbu, instruktivní li-
teraturu (např. Ševčíkovu školu houslového přednesu) a obecně české a moravské skladatele, 
ať již soudobé (Janáček), či dřívějších epoch (Voříšek, Benda). Tyto edice staré hudby vydané 
ve třicátých letech 20. století představují počátek monumentální ediční řady zaměřující se na 
české skladatele období 17.-18. století Musica Antiqua Bohemica (zkratka MAB), která v růz-
ných podobách prolnula až do dalšího tisíciletí. Edici založil Vladimír Helfert (1886-1945), 
který sám připravil první tři svazky (třetí vyšel v nakladatelství Melpa [Melantrich – pazdírek, 
praha – Brno 1937]). Slibně rozvíjející se ediční činnost bohužel přerušila válka a Helfertovo 
uvěznění v roce 1939. Několik dalších nakladatelských projektů (Pazdírkův hudební slovník 
naučný) zůstalo nedokončeno a další osud edice MAB se jevil též jako nejistý. Teprve po devíti 
letech a po znárodnění pazdírkova nakladatelství vyšel v roce 1949 čtvrtý svazek, tentokráte již 
u Národního hudebního vydavatelství orbis. V letech 1951-1979 řídil edici Helfertův žák, teh-
dejší ředitel Ústavu pro hudební vědu na Filozofické fakultě univerzity v Brně Jan racek (to již 

9 turKová, Kristýna: Několik poznatků o zmizelém archivu nakladatelství Fr. A. Urbánek a synové, in: 
Hudební věda 47 (2010), č. 4, s. 383, https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:3898bbdb-ce80-4a81-a640-
-242934739b2a.

10 hanuŠ, Jan: Labyrint svět: svědectví z konce času, praha: odeon, 1996, s. 130.

Obr. 1:
Vítězslav Novák: 

Dvě balady –  
Vražedný milý, 

verze pro čtyřruční 
klavír tištěná, 

Mojmír Urbánek 
11901, 21945, 

parti tura + party 
ručně psané

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:3898bbdb-ce80-4a81-a640-242934739b2a
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:3898bbdb-ce80-4a81-a640-242934739b2a
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vycházela MAB pod značkou Státního hudebního nakladatelství, poté pod Supraphonem) a díky 
němu získala ediční řada po roce 1955 jednotnější profil. Za komunistické éry nebylo možné 
dlouhou dobu vydávat duchovní díla, a edice se tak zaměřovala na instrumentální tvorbu. 
první sakrální skladbu – číslo 1 vokální řady – Svatováclavskou mši adama Michny z otradovic 
mohl připravit k vydání Jiří Sehnal až v dobách »mírného tání« v letech 1966-1967.11 postupný 
útlum vydávání řady MAB přinesla normalizační opatření, nedostatek editorů a později, po roce 
1989, i nástup nového tržního prostředí. obecným problémem monumentálních edičních řad je 
navíc přirozeně menší schopnost reagovat na proměňující se provozní specifika a vydavatelské 
či interpretační trendy, proto dochází v dnešní době v následnické firmě Supraphonu – Bären-
reiter praha – k vydávání staré hudby mimo ediční řadu, v samostatných urtextových vydáních. 
přesto představuje »MaBka« se svými téměř 100 svazky ve dvou řadách ojedinělý počin, který 
zásadně přispěl k objevení českých hudebních památek starších období.

Emanuel Starý (1943-1906) založil svou firmu v praze již v roce 1867 a jako první český 
podnik v praze začal tisknout noty rytým raženým deskotiskem. Vydával díla Smetany, Dvořá-
ka, Fibicha, Foerstera, Blodka či Bendla.12 po Starého smrti v roce 1906 převzal firmu jeho syn, 
taktéž Emanuel, který ji zreorganizoval a řídil až do své smrti v roce 1928. Doménou naklada-
telství byla vokální hudba, se skladbami J. B. Foerstera, o. ostrčila či o. Zicha. Firmu pak vedla 
až do jejího znárodnění roku 1949 vdova růžena, tiskárnu převzal Melantrich již v roce 1933.13 

Jiný případ než původně rodinný podnik představuje česká firma Melantrich, která začala 
fungovat v roce 1898 jako Tiskařské družstvo Národně sociální strany. V roce 1919 získal 
Melantrich nakladatelskou koncesi (v letech 1919-1924 fungoval pod názvem Melantrich – 
družstevní podniky pro grafický průmysl, nakladatelství a knihkupectví, od roku 1924 jako 
Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v praze) a stal se nejvý-
znamnějším nakladatelským, grafickým a tiskařským podnikem v prvorepublikovém Českoslo-
vensku.14 Byla zde vydávána řada novin a časopisů, množství knižních publikací včetně děl 
nejvýznamnějších autorů české i světové beletrie, naučná literatura, sebrané spisy významných 
osobností, soudobá poezie, životopisné knihy i knihy historické. Melantrich zasahoval výrazně 

11 Srov. Padesát svazků edice Musica Antiqua Bohemica. Úvodní studii napsal Jan raceK, tematický 
katalog sestavil Jaroslav pohanKa, praha: Státní hudební vydavatelství – Sdružení československých 
nakladatelství a knižního obchodu, 1961; zucKerová, olga: Musica Antiqua Bohemica and other editions 
of old music, praha: Editio Supraphon, s. a. [nakladatelský katalog v angličtině]. 

12 Československý hudební slovník osob a institucí, ii: M-Ž, praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, 
heslo Starý, Emanuel1, s. 594.

13 Tamtéž, heslo Starý, Emanuel2, s. 595.
14 Slovník české literatury po roce 1945, heslo Melantrich, autor hesla Přibáň, Michal, http://www.

slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docid=1832&hl=melantrich.

Obr. 2:
Bedřich Smetana: 
Oldřich a Božena, 
Edition Pazdírek 1945

Obr. 3: 
František Vincenc 
Kramář-Krommer: 
Koncert Es dur op. 36 
(klarinet a klavír) 
[= Musica Antiqua 
Bohemica, 13],  
SNLKHU 1953

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1832&hl=melantrich
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1832&hl=melantrich
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i do reklamních aktivit a filmu a provozo-
val i cestovní kancelář. V roce 1938 bylo 
při knižním vydavatelství založeno také 
stejnojmenné hudební nakladatelství. To 
zahájilo vlastní činnost ve spolupráci s ol-
dřichem pazdírkem (viz výše zmíněná edice 
Melpa 1936-1948). V Melantrichu vyšlo asi 
300 skladeb od Mozarta po současné české 
skladatele, mj. Smetanovy klavírní skladby, 
komorní skladby Martinů, sborové sklad-
by Křížkovského, Foerstera ad.15 od roku 
1946 řídil hudební nakladatelství Karel Še-
bánek, který pak zažil, jak byl Melantrich 
v prosinci 1949 převeden do nově zříze-
ného Národního hudebního vydavatelství 
orbis. Karel Šebánek (1903-1980) měl praxi 
z krátkodobých pobytů u francouzských 
nakladatelských firem a pracoval v mnoha 
významných pražských nakladatelských 
podnicích (Fr. a. urbánek a synové, Hu-
dební matice umělecké besedy, ředitel hu-
debního odboru Melantrich, ředitel Národ-
ního hudebního vydavatelství orbis). od 
roku 1956 byl vedoucím archivu Českého 

hudebního fondu a půjčovny orchestrálních materiálů, pečoval o vydávání hudby 18. století 
a zvláště Bohuslava Martinů.16 Se svými znalostmi a zkušenostmi patřil k lidem, kteří výrazně 
ovlivnili obor vydávání not na našem území (stejně jako např. Jan Hanuš17 nebo Václav Mikota). 

odlišný model fungování představovalo pak nakladatelství »spolkové« – Hudební matice 
Umělecké besedy. umělecká beseda založená v roce 1863 je jedním z našich nejstarších umě-
leckých spolků a její součástí byl také hudební odbor. osm let po jeho založení roku 1871 
vznikl z popudu Ludevíta procházky spolek Matice hudební, který byl vlastně jistým druhem 
nakladatelství, jehož prvním počinem bylo vydání klavírního výtahu Prodané nevěsty (1872), 
následované dalšími edicemi českých oper. V roce 1907 pak byla ustanovena instituce Hudeb-
ní matice umělecké besedy (HMuB) jako samostatné nakladatelství.18 Zajímavým dokladem 
proměny nakladatelství v letech 1916-1928 je např. vývoj spolupráce s Leošem Janáčkem, 
který reflektuje jak reorganizaci uvnitř nakladatelství, tak obrovský vzestup Janáčka coby 
světového skladatele. Spory kolem vydání druhého českého klavírního výtahu Její pastorkyně či 
později projednávání generální smlouvy s Hudební maticí odrážejí postupně profesionalizující 
se jednání funkcionářů HMuB, ale i pochopitelný těžký boj v konkurenčním prostředí, kdy 
si nemohla Matice dovolit vydávat tak velké náklady a prodávat je za tak vysoké ceny jako 
němečtí, potažmo rakouští konkurenti (Schott, universal Edition).19 představitelé instituce 
usilovali o vytvoření moderního nakladatelství, které by nebylo vázáno na uměleckou besedu 
tolik jako doposud a které by mělo formu akciové společnosti, popř. s. r. o. K takové zásadní 
transformaci však nedošlo, především z důvodu chybějícího kapitálu a z obav, že by Hudební 
matice mohla v souvislosti s komerční bází ztratit své výhradně umělecké zaměření.20 Činnost 
celého hudebního odboru umělecké besedy se však v době první republiky soustředila právě 
na nakladatelskou činnost Hudební matice, která v roce 1922 začala vydávat i vlastní časopis 
Listy Hudební matice (od roku 1928 Tempo – Listy Hudební matice).21 Katalog nakladatelství se 

15 Československý hudební slovník osob a institucí, ii ( pozn. 12), heslo Melantrich, s. 79.
16 Tamtéž, heslo Šebánek, Karel, s. 679. 
17 hanuŠ, Labyrint svět: svědectví konce času ( pozn. 10), s. 277: »Snad úplně bez užitku všechna 

ta vyplýtvaná hudebně nakladatelská energie přece jen nebyla. Zbyla vytištěná díla, k nimž jsem kdysi 
přiložil ruku, a bylo jich hodně. a za ta se stydět nemusím.«

18 reittererová, Vlasta: Umělecká beseda, in: Český hudební slovník osob a institucí, http://www.
ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2405.

19 lána, oldřich: Spolupráce Leoše Janáčka a Hudební matice Umělecké besedy do roku 1920, in: acta 
musicologica 2014/1, http://acta.musicologica.cz/14-01/1401g.pdf.

20 Tamtéž. 
21 Český hudební slovník, heslo Umělecká beseda ( pozn. 18).

Obr. 4: 
Bohuslav Martinů: 

Polní mše, 
Melantrich 1947

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1849
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2405
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2405
http://acta.musicologica.cz/14-01/1401g.pdf
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vyznačoval samozřejmým důrazem na soudobé 
české skladatele (Suk, Novák, Janáček, Krejčí, Kap-
rálová, Martinů) a na hudbu menšího obsazení; zá-
hy se však nakladatelství odhodlalo vydat i velké 
partitury, např. Janáčkovu Sinfoniettu a Sukova díla 
Zrání (1924, v nákladu 600 výtisků!), Epilog (1939) 
či Novákovu Podzimní symfonii (1937, v nákladu 
200 výtisků). Zákonem 68/1951 Sb. z 19. ledna 
1951 byla zrušena spolková forma sdružování (spo-
lek existoval formálně do roku 1972, obnoven byl 
opět až po roce 1989), což společně s dříve vydaným 
nakladatelským zákonem znamenalo vlastně dvojí 
konec této zajímavé platformy, na které fungovala 
Hudební matice. Majetek a většina katalogu byla 
převedena do Státního hudebního nakladatelství, 
to poté do Editio Supraphon, supraphonský katalog 
se privatizací pak později dostal pod Bärenreiter 
praha (nejdříve s názvem Editio praga). Vývoj firmy 

 Obr. 5: 
Pavel Bořkovec: 
Rozmarné písně, 
HMUB 1938

 Obr. 6: 
Boleslav Vomáčka: 
Noční nálady, 
HMUB 1943

 Obr. 7: 
Otakar Ostrčil: 
Křížová cesta, 
HMUB 1945

 Obr. 8: 
Josef Suk:
Pod jabloní, 
klavírní výtah, 
HMUB 1945

Obr. 9: 
Emil Hlobil, 
II. smyčcový kvartet 
op. 15, HMUB 1945
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lze dobře sledovat na proměně podoby nakladatelského 
čísla. raná vydání z konce 19. století nesla čísla začínající 
písmennou zkratkou H.M.u.B., později zkráceno na H.M., 
díla publikovaná po roce 1948 jsou pak označena číslem 
pouze s prefixem H. užívání tohoto H-čísla přešlo přes Edi-
tio Supraphon až do současnosti v nakladatelství Bärenrei-
ter praha, kde se H-čísla, udržující kontinuitu s předchozí 
číselnou řadu, používají pro tituly určené převážně pro 
český trh (zvl. pedagogické tituly), zatímco pro tituly dis-
tribuované celosvětově se používají ediční čísla začínající 
písmeny Ba, společná s mateřskou firmou v Kasselu.

Období 1948-1989
Za druhé světové války nastal v nakladatelských aktivitách, stejně jako v jiných oblastech, 
podstatný útlum a po skončení války následovaly již pouhé tři roky samostatné činnosti. Na-
stolení kontroly nad nakladatelskou a vydavatelskou činností probíhalo na rozdíl od procesu 
zestátnění kinematografie nebo předání divadelní sítě do správy odborových organizací mno-
hem nenápadněji. Tradiční síť soukromých nakladatelství zůstala v prvních poválečných letech 
zachována, aniž by došlo k její monopolizaci nebo znárodnění. Byl zaveden systém regulované 

 Obr. 10: 
Ladislav Vycpálek: 
Kantáta o posledních věcech člověka, 
partitura, HMUB 1926, číslo H.M. 400

 Obr. 11: 
Ladislav Vycpálek: 
Kantáta o posledních věcech člověka, 
klavírní výtah, SNKLHU 1956, číslo H 2142

 Obr. 12: 
Ladislav Vycpálek: 
Kantáta o posledních věcech člověka, 
sborová partitura, Editio Supraphon 1970, číslo H 4996
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produkce, jenž kombinoval dobrovolné sebeomezování nakladatelské obce s autoritativní kon-
trolou státu.22 24. března 1949 byl však přijat Národním shromážděním zákon č. 94/1949 Sb. 
o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. Tímto zásahem 
přešlo vydávání periodických i neperiodických publikací plně pod řízení a kontrolu státu. Ko-
lektivní podniky podle komunistů nemohou být motivovány ziskem, jako tomu bylo doposud 
u soukromých osob. Dlouholetá éra soukromých nakladatelů a rodinných podniků tak byla 
násilně a definitivně přerušena. 

»Po roce 1948, kdy se život v naší zemi proměnil v jedno obrovské, cílevědomé socialis-
tické pracoviště, dostalo též vydávání hudebnin a knih o hudbě svůj nový řád. Zmizelo 
soukromokapitalistické podnikání a cestu nastoupila uvědomělá, plánovitá celostátní na-
kladatelská činnost.«23

Také hudebně nakladatelské firmy byly znárodněny a jejich náklady přešly do státního 
vydavatelského koncernu Národní hudební vydavatelství Orbis (Hudební matice byla zachová-
na až do roku 1951, kdy také přešla pod orbis).24 Mnohé ediční tituly původních nakladatelů 
(pazdírek, urbánek, HM, Emanuel Starý, tituly z Hudební matice) byly reprintovány s novými 
čísly ploten. V roce 1953 se stalo z orbisu samostatné oddělení Státního nakladatelství krásné 
literatury, hudby a umění (SNKLHu). V roce 1961 se firma rozdělila na dvě nakladatelství: 
Státní nakladatelství krásné literatury a umění a Státní hudební vydavatelství (SHV), které se 
později v roce 1967 stalo Supraphonem (spojené s gramofonovými závody). Supraphon (i jemu 
předcházející firmy) se zaměřoval na soustavné publikování významných českých skladatelů 
včetně velkých projektů, které by byly v dnešní době a při takových rozměrech již těžko reali-
zovatelné: Studijní vydání děl B. Smetany, Klavírní dílo B. Smetany, Souborná vydání děl Antonína 
Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Leoše Janáčka a dvě velké řady starší hudby – již zmiňovaná řada MAB, 
zaměřená na klasicistní instrumentální hudba české provenience (započata u oldřicha pazdírka 
a Melantrichu), a řada Musica Viva Historica, zaměřená na evropskou hudbu 18. století. Citace 
z Generálního katalogu z roku 1963 pak paradoxně vyznívá pravdivě:

»Jen nakladatelství, které bylo zaštítěno socialistickou ekonomikou, si mohlo dovolit vyko-
nat tak náročné průkopnické dílo.«25

uveďme podrobněji jako příklad dva z těchto monumentálních projektů. projekt Souborného 
vydání děl Antonína Dvořáka započal v roce 1955. roku 1954 došlo dle tehdy platných mezi-

22 janouŠeK, pavel a kol., Regulace knižního trhu, in: Dějiny české literatury 1945-1989, i, praha: aca-
demia, 2007, s. 33.

23 hörBinger, Emilián: Generální katalog hudebnin a knih o hudbě, ii: 1953-1960, praha: Státní hu-
dební vydavatelství, 1963, s. 11.

24 Československý hudební slovník osob a institucí, ii ( pozn. 12), heslo Státní hudební vydavatelství, s. 603.
25 hörBinger, Generální katalog hudebnin a knih o hudbě, ii: 1953-1960 ( pozn. 23).

 Obr. 13: 
František Škroup: 
Fidlovačka, 
klavírní výtah, 
Orbis 1952

 Obr. 14: 
Jaroslav Ježek: 
Balety, 
Orbis 1952



P roměna českých hudebn í ch nak lada te l s t v í  na p ozad í  h i s to r i ckého vývo j e  v  l e t e ch 1918-2018 253

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 245-260

C
on tem

po diverso / V
zdálená blízkost společného (P

raha, 30.-31. 5. 2018)

/9

národních předpisů po padesáti letech k uvolnění autorských práv na Dvořákovo dílo, dosud 
vydávané v deseti různých českých i zahraničních nakladatelstvích. Již během roku 1950 byla 
ustanovena při Společnosti antonína Dvořáka v praze Komise pro vydávání děl antonína Dvo-
řáka. aby řada mohla začít vycházet okamžitě po uvolnění skladatelova díla, zajišťoval finančně 
celý obrovský projekt stát. prvních 20-30 let postupovala realizace rychle a podařilo se vydat 
téměř většinu Dvořákových skladeb. od druhé poloviny osmdesátých let se však práce zpoma-
lovala, až se zastavila.26 Některé edice této řady byly sice překonány novodobými urtextovými 
vydáními jednotlivých děl, přesto však zůstává tento projekt dosud nejkompletnějším edičním 
výkladem Dvořákova díla, který obstojí i v dnešní době.

V roce 1978 pak zahájil Supraphon další velký projekt Souborného vydání děl 
Leoše Janáčka, který trvá až dodnes. V projektu figurovalo od počátku jako kopro-
ducent německé nakladatelství Bärenreiter, které zajišťovalo distribuci svazků mezi 
subskribenty v zahraničí (stejně tak i dvořákovských a smetanovských svazků). 
Tato ojedinělá spolupráce státního podniku se západoněmeckou firmou započala 
již v roce 1956, kdy se zakladateli Bärenreiteru Karlu Vötterlemu podařilo zajistit 
práva na publikování českých hudebních edic na Západě:
»V roce 1955 jsem se sešel v Bad Schandau s ředitelem hudebního oddělení českého 
státního nakladatelství, Václavem Mikotou, a též s vedoucím podniku zahraničního 
obchodu Artia, Míťou Šenarem. Chtěli jsme vést první rozhovor o naší spolupráci… 
Mohl mít tehdy rozhovor nějaký smysl? Ano, měl, a měl za následek skutečné 
setkání v době, kdy politicky byla všechna pouta přetrhána.«27

Snaha zachytit a vyložit složitý Janáčkův zápis se odrazila ve více než specific-
kých edičních zásadách této janáčkovské řady, které mají své zastánce i odpůrce 
a dosud budí kontroverze.28 Dnes je však nutné tyto ediční zásady vnímat v kon-

textu doby svého vzniku a v kontextu jejich tvůrců, osobností české (a moravské) muzikologie, 
jako odraz dobového filologického přístupu i poctivé snahy o vytvoření zásad pro jednotný 
výklad Janáčkova díla. V roce 1978 vyšel první svazek, vázaný v červeném plátně a obsahují-
cí Klavírní skladby. projekt pokračuje doposud v nakladatelství Bärenreiter praha, které však již 
v posledních svazcích (opera Osud, ed. Jiří zahráDKa, 2016) opustilo původní ediční zásady.29

26 Kuna, Milan: Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla. Lexikon osob, praha: academia, 2017, s. 14-15.
27 vötterle, Karl: Haus unterm Stern. Ein Verleger erzählt, Kassel: Bärenreiter, 41969, s. 280. orig. 

německy.
28 Šolc, Milan – Burghauser, Jarmil: Leoš Janáček, Souborné kritické vydání. Ediční zásady a směrnice 

k notační problematice klasiků 20. století, praha: Supraphon, 1979. 
29 Více k tomu zahráDKa, Jiří: Leoš Janáček a souborné kritické vydání jeho díla, in: opus musicum 47 

(2015), č. 6, s. 21-38.

 Obr. 15: 
Antonín Dvořák: 

Klavírní kvartet D dur, 
svazek řady 

Souborné vydání děl 
Antonína Dvořáka, 

SNKLHU 1958

 Obr. 16: 
Antonín Dvořák: 

Biblické písně, 
svazek řady 

Souborné vydání děl 
Antonína Dvořáka, 

 SNKLHU 1955 (Edi-
tio Supraphon Praha, 

reprint z roku 1997, 
8. vydání)

Obr. 17: 
Plátěné svazky řady 

Souborné vydání 
děl Leoše Janáčka, 
dříve Supraphon/
Bären reiter, dnes 

Bärenreiter Praha
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 Obr. 18:
Carl Czerny: 
24 cvičení (harmonika), 
SNLKHU (Export 
Artia) 1960 

 Obr. 19:
Pavel Blatný: 
Prolog, modely, rytmus 
a timbry. Koncert 
pro jazzový orchestr, 
SHV Praha – Subver-
lag für die Deutsche 
Bundesrepublik, 
Österreich und die 
Schweiz: Edition Mo-
dern München, 1966

 Obr. 20:
Alois Hába:
I. nonetto op. 40,
SHV (Export Artia) 
1967

 Obr. 21:
Bohuslav Martinů: 
Serenáda II.,
Editio Supraphon 
1980

Obr. 22:
50 lidových písní, 
řada Malý harmo-
nikový repertoár, 
SHV (Export Artia) 
1962
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Supraphon vydával 

i další jednotlivé skladate-
le: B. Martinů, V. Nováka, 
J. Suka, i. Krejčího, J. Jež-
ka, o. Jeremiáše, E. F. Bu-
riana, E. Suchoně, taktéž 
i díla světových klasiků, 
široký repertoár nástrojo-
vých škol a instruktivních 
skladeb, dechovou hudbu, 
sborový repertoár v nej-
různějších řadách a edi-
cích (např. Dechová hudba, 
Estrádní repertoár, Lidová 
edice, Zpíváme s kytarou, 
Zpěvníčky). V desetiletí 
1953-1963 bylo vydáno 
celkem 4 200 publikací, 
v šedesátých letech bylo 
vydáváno zhruba 300 ti-
tulů hudebnin a knih 
o hudbě ročně.30 Export 
do zahraničí zajištoval 
podnik artia, který vyku-
poval 20 % titulů každo-
ročního edičního plánu. 

Vedle Supraphonu exi-
stovala na českosloven-
ském trhu v té době další 
dvě státní vydavatelství. 
Kromě slovenského opusu 

to bylo ještě specializované hudební vydavatelství Českého hudebního fondu Panton, vzniklé 
z podnětu Svazu československých skladatelů roku 1958. panton se zaměřoval na vydávání 
partitur soudobých skladatelů, všechny ostatní ediční činnosti (vydávání popularizačních knih 
o hudbě, hudebnin se zábavnou hudbou, pedagogické literatury a později i edic gramofonové 
hudby) se přidružily k této základní funkci jen proto, aby umožnily úspěšně realizovat tento 
hlavní cíl.31 panton vydával díla Bohuslava Martinů, pavla Bořkovce, Luboše Fišera, Svatopluka 
Havelky, petra Ebena, Jaroslava Ježka, Miloslava Kabeláče, Marka Kopelenta, ilji Hurníka, Václa-
va Trojana, Zdeňka Lukáše, aloise Háby, Vladimíra Sommera ad.32 V roce 1987 bylo v katalogu 
uvedeno téměř 1 200 vydaných titulů.33 od roku 1966 začal panton i s produkcí gramofonových 
desek, která postupně převýšila objem i hospodářský význam produkce nakladatelské.

Vedle Supraphonu a pantonu poskytoval a vyráběl notoviny ještě další subjekt, i když nebyl 
přímo nakladatelstvím. Český hudební fond byl jedním ze šesti tzv. kulturních fondů zřízených 
československým státem v roce 1954 na základě tehdejšího autorského zákona. Dozor nad 
hospodařením fondu příslušel ministerstvu kultury. Jeho posláním bylo »napomáhat vzniku, po-
pularizaci a šíření české soudobé hudby. Vedle přímé podpory vzniku nových děl formou objed-
návek stipendií a odměn věnuje Český hudební fond zvláštní péči umožňování provedení nových 
skladeb.«34 Toto zajišťoval především výrobou a půjčováním provozovacích materiálů. Činnost 
půjčovny hudebních materiálů nezahrnovala opery, balety a jinou scénickou hudbu (na tu se 
zaměřovala agentura Dilia). Katalog obsahoval vážnou i populární hudbu, výběrově skladatele 
starších období a první poloviny 20. století s naprostou převahou jmen soudobých skladatelů.

30 Československý hudební slovník osob a institucí, ii ( pozn. 12), s. 605.
31 martínKová, alena – ČervinKová, Blanka: Generální katalog hudebnin a knih o hudbě, 1958-1985, 

předmluva Karel steinmetz, praha: panton, 1987, s. 8. Dále pak Ediční plány našich vydavatelství, in: Hu-
dební rozhledy 37 (1984), č. 5, s. 218-219.

32 zaPletal, petar: Panton, in: Český hudební slovník osob a institucí, http://www.ceskyhudebnislovnik.
cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=5949.

33 matějKová, Vlasta: Generální katalog hudebnin a knih o hudbě, 1986-1989, praha: panton, 1989.
34 Český hudební fond. Katalog 78, praha: Český hudební fond, 1978, s. 5.

Obr. 23:
Miloslav Kabeláč: 

Osm invencí 
pro bicí nástroje, 

Panton 1966

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_hudebn%C3%AD_fond
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panton
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=5949
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=5949
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Období po roce 1989
po roce 1989 došlo k převratným změnám i v oblasti vydávání notových edic. Na otevřený trh 
vstoupily silné zahraniční firmy a v průběhu dramatických reorganizací a privatizací se dva 
jediní dosavadní nakladatelé – Supraphon a panton – a tím i celý trh totálně proměnily.

proces privatizace hudebních nakladatelství byl vleklý a do hry vstupovaly kromě nešťast-
ného přístupu ze strany státu, který celý proces nastartoval a umožnil, také vyhrocené reakce 
a obavy ze ztráty kontroly nad naším národním dědictvím »za cenu tří mercedesů«.35 Již v roce 
1990 rozdělilo ministerstvo kultury státní podnik Supraphon na dvě části, takže vznikla akcio-
vá společnost Supraphon (zaměřená na nahrávky) a hudební nakladatelství Editio Supraphon, 
které bylo v počátku vnímáno i odborníky jako nelukrativní »nedochůdče, tragicky zatížené 
skladovými zásobami«.36 po odprodeji akcií se konečným dědicem supraphonského nakladatel-
ství stala dceřiná společnost německého nakladatele nesoucí dnes jméno Bärenreiter Praha, 
která po více než 25 letech existence prokázala, že dokáže kromě převzetí a péče o supraphon-
ský katalog vydávat i nové vlastní tituly české hudby na té nejvyšší úrovni. Doménou pražské-
ho Bärenreiteru je vydávání souborných kritických edic (Janáček, Martinů) a urtextových edic 
českých skladatelů od nejstarší hudby po klasiky moderny, které prodává v Česku a zahrani-
čí.37 Speciálně pro český trh pak vytváří četnou pedagogickou literaturu včetně zcela nových 
výukových konceptů (např. Flautoškolka, Flautoškola, Klavihrátky, Houslová knížka). V oblasti 
půjčovního materiálů půjčuje tituly z vlastního katalogu, ale zastupuje i množství velkých 
zahraničních nakladatelství.

Taktéž panton byl nejprve rozdělen na část vyrábějící zvukové nosiče a na nakladatelství 
hudebnin a knih o hudbě. Na konci devadesátých let se pak nakladatelská část pod názvem 
Schott Music Panton připojila k německému nakladatelství Schott Musik international gmbH 
Mainz. Firma vydávala, distribuovala a prodávala pedagogickou literaturu a exkluzivně zastu-

35 Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka, 22. 4. 1993, Digitální repozitář – Poslanecká sněmovna parla-
mentu České republiky, http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/008schuz/s008033.htm.

36 Výrok dr. poledňáka, dle Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka ( pozn. 35).
37 Nakladatelství Bärenreiter jakožto celosvětově největší dodavatel notových materiálů české hudby 

bylo oceněno za soustavnou propagaci české hudby cenou Classic prague awards v kategorii »ambasador 
české hudby v zahraničí 2018«.

 Obr. 24:
Ladislav Vycpálek: 
České requiem,
ručně psaný part 
houslí (vpravo nahoře 
původní razítko »Hu-
dební matice Umělecké 
besedy«, dole razítko 
»© Státní hudební 
vydavatelství, Praha 
1960«, uprostřed na-
hoře razítko »Majetek 
Českého hudebního 
fondu v Praze«)

 Obr. 25:
Věroslav Neuman: 
Zelené roky, 
sborová partitura, 
Český hudební fond 
1961

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/008schuz/s008033.htm
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povala nakladatelství Schott při půjčování notových materiálů v České a Slovenské republice. 
Nakladatelství zaniklo roku 2014.38

Zajímavý model fungování pak představuje v roce 2001 vzniklé Hudební nakladatelství 
Českého rozhlasu, jehož hlavním účelem byla ochrana práv hudebních děl, která rozhlas v mi-
nulosti vyrobil a použil při výrobě vlastních nahrávek, a zpřístupňování těchto děl veřejnosti. 
V roce 2008 nakladatelství převzalo do správy také 20 000 hudebních jednotek především sou-
dobé české hudby z Českého hudebního fondu. Dnes je jeho vlastní produkce zaměřena zejména 
na tvorbu českých soudobých skladatelů, autorů generace meziválečné a poválečné i autorů 
18. století. Nakladatelství nevydává pouze vážnou hudbu, ale také populární řadu Radio-alb 
a publikace pro hudební školy v Edici ZUŠ. Vybrané tituly vydává v Braillově notopisu. V rámci 
veřejnoprávní instituce funguje jako součást odboru obchodu a musí vykazovat pozitivní 
obchodní výsledky. Díky provázání s provozem Čro (včetně SoČru) však vydává i tituly, které 
nejsou primárně určené pro komerční trh. Takový způsob podpory soudobé tvorby ze strany 

38 první svazek (Epos o Gilgamešovi, ed. aleš březina) získal cenu německých hudebních nakladatelů 
»The Best Edition« za rok 2015.

 Obr. 26:
Eva a Jan Kvapilovi: 
Flautoškola 3. Učeb-
nice hry na sopráno-
vou zobcovou flétnu, 

Bärenreiter 
Praha 2014

 Obr. 27:
Antonín Dvořák: 
Koncert pro hous-

le a orchestr a moll 
op. 53, Bärenreiter 

Praha 2017

Obr. 29: Plátěné svazky řady Souborného vydání děl  
Bohuslava Martinů, Bärenreiter Praha od 201538

 Obr. 28:
Josef Suk: 

Symfonie c moll 
»Asrael«, Bärenreiter 

Praha 2018
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média veřejné služby je žádoucí a velmi vítaný a při turbulentním vývoji situace v Čro musíme 
jen doufat v jeho zachování.39 

pro všechna nakladatelství působící v oblasti vážné hudby však dnes platí, že produkovat 
kvalitní edice a přitom generovat zisk je věc nelehká. Tzv. národní klasici jsou dnes (kromě 
Bohuslava Martinů) již volní a obchodně zajímavá (tzn. ta nejhranější) díla jsou vydávána 
v konkurenci renomovaných nakladatelů ve světě. V tržním prostředí tohoto oboru je tak 
jednou z nejcennějších devíz distribuční síť, kterou malá nakladatelství velmi těžko budují, 
a pokud nejsou svázána s jasným odbytištěm, časem zaniknou. V devadesátých a následujících 
letech existovala řada malých soukromých nakladatelů (ared, Editio Moravia, amos, Nela ad.), 
z nichž však některá již zase zanikla.

39 Za upřesňující informace a poskytnutí obrázků edic děkuji robertu Škardovi, vedoucímu oddělení 
Hudebního nakladatelství Čro.

 Obr. 30:
Bohuslav Martinů: 
Poločas, Schott Music 
Panton Praha, 
půjčovní partitura 
(původní vydání 
prodejní studijní 
partitury Panton 1963)

 Obr. 31:
Ladislav Daniel: 
Flauto dolce. Škola hry 
na altovou zobcovou 
flétnu, Schott Music 
Panton 2011

Obr. 32:
František Xaver 
Dušek: Concertino, 
Hudební nakladatel-
ství ČRo 2017
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Obr. 33:
Jan Jakub Ryba: 
Česká mše vánoční, 
komorní verze, 
Hudební nakladatel-
ství ČRo 2018

Obr. 34:
Radioalbum. 
Písničky Jiřího Šlitra 
a Jiřího Suchého III, 
Hudební nakladatel-
ství ČRo 2015

Obr. 35:
Jan Novák: 
Scherzi pastorali, 
Hudební nakladatel-
ství ČRo 2018
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Nové technologické možnosti sazby i tisku pak dnes umožňují stát se »nakladatelem« téměř 

každému. Zajímavou novou realitou je tak řada interpretů a skladatelů, kteří si své skladby 
či nástrojové školy sami »vyrábějí« a dodávají je konkrétní cílové skupině, s níž jsou často 
v přímém kontaktu. Takový fenomén včetně rozvoje nových technologií a médií zpochybňuje 
samotnou potřebu »kamenných nakladatelství« v podobě, v jaké fungovala víceméně neměnně 
v posledních 100 letech – čili jako výrobců a distributorů papírových notovin. Všechna naše 
národní specifika a zdánlivě neradostný vývoj hudebně nakladatelské oblasti však nakonec věr-
ně odráží i celosvětový vývoj s jeho hlavní tendencí celkového úbytku nakladatelské produkce 
a tím spojeného nutného »hledání« a specializování. V budoucnu proto možná bude potřeba 
najít nové poslání nakladatelů a cesty k jeho naplnění, což může znamenat třeba činnost 
agenturní nebo vývojářskou – ať už ve využívání nových technologií, či např. nových výuko-
vých konceptů. i kdyby však existence hudebních nakladatelství (se svými editory, redaktory, 
korektory, noto sazeči, technickými redaktory, grafiky ad.) znamenala pouze zachování vysokého 
standardu péče o noty a odkaz některých skladatelů, nebude to málo.



261

C
on tem

po diverso / V
zdálená blízkost společného (P

raha, 30.-31. 5. 2018)

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 7/1 (2018), pp. 261-264

/1

přiznám se, že když jsem byl petrem Daňkem osloven, 
abych na této konferenci vystoupil s příspěvkem 
o hudbě v České televizi za normalizace, zapochybo-

val jsem o tom, zda jsem opravdu tím, kdo má k tomuto 
tématu hovořit. Moje bližší kontakty s Hlavní redakcí 
hudebního vysílání tehdejší Československé televize (dále 
jen ČsT) se totiž datují až od druhé poloviny sedmdesá-
tých let, kdy jsem začal působit jako moderátor pořadu 
Hudební mládí. V té době již zásadní fáze normalizace 
proběhly. Nicméně poté, co jsem si uvědomil, že se poma-
lu stávám jedním z posledních pamětníků tohoto období, 
petrovu výzvu jsem přijal. pokusím se tedy přiblížit dění 
v hudební redakci ČsT i výsledky její práce na obrazov-
kách, jak jsem je dílem zažil, dílem dohledal v archivu 
a dílem znám od starších kolegů. 

Nástup normalizace je v Československé televizi – 
ostatně jako v celé společnosti – spojen s novými jmény. 
V srpnu 1969 se ústředním ředitelem ČsT stal dr. Jan 
Zelenka (1923-1998). Z té doby si jej pamatujeme jako 
zaníceného obhájce sovětské internacionální pomoci, ja-
ko tvůrce a výrazného aktéra pseudodiskusního pořadu 
Pět u číše vína, kde spolu s několika dalšími Moskvě od-
danými soudruhy (obzvláště se národ bavil intelektuál-
ními výplody jistého soudruha Jambora z Rudého práva) 
obhajoval správnost nastoupené cesty. Jedním dechem je 
však třeba říci, že nástup Jana Zelenky do čela ČsT byl pro 
hudbu přínosem. Zelenka byl totiž původním vzděláním 
hudebník (studoval dirigování na pražské konzervatoři), 
který se až po řádném absolvování Filozofické fakulty 
univerzity Karlovy dal na novinářskou dráhu. Ústředním 
ředitelem Československé televize byl až do roku 1989.

Hudba byla pro Zelenku nepochybně celoživotní lás-
kou, byla však též vhodným prostředkem, kterým bylo 
možno neideologicky zaplnit vysílací čas televize, odvést 
tak diváky nepřímo od politiky a v neposlední řadě pro-
pagovat jejím prostřednictvím kulturní vyspělost socia-
listického Československa. Všechny tyto aspekty měly 
podle mého názoru vliv na to, že hudbě bylo za Zelenko-
vých dob v ČsT přáno a Hlavní redakce hudebního vysí-
lání se těšila jeho mimořádné přízni.

K uskutečnění svých záměrů v této redakci si Zelen-
ka zvolil svého člověka. Stal se jím hudební skladatel 
Josef Boháč. Boháč se narodil v roce 1929 ve Vídni, kde 
také vyrostl. Vystudoval skladbu na Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně u profesora Viléma petrželky. 
V roce 1968 se stal ředitelem nakladatelství panton a od 
roku 1970 byl více než desetiletí šéfredaktorem Hlavní 
redakce hudebního vysílání Československé televize. Byl 
to tedy především on, kdo formoval profil této redakce 
během normalizačních let.

od kolegů, kteří byli v té době jeho přímými podříze-
nými, vím, že přes někdy neomalené vnější projevy byl 
Boháč velmi oblíbený, protože se za své lidi vždy dokázal 
postavit. Hudební redakci vnímal jako vlajkovou loď ČsT, 
ostatně v tom měl Zelenkovu podporu. i proto se mu 
během následujících let dařilo rozšiřovat objem výroby 
hudebního vysílání, a tedy i rozsah vysílacího času.

Údaje z archivu to výmluvně dokazují. V roce 1969 
se odvysílalo 42 hudebních pořadů. Některé významné, 
např. filmové ztvárnění opery Bohuslava Martinů Julietta 
režisérem Václavem Kašlíkem, realizované v koprodukci 

Music at Czechoslovak television during the 
era of so called Normalisation
a look back at the dramaturgy, scope of production, 
creative figures, and managers working on the Editorial 
Board for Music Broadcasting at Czechoslovak Television 
and the Creative groups at Czech Television from 1970 
to 1989.

Key words: Czechoslovakia; Czechoslovak television; 
Czech music; Normalisation; 1970-1989; ideology; his-
tory of music

Number of characters / words: 18 298 / 2 692

Tomáš ŠiMErDa
(praha)

Hudba 
v Československé televizi 

v dobách normalizace
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se západoněmeckou televizí. Jednalo se nepochybně o kontrakt uzavřený ještě před nástupem 
normalizace.

V roce 1970 objem výroby mírně stoupl, máme evidenci o 56 pořadech, mj. o 3 přenosech 
koncertů pražského jara. Na jednom z nich vystoupil Symfonický orchestr rozhlasu Západní 
Berlín s dirigentem Lorinem Maazelem. Máme však také záznamy o přenosech z Mezinárodní-
ho Jazzového festivalu, odkud byl odvysílán např. koncert Big Bandu Buddyho riche, ale také 
vystoupení Jiřího Stivína. Není bez zajímavosti, že v tomto roce nejtvrdší normalizace byl 
realizován medailón Spirituál kvintetu u příležitosti 10. výročí vzniku tohoto souboru.

rok 1971 však už přinesl výrazný nárůst objemu výroby hudebních pořadů. V archivu za-
znamenáváme 130 výrobních čísel, tedy více než dvojnásobek oproti roku předešlému. Nemusí 
to nutně znamenat, že bylo vyrobeno takové množství pořadů, některé přenosy byly rozděleny 
pro vysílání na více částí majících samostatná výrobní čísla. Nicméně navýšení vysílacího času 
pro hudbu je nesporné. Nejlépe – a bude tomu tak i v následujících letech – vypoví o postavení 
hudebního vysílání v rámci ČsT počet přenosů z festivalu pražské jaro. Zatímco v roce 1970 se 
jednalo o 3 přenosy, v roce 1971 je to již 6 přenosů. Z dalších pořadů tohoto roku byl nepo-
chybně významný přenos koncertu gilberta Bécauda z pražské Lucerny. i Mezinárodní jazzový 
festival byl v tomto roce ve vysílání významně prezentován. Byl zaznamenán koncert české 
skupiny tradičního jazzu Steamboat Stompers v redutě a realizován pořad se Smetáčkovci, ve 
kterém účinkoval Zdeněk Svěrák. Nepochybnou pozoruhodností je, že ve třetím roce normali-
zace byl realizován experimentální pořad na hudbu Marka Kopelenta. 

Byl to však také rok, kdy se na obrazovkách objevil nový hudební pořad, který zde vydržel 
dlouhá léta. Byl to, tuším, dramaturg Zdeněk Vokurka, kdo přišel s nápadem využít večerní 
hodiny, kdy je na Kavčích horách klid, k živému vysílání koncertů komorní hudby. Tak vznikl 
pořad Hudba z respiria, který se na obrazovkách objevoval s železnou pravidelností – s výjim-
kou prázdnin – každé druhé úterý mezi 21. a 22. hodinou celých 19 let, tedy až do 8. května 
roku 1990, kdy byl odvysílán poslední, 350. komorní koncert. Výčet umělců, kteří v některém 
z těchto koncertů vystoupili, by byl velmi dlouhý, stejně jako seznam hraných skladeb. Vy-
stoupili zde postupně všichni, od těch největších hvězd – jako Josef Suk, Zuzana růžičková, 
Smetanovo kvarteto – až po ty začínající. Byl to projekt jedinečný i v celosvětovém kontextu.

V roce 1972 byl poprvé přenos ze zahájení pražského jara realizován v barvě, Mou vlast 
hrála Česká filharmonie za řízení Zdeňka Košlera. Celkem bylo toho roku realizováno 7 festi-
valových přenosů, ve výčtu účinkujících čteme nejzvučnější světová jména: Martha argerich, 
Jessye Norman, Leopold Stokowski řídil Českou filharmonii, která hrála jeho úpravy děl J. S. 
Bacha. 

Toho roku byla také zahájena výroba volného cyklu pořadů Česká filharmonie hraje a hovoří. 
podobný charakter, tedy popularizační hudební pořad v nepravidelném výrobním režimu, měly 
i další v té době vzniklé pořady: Collegium musicum se vysílalo až do roku 1979, celkem vznik-
lo 23 dílů; pod názvem Hudební občasník se vysílal pořad obdobného zaměření a s podobnou 
délkou životnosti, celkem vzniklo 48 dílů. Hudební vysílání bylo rozšířeno o další žánry, v pra-
videlných nedělních Promenádních koncertech v zahradě Na Valech se střídaly přední vojenské 
dechové orchestry.

Z produkce roku 1972 je třeba zaznamenat jednu pozoruhodnost: k realizaci nahrávky pro 
připravovanou televizní inscenaci opery Piková dáma byl přizván dirigent Jiří Kout, umělec, jenž 
byl pro své politické postoje vyhozen v roce 1969 z plzeňské opery a kterého se ujal sbormistr 
Miroslav Košler a zaměstnal jej jako korepetitora pražského mužského sboru. Josef Boháč svým 
politickým vlivem dokázal prosadit, že Kout mohl opět dirigovat. přímo od pana dirigenta vím, 
jak to pro něj bylo významné a jak si pomoci Josefa Boháče vážil.

od roku 1973 byl postupně navyšován počet realizovaných původních televizních inscenací 
oper. Tato forma prezentace opery se v té době těšila oblibě v celé Evropě: televizní inscenace či 
televizní filmy točili Franco Zeffirelli, Jean-pierre ponnelle i ingmar Bergman. Svoji mezinárodní 
kariéru začal budovat i petr Weigl, jehož filmová verze gounodovy opery Faust a Markétka, 
realizovaná ve Filmovém studiu Barrandov v produkci ČsT, byla v tomto roce uvedena na 
obrazovkách. V následujícím roce uvedla ČsT několik televizních operních inscenací, vysoké 
ambice měla inscenace Mozartova Dona Giovanniho s účastí světově renomovaných pěvců z tzv. 
východního bloku na čele s bulharským basistou Nikolou gjuzelevem. K roku české hudby 1974 
vznikla i televizní inscenace Smetanovy Libuše, realizovaná barevným přenosovým vozem dílem 
ve studiu, dílem v exteriérech.

Z festivalu pražské jaro bylo v roce 1974 realizováno opět 7 přenosů, zcela výjimečný 
byl záznam vystoupení amsterdamského orchestru Concertgebouw s Bernardem Haitinkem 
u dirigentského pultu a s barytonistou Hermannem preyem, který přednesl Mahlerovy Písně 
potulného tovaryše. 
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poprvé se toho roku, tedy 1974, přenosové vozy ČsT vydaly do Sokolova na nově založený 

Festival politické písně, a to na koncert, na kterém vystoupili mj. Karel Zich či petr Novák a kde 
zazněly texty Zdeňka rytíře či Zdeňka Borovce. Na tomto místě se sluší podotknout, že přenosy 
z tohoto festivalu byly po dlouhá léta normalizace jedinou aktivitou s politickým podtextem, 
na které hudební redakce pravidelně participovala. Samozřejmě byla příležitostně zaúkolována 
zprostředkovat divákům některé z koncertů pořádaných k významným výročím. Takovým byl 
i koncert uspořádaný v roce 1974 u příležitosti 104. výročí narození V. i. Lenina. Skladby rus-
kých a sovětských skladatelů hrála Česká filharmonie za řízení Zdeňka Košlera, jako sólistka 
vystoupila Valentina Kameníková. podobnou úlitbou byl přenos z Večera sovětské populární 
hudby v Mladé Boleslavi v roce 1976, na kterém vystoupili mj. Waldemar Matuška s olgou 
Blechovou a Helena Vondráčková, nebo vystoupení Souboru písní a tanců Vietnamské lidové 
armády ve Vinohradském divadle v roce 1977. V zásadě lze však říci, že výraznější účasti na 
politických aktivitách ČsT zůstala hudební redakce ušetřena. 

V druhé polovině sedmdesátých let se produkce hudební redakce ČsT stabilizovala na ověře-
ném počtu pořadů. pilířem činnosti redakce byly Novoroční koncert České filharmonie a přeno-
sy z pražského jara, jejichž počet osciloval mezi 6-9. Z těch nejvýznamnějších přenosů se sluší 
připomenout záznam vystoupení Davida oistracha a Václava Hudečka v Bachově dvojkoncertu 
za řízení arvida Jansonse na pražském jaru v roce 1975. Každoročně bylo realizováno několik 
vlastních operních inscenací, přenosů koncertů i operních představení. Stálicí v činnosti redakce 
byly i každoroční přenosy z Mezinárodního jazzového festivalu.

Vzniklo však i několik nových projektů, které se ukázaly být nosnými po dlouhou řadu let. 
Takovým bylo např. Hudební studio M, které bylo jakousi obdobou Koncertů z respiria, zaměře-
nou však na jazz. Na rozdíl od Koncertů z respiria nebyl tento cyklus svázán s pevnou lokalitou, 
ale realizoval se v různých koncertních sálech, kulturních domech apod. Koncerty z respiria 
byly totiž skutečně vysílány z prostoru nazvaného respirium v objektu ČsT na Kavčích horách. 
Hudební studio M bylo poprvé vysíláno v roce 1976 a ještě téhož roku se realizovalo dalších 
25 přímých přenosů. Celkem bylo během sedmdesátých a osmdesátých let 20. století odvysíláno 
170 koncertů, na kterých vystoupily všechny významné osobnosti a soubory české jazzové scé-
ny: Jiří Stivín, Laco Déczi, Smetáčkovci, Karel růžička, Milan Svoboda, rudolf Dašek, Steamboat 
Stompers, Emil Viklický, rudolf rokl, Václav Týfa. Nechyběli ani zahraniční hosté, vystoupil 
např. Taneční orchestr Hessenského rozhlasu (Tanzorchester des Hessischen rundfunks).

Dalším periodickým pořadem z této doby byl publicistický magazín Hudební kronika, který 
se vysílal až do roku 1989. Jeho ambicí bylo pomocí reportážní techniky (nejprve na 16 mm 
film, později na přenosný televizní záznam) zachytit aktuálně významné hudební události po 
celé republice. Celkem bylo takto realizováno 84 půlhodinových filmů, které poskytují význam-
ný dokumentární materiál o tehdejším hudebním životě. Moderátorkou těchto pořadů byla 
herečka Táňa Fischerová, dnešní významná politická aktivistka.

obdobnou, tedy dokumentační funkci plnily – a vlastně plní dodnes – i další pořady cyk-
lického charakteru, které tehdy vznikly. pořad Hudební mládí – který, jak jsem již zmínil, mne 
vlastně do ČsT přivedl – vznikl v roce 1977 a byl v pravidelných odstupech realizován až do 
roku 1985. V jeho 53 dílech jsou zachyceny profesionální začátky mnoha v současnosti vý-
znamných umělců.

podobným zdrojem jedinečné dokumentační hodnoty jsou i pořady dalšího cyklu, který 
vznikl pod názvem Hrají si pro potěšení. Jeho první díl byl vysílán v roce 1978, poslední v roce 
1985 a celkem vzniklo 28 pořadů. Jeho posláním bylo zachytit aktivity amatérských hudebníků.

Jako důkaz významu těchto pořadů pro současnost uvedu vlastní zkušenost: před téměř 
20 lety jsem točil dokument o mladém houslistovi pavlu Šporclovi. Bylo to krátce po jeho ná-
vratu ze studií v uSa. V archivu (tehdy už ČT) jsem našel záznamy z vystoupení pavla Šporcla 
pořízené během několika let právě v rámci zmíněných pořadů: měli jsme záznam pavla jako 
vítěze Kocianova Ústí i jako vítěze Concertina praga. obávám se, že dnešní dokumentaristé mají 
v tomto smyslu obtížnější práci…

Specifickým pořadem, vyráběným v určitém pravidelném rytmu, byl pořad Haló, tady Or-
chestr a balet Československé televize. Těžko se dopátrat důvodů, které vedly ředitele Zelenku 
k tomu, že orchestr Václava Zahradníka, působící na počátku sedmdesátých let na tzv. volné 
noze«, byl přijat i se svým dirigentem do zaměstnaneckého poměru a následně byl vytvořen 
pořad, ve kterém se tento orchestr pravidelně prezentoval ve vysílání – těchto pořadů bylo 
natočeno do roku 1982 celkem 28, pak se natáčely pořady s tímto orchestrem pod jinými názvy.

V roce 1978 se začal natáčet volný cyklus nazvaný Česká soudobá hudba a výčet jmen skla-
datelů, jejichž profily byly pro tento cyklus realizovány, o tehdejší době mnohé vypovídá. Byli 
to Luboš Sluka, Luboš Fišer, Jan Seidel, Miloš Konvalinka, Emil Hlobil, otomar Kvěch, Václav 
riedlbauch, Zdeněk Šesták, Viktor Kalabis, František Kovaříček, Jindřich Feld, Jiří pauer, Miloš 
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Vacek, Jan Hanuš, Ctirad Kohoutek, Josef Boháč, petr Eben, Václav Kučera, Josef Matěj, ilja Hu-
rník, otakar Jeremiáš, Václav Dobiáš, oldřich Flosman, Jan Tausinger, Václav Trojan. Cyklus se 
vysílal až do roku 1985.

počátkem osmdesátých let lze zaznamenat stále stoupající počet realizovaných pořadů, 
který se přehoupl přes číslici 200 v jednotlivém kalendářním roce.

V té době byl ve funkci šéfredaktora Josef Boháč vystřídán dr. Lubomírem Čížkem, který – 
ač Čech – prožil dosud svoji profesní kariéru na různých významných pozicích na Slovensku. 
V roce 1988 odešel z ČsT do České filharmonie jako její poslední předlistopadový ředitel. Čížkův 
nástup do vedení redakce nepředstavoval žádnou výraznější změnu, lze snad hovořit pouze 
o větším důrazu na realizaci televizních pořadů v cyklech.

Zajímavým a společensky velmi prospěšným byl cyklus Večery s Kruhy přátel hudby. Spo-
lečenskou prospěšnost spatřuji v tom, že se prostřednictvím televizního vysílání propagovala 
činnost Kruhů přátel hudby, tedy sdružení pracujících velmi často mimo velká kulturní centra 
na bázi dobrovolnosti. Vzpomínám na přímé přenosy koncertů z prachatic, Kutné hory nebo 
Tábora. i v těchto místech účinkovali přední interpreti. Celkem bylo v letech 1981-1985 odvy-
síláno 19 koncertů.

ambiciózním projektem byl cyklus Obrazy z dějin české hudby, vytvořený k roku české hud-
by 1984, akci vyhlášené ministerstvem kultury. Bylo natočeno 30 pořadů ve stopáži 40 minut, 
na jejichž přípravě a realizaci se podílel široký okruh autorů i interpretů.

S výrazným ideologickým záměrem vznikal v letech 1984-1985 cyklus Hudba nového života. 
Nejlépe jej opět charakterizují jména skladatelů, jejichž díla byla pro tento cyklus vybrána: 
ivan řezáč, ivan Jirko, Jan Tausinger, radim Drejsl, Ludvík podéšť, Václav Dobiáš, E. F. Burian, 
Josef páleníček, Jaroslav Doubrava, Jiří pauer. Dokladem o určitém posunu ve společnosti je 
skutečnost, že ve výběru se objevují i jména Miloslav Kabeláč a Dalibor C. Vačkář.

Výrazem změny společenským poměrů v období tzv. perestrojky byl vznik cyklického pořa-
du nazvaného Hudební aréna, který se věnoval žánru do té doby hudebním vysíláním víceméně 
opomíjenému, tj. rockové hudbě. 

Nejviditelnějšími a nejprestižnějšími projekty hudební redakce zůstávaly – vedle původních 
televizních operních inscenací a přenosů operních představení – přímé přenosy nebo záznamy 
koncertů pražského jara. Do výběru se dostaly i koncerty s díly skladatelů do té doby nepříliš 
hraných. Např. v roce 1986 byla v rámci koncertu pražského jara odvysílána Symfonieta č. 4 
Klementa Slavického.

posledním ambiciózním projektem publicistického charakteru s politickým podtextem byl 
cyklus pořadů Společnou cestou hudby, vyráběný v letech 1988-89, který se pokoušel prokázat 
sounáležitost české hudby s hudbou slovenskou. Není obtížné si domyslet, že to byla práce 
dosti klopotná.

osmdesátá léta znamenala i výraznou změnu ve vztahu k zahraničí. ČsT se stala velmi 
aktivním členem mezinárodní organizace iMZ, působící ve Vídni a sdružující hudební redakce 
veřejnoprávních televizí. předsedou byl v té době šéfredaktor hudební redakce rakouské orF 
prof. Wilfried Scheib, šéfredaktor naší hudební redakce dr. Čížek byl členem výboru. 

ČsT také každoročně obesílala soutěž televizních pořadů v Salcburku zaměřenou na původní 
operní díla určená pro televizní obrazovku. Tak vznikly televizní opery otmara Máchy Proměny 
Prométheovy, Jana Hanuše Spor o bohyni, Juraje Filase Rakovina vůle a Jana F. Fischera Most pro 
Kláru.

Zmínil jsem, že hudební reakce zůstávala během normalizačních let víceméně mimo politic-
ké aktivity ČsT. Což ovšem neznamená, že by zůstala zcela mimo kontrolu a dozor příslušných 
stranických orgánů. Dovolte mi, abych na závěr přiblížil atmosféru v hudební redakci krátkou 
vzpomínkou. Jedná se o absurdní příhodu, která tehdejší poměry v ČsT výstižně charakterizuje.

Někdy na začátku osmdesátých let pořizovala ČsT záznam koncertu v pražské katedrále 
sv. Víta. Účinkoval orchestr a sbor milánské La Scaly s prominentními sólisty, u pultu byl 
Claudio abbado, na programu Verdiho Requiem. altový part zpívala národní umělkyně SSSr 
Jelena obrazcovová, která si pro toto vystoupení vzala na krk řetízek s velkým křížem. To se 
ukázalo být velkým problémem! režisér přenosu Milan Macků dostal za úkol všechny záběry 
Jeleny obrazcovové překrýt záběry oken a architektury svatovítské katedrály. Možná by vedení 
redakce čekal ještě větší malér, kdyby se to obrazcovová, jinak členka ÚV KSSS (Ústředního 
výboru Komunistické strany Sovětského svazu), dozvěděla. Kdo ví…
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Hudba, hudební kompozice, provozování hudby 
a celé univerzum hudby byly vždy součástí kom-
plexu umění a kultury, který byl vždy do značné 

míry autonomní oblastí, ale zároveň i součástí celého 
společensko-historického procesu ve všech jeho vrstvách. 
Hudba tak byla ovlivňována nejen konkrétním historic-
kým kontextem, společenským a duchovním zázemím 
a jeho změnami, ale do značné míry i všemi společensko-
-politickými a ekonomickými procesy a zároveň byla 
ovlivněna procesem proměn technologií a technologic-
kým nebo dokonce průmyslovým vývojem. 

S odstupem téměř třiceti let od roku 1989, kdy naše 
republika, zpočátku ještě jako společný federativní stát 
Čechů (Moravanů, Slezanů) a Slováků, prošla závažnými 
politickými, společenskými a ekonomickými změnami, 
můžeme dnes analyzovat nejen příčiny a výsledky pro-
měn českého hudebního průmyslu, ale zmínit i jisté zá-
rodky těchto procesů v předchozí dekádě osmdesátých 
let. V úvodu bych ještě chtěl zdůraznit, že ve smyslu 
obecně přijímaných definic budu za hudební průmysl 
považovat spojení nahrávacího průmyslu, který je dů-
ležitým jádrem a historickým iniciátorem vzniku tohoto 
odvětví jako moderního průmyslu, nakladatelské oblasti, 
živého provozování hudby a samozřejmě i součásti, kterou 
pokládám za nesmírně důležitou, protože má veškeré 
atributy rozvinuté, byť specifické průmyslové výroby, 
totiž výroby hudebních nástrojů. Chtěl bych se zmínit 
i o jisté terminologické potíži se spojením »nahrávací 
průmysl« (recording industry). V minulosti běžný termín 
»gramofonový průmysl« obsahoval všechny důležité sou-
části tohoto komplexu – produkci (to znamená vlastní 
nahrávání), distribuci a maloobchod a samozřejmě i vý-
robu přístrojů, které umožňovaly přehrávání natočených 
nahrávek. Tady se ovšem hudební průmysl již stýkal 
s elektrotechnickým průmyslem a dalšími průmyslovými 
odvětvími. Dnes je někdy, i když ne všude a vždy, považo-
ván termín »gramofonový průmysl« za zastaralý a užívá 
se z angličtiny převzatého termínu »nahrávací průmysl«. 
To bohužel v češtině není úplně výstižné, řada subjektů 
se totiž opravdu zabývá jen nahráváním a jejich aktivita 
končí předáním nahrávky buď na fyzickém paměťovém 
zařízení, nebo odesláním přes internet. Termín »hudební 
průmysl« je zase poněkud širší, jak jsem uvedl, ale v této 
souvislosti s jasným vymezením, kterou oblast má autor 
na mysli, možná vhodnější. oblast hudebního průmyslu 
je samozřejmě obklopena ještě několika soustřednými 
komplexy, bez nichž by mohla jen obtížně existovat, na 
prvním místě je to oblast médií a komunikačních tech-
nologií. 

Ve svém příspěvku se však soustředím především na 
výše zmíněné jádro – na nahrávací nebo také gramo-
fonový či fonografický průmysl, tedy hudební průmysl 
v užším slova smyslu. Ve vývoji této oblasti po roce 1989 
se promítala celková politická a společensko-ekonomická 
situace, zejména procesy deetatizace a privatizace spolu 
se snahou prosadit neoliberální pojetí společnosti a eko-
nomiky, ale i prudký technologický vývoj, který ovlivnil 
a stále silněji ovlivňuje celou strukturu a fungování to-
hoto odvětví. oba fenomény působily a působí v rámci 
technologické, tentokrát digitální revoluce, jejíž důsledky 
formují situaci celého hudebního průmyslu a způsobují 

transformation of the Czech music industry 
after 1989
The music industry as a complex of the recording in-
dustry, publishing, live performing of music, and the 
manufacturing of musical instruments, concentrating 
primarily on the recording (gramophone or phonograph) 
industry, its emergence and history, the commodifica-
tion of sound as the core of the whole field, and the 
media complex and industry as an essential “package”. 
an excursion into the beginnings of the Czechoslovak 
phonograph industry in the early twentieth century: 
Esta and ultraphon. The creation of three monopoly 
companies (Supraphon, panton, and opus) after the Sec-
ond World War. Elements of demonopolisation in the 
1980s, private centres for production and recording and 
their penetration into official structures. The politico-
economic turning point after 1989, demonopolisation, 
denationalisation, and privatisation, the emergence of a 
liberalised market without state control and subsidies, 
the growth of the volume of sales until 1997/98 ac-
cording to data from the iFpi and the long-term decline 
until the present, the transition from the electronic 
to the digital era (digital revolution), streaming as an 
advantage and as a production and copyright problem, 
and the value gap as an initiative towards rescuing the 
music industry.

Key words: Czech republic; music industry; gramophone 
industry; recording industry; Esta; ultra phon; Supra-
phon; panton; opus; privatisation; deetatisation; demo-
nopolisation; digitisation; streaming; value gap
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Proměny českého hudebního 
průmyslu po roce 1989
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jeho často různým způsobem vykládanou krizi. i samotný princip záznamu zvuku, který je 
klíčem k celému odvětví, souvisí technologicky s předchozí druhou průmyslovou revolucí.

V roce 1878 byla patentována možnost mechanického zvukového záznamu (Edisonův fono-
graf), což byl základ k tomu, aby hudba a zvuk mohly být komodifikovány a jako produkt, 
respe. »zboží«, šířeny v tržních podmínkách. později ve dvacátých letech 20. století se rozšířil 
elektrický (ve filmu optický, později elektromagnetický – na magnetofonový pás) způsob záznamu 
zvuku, nejprve jednostopý a postupně vícestopý, což byl pro hudbu a všechny její elementy 
a fáze zcela revoluční a epochální objev. S důsledky toho objevu a s možnostmi, výhodami i ri-
ziky tohoto procesu se v různých podobách setkáváme dodnes. Digitální revoluce byla spojena 
s nahrazením analogového elektromagnetického záznamu digitálním záznamem a objevením 
kompaktních disků v roce 1979 firmami Sony a philips. Jako způsob věrného uchování a repro-
dukce hudby přinesl dokonalejší záznam i jeho reprodukci. první kompaktní disky byly uvedeny 
na trh v roce 1982, historicky první album vyrobené ve formě kompaktního disku bylo album 
The Visitors natočené skupinou aBBa ze 17. srpna 1982. původně se na kompaktní disk měl 
vejít zvukový záznam v délce 60 minut (délka dlouhohrající gramofonové desky), ale firma Sony 
trvala na 74 minutách, aby se na jeden disk vešla celá Beethovenova Devátá symfonie. (Dnes je 
obvyklá kapacita CD 79 minut 30 sekund.)

V roce 1989 nemusela oblast českého hudebního průmyslu začínat na »zelené louce«. Měla 
za sebou dlouhý vývoj od prvních fonoválečků, které byly natočeny dnes již neznámými čes-
kými interprety v roce 1891 v Berlíně, přes první firmu vyrábějící v praze ve Vysočanech Na 
Balabence od roku 1904 fonografické válečky (pobočka slezské firmy Electra). Válečky začaly 
být koncem prvního desetiletí 20. století vytlačovány gramodeskami, které se postupně vy-
víjely přes jednostranné a oboustranné šelakové desky až k vinylovým Lp, které dominovaly 
na hudebním trhu zejména v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Někdy ve 
dvacátých letech 20. století započala epocha skutečně masové produkce a distribuce nahraných 
hudebních snímků, což je zmapováno v řadě historiografických a specializovaných monografií 
a dalších studií i katalogů.1

pro proměnu celého komplexu českého hudebního průmyslu byla důležitá dekáda osmdesá-
tých let 20. století. V této době existuje v Československu trojhvězdí firem Supraphon, panton 
a opus. Nejstarší Supraphon, který vznikl nejprve jako gramofonové závody (na základě Bene-
šova dekretu z 24. října 1945, částka 47 o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 
pod bodem 27 – výroba gramofonových desek, přičemž obchodní značka byla registrována 
od roku 1932) a absorboval v procesu znárodnění několik doposud existujících firem včetně 
společností Esta a ultraphon, byl již silným koncernem. obsahoval klasické vydavatelství zvu-
kových snímků a v osmdesátých letech začal s výrobou kompaktních disků, na nichž byly jak 
originální digitální nahrávky, tak převody starších analogových snímků. pracoval v celé šíři 
repertoáru – tzv. klasická hudba, populární hudba a mluvené slovo. Supraphon měl k vydava-
telství zvukových a později i zvukově obrazových snímků i vydavatelství notovin a knih, svoje 
nahrávací studia, měl i svoji lisovnu v Loděnicích u Berouna (tehdy monopolní lisovnu v celém 
Československu s poměrně moderním technologickým vybavením) a především další dvě dů-
ležité oblasti, které jsou charakteristické pro hudební koncern – distribuci a velmi rozsáhlou 
síť maloobchodů. To znamená skladovací prostory a síť prodejen – v roce 1980 151 vlastních 
a 595 dalších odběratelů.2 Supraphon tehdy splňoval veškeré atributy silného hudebně prů-
myslového komplexu. To, co je typické pro dnešní tzv. majors – tři globální firmy (uMg, Sony 
a Warner) ovládající v současnosti celosvětový trh. Supraphon samozřejmě jen v podmínkách 
tehdejšího Československa, byť s významnou exportní schopností. Tady se opíral zejména o spo-
lupráci s Českou filharmonií a od šedesátých let zde vznikla celá řada významných projektů. 
připomenu osobnost Karla ančerla (samozřejmě před jeho emigrací) a Václava Neumanna, 
komplet symfonií gustava Mahlera, arthura Honeggera a další.

Vydavatelství panton vzniklo na konci padesátých let (1958) ze specifických potřeb přede-
vším soudobých českých skladatelů jako zařízení Českého hudebního fondu, které se věnovalo 
především vydávání notovin a později od konce šedesátých let i nahrávek soudobých českých 
kompozic, byť postupně svůj zájem a obchodní politiku rozšiřovalo na další oblasti včetně 

1 Velmi podrobný přehled podává např. gössel, gabriel: Fonogram. Praktický průvodce historií zázna-
mu zvuku, praha: radioservis, 2001 a velký počet dalších prací mapujících historii a proměny gramo-
fonového průmyslu

2 Srov. matouŠeK, Daniel: Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na 
dobu tzv. normalizace, magisterská diplomová práce, Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masa-
rykovy univerzity, 2013, https://is.muni.cz/th/cx7zd/gramofonovy_prumysl_v_komunistickem_Cesko-
slovensku.pdf.

https://is.muni.cz/th/cx7zd/Gramofonovy_prumysl_v_komunistickem_Ceskoslovensku.pdf
https://is.muni.cz/th/cx7zd/Gramofonovy_prumysl_v_komunistickem_Ceskoslovensku.pdf
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zvukové a knižní produkce. pracovalo sice v užším repertoárovém výběru a nemělo na rozdíl 
od Supraphonu ani lisovnu ani silnou obchodní (distribuční síť), přesto spolu s dalším dodnes 
existujícím vydavatelstvím opus, které vzniklo v roce 1971 na Slovensku, přece jenom vytvá-
řelo to, co patří k liberálnímu trhu. Totiž určitý typ náznaku konkurence.

V osmdesátých letech vedle těchto oficiálních vydavatelství Supraphon, panton a opus 
existovaly ještě dva velké státní zdroje výroby hudby a mluveného slova, později i video-
produkcí. Byl to Československý rozhlas a Československá televize. a jak mohu i na základě své 
vlastní práce v Československém rozhlase v osmdesátých letech potvrdit, existovaly vzájemné 
reciproční dohody o výměně snímků, takže tyto instituce tvořily (Supraphon, panton, opus, 
Československý rozhlas a Československá televize) komplex hudebního (fonografického) prů-
myslu v Československu.

V osmdesátých letech však vedle těchto oficiálních zdrojů, které byly například v Čs. roz-
hlase i v Čs. televizi povoleny k vysílání, začala působit soukromá studia a velká producentská 
centra. Bylo jich více, ale zmíním především čtyři hlavní. Je nutno říci, že tato studia pracovala 
v oblasti populární hudby – Studio Karla Svobody, Studio Karla Vágnera, Studio petra Jandy 
a Studio Františka Janečka. Tato centra samozřejmě pro své protagonisty potřebovala i mož-
nost vysílání vyrobených snímků a pamatuji si, jak obtížné bylo z hlediska tehdejší legislativy 
a zvyklostí tuto potřebu prosadit, což se nakonec v roce 1986 přece jenom podařilo.

už tato situace, kdy vedle sebe koexistovaly velké státní instituce, jako byly rozhlas a televi-
ze, a velké státní nebo státem dirigované firmy spolu se sítí soukromých producentských center 
a studií, vytvářela podhoubí, z kterého se velmi brzy po listopadu 1989 mohl zrodit liberálně 
fungující trh s neuvěřitelným množstvím subjektů. už v průběhu roku 1989 vzniká družstvo 
Bonton Music, které rovněž začíná vydávat nahrávky a postupně se stane jedním z klíčových 
hráčů na českém hudebním trhu.

Technologické předpoklady a výchozí situace počátku devadesátých let
rok 1989 už byl i v Československu ve znamení technologického přechodu k digitálnímu zá-
znamu a k prodeji formátu CD. předpoklady byly vytvořeny v polovině osmdesátých let. od 
poloviny tohoto desetiletí se pracovalo na výstavbě první lisovny CD pro celý východoevropský 
trh a tehdejší společnost Supraphon začala výrazně investovat do rozvoje a produkce videa. 
první videokazeta Supraphonu vyšla v roce 1986, nová lisovna v gramofonových závodech 
Loděnice vstoupila do plného provozu v roce 1989. Ještě do roku 1993 existovala trojkolejnost 
vyráběných a distribuovaných zvukových nosičů: např. Supraphon vydával nahrávky na CD, 
zároveň na Lp a některé ještě i na kazetách, ale bylo zřejmé, že na vítězné cestě je z mnoha 
důvodů formát CD. Tento technologický vývoj by se odehrál zřejmě i bez základní politicko-
-ekonomické proměny v listopadu 1989. Ta přinesla z hlediska analyzovaných změn hudebního 
průmyslu dva procesy, které hudební trh (samozřejmě nejen hudební) ovlivnily a ovlivňují až 
do dnešních dnů.

proces deetatizace (liberalizace) a privatizace probíhal bouřlivě zejména v největší české 
společnosti Supraphon. Z rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky se ze Supraphonu 
krátce po revoluci odštěpily čtyři podniky: Supraphon, Editio Supraphon, Bohemia Video art 
a gramofonové závody Loděnice. V nových podmínkách bylo samozřejmě nemyslitelné, aby 
jedna monopolní gramofonová firma ovládala lisovnu a výrobu obalů CD a tehdejších dalších 
nosičů. Zprivatizovaná lisovna v soukromém vlastnictví gZ Media, a. s., v Loděnicích, dnes 
i s pobočkou v Soběslavi, dodnes velmi dobře funguje a patří k nejvýznamnějším podnikům 
s celosvětovým dosahem: je největším výrobcem vinylových desek na světě. V rámci změn se 
ze Supraphonu oddělilo i nakladatelství Editio Supraphon a snažilo se najít své místo mezi 
nakladatelskými společnostmi, cesta privatizace této společnosti byla složitá a nakladatelství 
nakonec skončilo v rámci velkého a tradičního německého nakladatelství Bärenreiter. privati-
zace společnosti Editio Supraphon vyvolávala asi největší diskuse a některé důsledky tohoto 
procesu ovlivňují český hudební průmysl i dnes. Bohemia Video art se osamostatnilo jako BVa 
international s. r. o. pod vedením Jiřího Hubače, byť podle jejich webové stránky jsou poslední 
produkce datovány rokem 2016. Zbytek firmy Supraphon – de facto vydavatelství zvukových 
nosičů s velmi bohatým archivem cenných hudebních snímků – prošel po propuštění nahrávací 
skupiny a režisérů procesem privatizace, jehož všechny detaily nejsou zcela přesně – s výjimkou 
klíčových bodů – známy a vyžadovaly by důkladný pramenný výzkum. Důležitou roli sehrály 
privatizační fond Trend, společnost Bonton a dnes neexistující Banka Skala (Václava Skaly, žijí-
cího v současnosti pravděpodobně v Monaku). Nakonec se Supraphon transformoval v akciovou 
společnost, jejímž hlavním akcionářem se stala nejprve společnost Bonton a později po jejím 
postupném prodeji byl Supraphon prodán do dalších soukromých rukou. Firmy panton a opus 
rovněž patřily do impéria Bontonu, s tím, že katalog pantonu zůstal ve firmě Supraphon, a. s., 
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a firma opus působící na Slovensku byla prodána v roce 2005 společnosti Forza Music. Notový 
katalog firmy panton a její nakladatelská část přešly do firmy Schott jako Schott Music panton.

Vedle zásadních změn hlavních hráčů osmdesátých let, kde šlo o klasický proces privatizace 
se všemi atributy toho, pro co se vžil dnes termín »divoká devadesátá léta«, nabízela oblast 
vydávání zvukových nosičů prostor pro velmi rychlý vznik mnoha dalších soukromých sub-
jektů. V březnu 1990 už na trhu existovalo 11 vydavatelů (globus international, Multisonic, 
Edit, Monitor, Bonton, opus, panton, Supraphon, artia, Československý rozhlas, gramofonové 
závody). a v dalším průběhu devadesátých let vznikly desítky dalších vydavatelských subjektů, 
od těch, které se důsledně zabývaly a zabývají vydáváním zvukových a zvukově obrazových 
nosičů dodnes až k firmám pro vydání jednoho kompaktního disku. rovněž sami interpreti 
a soubory začali vydávat své vlastní nahrávky. Byli jsme svědky eruptivních vzestupů firem, 
jako byla společnost Carmen, a jejich stejně prudkých a někdy i tragických pádů. Vedle vzni-
ku neuvěřitelného počtu nových vydavatelských subjektů došlo ještě k dalšímu zákonitému 
jevu – otevření československého a později českého trhu znamenalo i vstup tzv. majors, glo-
bálních koncernů, ovládajících z více než osmdesáti procent světový hudební trh. i zde došlo 
v průběhu devadesátých let k pozoruhodnému procesu koncentrace a vzájemného pohlcování, 
takže z původní šestice majors dnes zbývá už jen polovina – uMg, Sony Music a Warner. Jejich 
pozice díky repertoáru zejména v oblasti angloamerické populární hudby stále sílila. a proces 
vzájemného spojování, pohlcování a koncentrace pokračuje – jak uvedla 21. května 2018 ČTK:

Japonský technologický a zábavní gigant Sony se dohodl na koupi kontrolního podílu 
v hudebním vydavatelství EMI Music Publishing za zhruba 2,3 miliardy dolarů (50 miliard 
Kč). Podle mluvčího japonské firmy bude Sony díky akvizici největším hudebním vydava-
telstvím na světě s více než čtvrtinovým podílem na trhu, napsala agentura Reuters. EMI 
sídlící v Londýně patří mezi největší hudební vydavatelství na světě a vlastní práva na 
zhruba dva miliony písniček, včetně nahrávek legendární britské skupiny Queen, napsal 
server BBC. Divize Sony Corporation of America podle dohody koupí zhruba šedesáti-
procentní podíl v EMI od firmy Mubadala. Podíl Sony v EMI se tak zvýší na 90 procent.

V České republice postupně tyto firmy zvětšovaly svůj podíl na trhu, až v roce 2017 podle iFpi 
dosáhly 61,5 procent trhu.

Svého historického vrcholu dosáhl český hudební (fonografický nebo nahrávací) průmysl 
v roce 1997 – jeho obrat byl 2,8 miliardy Kč. a v tomto okamžiku zároveň nastává zlom, 
o němž asi nejmarkantnější svědectví podávají statistické údaje. V roce 2017 činil obrat prodeje 
fyzických nosičů jen 222 miliónů (to je číslo srovnatelné s těmi 2,8 miliardami z roku 1997), 
obrat digitálně šířeného produktu 226 miliónů a obrat z provozovacích práv 382 miliónů, takže 
ani při součtu všech těchto veličin nedojdeme k srovnatelnému číslu s rokem 1997. příčina je 
obecně známa a není žádným tajemstvím, zcela jednoduché a stručné vysvětlení zní – internet. 
V trochu rozvedenější podobě – digitální distribuce produktu. Nejprve jako různé formy spo-
lečného sdílení a šíření, později placené stahování, downloading a v současnosti je nejrychleji 
se rozvíjející formou streaming. Všechny digitální způsoby distribuce a neustálý celosvětový 
pokles prodeje fyzických nosičů vedly i k rozpadu distribučních firem a celého komplexu ma-
loobchodu specializovaného na zvukové a zvukově obrazové nosiče. Současnost nebo – pokud 
chceme – »krize« hudebního nahrávacího průmyslu se projevuje celosvětově neustálým snižo-
váním jeho obratu a neschopností nahradit digitálně distribuovaným, resp. »streamovaným« 
produktem a jeho profitovostí pro producenty a umělce příjem z původně distribuovaného 
fyzicky existujícího nosiče. Navíc v průběhu osmdesátých let prožil hudební průmysl celkově 
velký boom, související s novým médiem a rovněž s převodem původně analogových nebo na 
analogových nosičích (vinylové Lp desky) šířených nahrávek na CD, ale nevytvořil si dostateč-
né kapitálové rezervy, ani se nepodařilo včas reagovat na prudký technologický rozvoj a tzv. 
digitální revoluci.

V souvislosti s tímto vývojem je možno ještě analyzovat a popsat tři související tendence:
1) devalorizace hudby – je všudypřítomná a zdá se, že svou všeobecnou prezentností ztrácí ne-

jen na své jedinečnosti, ale i na své hodnotě, obklopuje nás bez přestání v okolním prostoru 
a pro většinu populace vzniká otázka, proč by za ni měli spotřebitelé platit. Někteří autoři 
hovoří i o hyperinflaci.

2) dehierarchizace hodnotových měřítek a postojů a jejich substituce marketingem a bran-
dingem. Celkové množství distribuované hudby jako produktu je tak velké, že v mnoha 
případech (teď mám na mysli klasickou hudbu) nelze už spoléhat na vlastní soud a vzá-
jemné srovnání, a tak vítězí nejsilnější obchodní značky. Jen pro zajímavost a dokumentaci: 
v době psaní tohoto příspěvku 21. května 2018 ve 22:19 jsem na youTube spočítal více než 
300 nahrávek Symfonie č. 9 Ludwiga van Beethovena a přestal jsem dále počítat. i těch 
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300 nahrávek při průměrné délce trvání symfonie 75 minut dává dohromady 22 500 minut, 
což je 375 hodin. Takže kdybychom si chtěli toto množství poslechnout a hypoteticky po-
slouchali 8 hodin denně (i tak je to jen hypotéza a nikdo by to asi tak dlouho nevydržel), 
trvalo by to bez přestávky více než 46 dnů; pokud bychom volili pětidenní pracovní týden, 
tak samozřejmě daleko déle.

3) laicizace nebo amatérizace či banalizace. Moderní technika umožňuje v širokém měřítku 
pořízení relativně velmi kvalitní nahrávky bez profesionálního studia a především díky 
sociálním sítím a sdílení globální distribuci takřka všem. To souvisí s digitální revolucí a po-
někud transformuje koncept tzv. profesionálního umělce a vytváří zcela novou situaci, která 
se promítá nejen do oblasti hudebního průmyslu, ale i do oblasti uměnovědných disciplín 
a estetiky (což už je však mimo rámec této stati).

* * *
Hudba je uživatelsky stále pohodlněji a levněji k dispozici, pro umělce a producenty však 
vzniká velký problém. producentsky, resp. finančně, je stále obtížnější vyrovnat náklady na 
pořízení nahrávky se stále se snižující cenou distribuovaného produktu. Vzniká řada iniciativ, 
které se snaží tento nepoměr vyrovnat, momentálně nejaktuálnější asi »value gap«. Smysl této 
iniciativy nejstručněji vyjádřila šéfka iFpi Frances Mooreová:

Aby se hudbě dařilo v překotně se rozvíjejícím digitálním světě, musí existovat i spraved-
livý digitální trh. Abychom toho dosáhli, musíme napravit (odstranit) hodnotový rozdíl 
(mezi službami, jako je např. YouTube a hudební komunitou).3

globální distribuce a globální distribucí podporované globální superstars mohou působit 
nejen jako možnost participace na globálním hudebním provozu, ale i jako nerovná konku-
rence a někdy i jakási tržně převažující síla vůči provozu »lokálnímu«, tedy i vůči českému 
hudebnímu průmyslu. o to více budeme muset v souvislosti s možnostmi, přednostmi i ne-
gativy globální digitální distribuce hledat zejména v oblasti klasické hudby a jejího provozu 
nové možnosti, jak uchovat a spíše exportovat nesporné tvůrčí a interpretační hodnoty české 
hudby, objevovat a pěstovat smysl pro sociální funkci provozování hudby a rozvíjení místních 
tradic, které byly vždy v plodném kontaktu s okolním evropským děním. To vše v rámci stále 
se zrychlujících technologických možností a měnícího se světa.

Jedním z největších problémů české hudby (počtem silných hudebních osobností velmoci) 
a hudebního průmyslu z hlediska úspěšného exportu je absence kvalitních, alespoň praktických 
edic (zcela konkrétně jsem se s tím setkal v případě Fibicha, Nováka, ale i Foerstra) a kvalitního 
orchestrálního provozovacího materiálu, případně ekonomická politika některých nakladatelů, 
kteří stále nereflektují onu »value gap« a de facto dále onu nákladovou oblast neúměrně pro-
hlubují, což je ale téma na jinou studii a diskusi.

Zvukový záznam přinesl řadu možností, které nikdo z účastníků procesu tvorby (produkce), 
reprodukce (interpretace) a recepce na počátku 19. století neměl a nic o nich netušil. Zároveň 
možnosti distribuce v digitální éře přinesly vedle pozitiv i výzvy a rizika, které si doba před 
vznikem zvukového a zvukově obrazového záznamu neuměla představit. V současnosti je spíše 
registrujeme a objevujeme jejich přesná řešení. ani dosah celkového rozvoje technologií zatím 
zcela neznáme, ale v každém případě budou všechny tyto technologie představovat náročný 
úkol pro nás všechny, kteří se pohybujeme v oblasti klasické hudby.

3 Fixing The Value Gap, in: Global Music Report 2018 – State of the Industry, https://www.ifpi.org/
downloads/gMr2018_Valuegap.pdf, p. 26: »For music to thrive in a rapidly evolving digital world, there 
must be a fair digital marketplace. To achieve this, we must fix the value gap.«

Viz též Global Music Report 2018 – State of the Industry, https://www.slideshare.net/Mediatelecom-
policyan/global-music-report-2018: »The music industry has transformed itself into a predominantly 
digital, growing industry. To achieve this, record companies have worked tirelessly to adapt, innovate, 
and invest, to drive a new digital age for music. However, for this positive development to be sustain-
able, there must be a fair digital marketplace where all the participants play by the same fair rules.

The sustainable and balanced growth of the digital content market continues to be undermined by 
a fundamental flaw in legislation underpinning the market that has created a ‘value gap’, a mismatch 
between the value that online user upload services, such as youTube, extract from music and the revenue 
returned to the music community.

it is currently the biggest policy challenge facing the music industry. For music to thrive in a digital 
world, those that are creating and investing in music must be able to negotiate fair commercial terms 
for its use. Furthermore, digital music services that are licensing music on freely negotiated terms, must 
be allowed to compete on a level playing field – something they currently do not have.

The global music community is united in its call to fix the value gap and is campaigning around the 
world for a legislative solution.«

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2018_ValueGap.pdf
https://www.ifpi.org/downloads/GMR2018_ValueGap.pdf
https://www.slideshare.net/MediatelecomPolicyan/global-music-report-2018
https://www.slideshare.net/MediatelecomPolicyan/global-music-report-2018
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