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1) Úvod 

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat časopisem Hudební rozhledy v letech 1948 – 1973.  

I kdyţ navazoval na tradici jiných hudebních periodik, měl v těchto letech monopolní funkci 

propagátora hudební kultury v laické i odborné veřejnosti (další významnější časopis byl 

zaloţen aţ v roce 1969, a to Opus musicum v Brně). Proto jeho prostřednictvím lze 

dokumentovat i společenský vývoj a jeho dopad na kulturní dění. Z toho důvodu se ve své 

práci nezabývám pouze obsahovou a formální stránkou Hudebních rozhledů, ale sleduji i širší 

kulturně-politické souvislosti. Například přímý vliv vládnoucí politické moci na profesní 

organizaci skladatelů a jejím prostřednictvím i na jednotlivé tvůrce. Proto jsem povaţovala za 

nutné alespoň v základních obrysech naznačit historický vývoj vymezeného období. Je to 

důleţité z toho důvodu, ţe měnící se politické podmínky měly bezprostřední vliv na hudební 

kulturu a přirozeně také na obsahové zaměření časopisu. V Hudebních rozhledech se 

dostávalo prostoru těm, kteří se přizpůsobovali a komponovali díla, jeţ odpovídala duchu 

doby. Přestoţe šlo ve velké míře o skladby, které zazněly třeba jen jednou a jejich autoři jsou 

dnes jiţ zapomenuti, dostávalo se jim velmi příznivých hodnocení. Je zajímavé sledovat, jak 

se se změnami politického klimatu měnila i tvář Hudebních rozhledů a své, i kdyţ sporadické, 

místo nacházela kritika. Vyvíjely se i některé ţánry, např. recenze, od jednostranně oslavných, 

příp. odmítavých referátů, k vnitřně strukturovaným textům, pohlíţejícím na posuzované dílo 

z různých hledisek. Bylo zajímavé sledovat, jak se v nevelkém historickém období měnily 

nejen podmínky pro tvorbu skladatelů, ale i hodnotící kritéria hudební kritiky. Časopis to 

dosti přesně reflektoval, coţ jsem se snaţila dokumentovat na typických příkladech, které 

jsem obsahově analyzovala. Tento přístup je podle mého soudu cennější, neţ pouhý 

statistický výčet všech článků od všech publikujících autorů, protoţe lépe vystihuje charakter 

jednotlivých období, jak se promítala do tehdejší tvorby. Šlo také o to zaznamenat odborný i 

osobnostní vývoj protagonistů časopisu. Pokusila jsem se definovat hlavní, typově odlišné 

charakteristiky recenzí a seznámit s jejich představiteli, kteří publikovali téměř po celé 

uvedené období. Nezabývala jsem se tedy všemi generacemi autorů, kteří působili v časopise 

jen krátkodobě nebo příleţitostně. Do popředí jsem také dala jen ty tvůrce, u nichţ se 

ovlivnění politickou mocí projevilo nejvýrazněji.  

 

 

 



 6 

2) Stav bádání o časopisu Hudební rozhledy 

Následující stav bádání se týká pouze Hudebních rozhledů, které začaly vycházet v roce 1948.  

 

Slovníky 

Nejobsáhlejší informace o časopisu Hudební rozhledy poskytuje Československý hudební 

slovník osob a institucí.
1
 Gracian Černušák zde uvádí, ţe Hudební rozhledy byly orgánem 

Syndikátu českých skladatelů, od 8. čísla I. ročníku Svazu československých skladatelů. První 

dva ročníky nesly podtitul „Měsíčník skladatelů a hudebních vědců Československa“, další jiţ 

„časopis Svazu československých skladatelů“. Dále zde uvádí přehled ročníků a počet čísel, 

informaci o šéfredaktorech a vedoucích redaktorech.  Podle jeho názoru jsou Hudební 

rozhledy „časopis, který patří k největším hudebním časopisům vůbec, spojuje ve svém 

zaměření charakter odborného hudebního časopisu, věnujícího pozornost především kulturně 

politické problematice hudebního ţivota, estetické a hudebně teoretické problematice, s částí 

kritickou a informativní, určenou širšímu okruhu čtenářů, milovníků hudby.“ Toto hodnocení 

se zřejmě vztahovalo na Hudební rozhledy začátku šedesátých let, kdy také vznikal  

Československý hudební slovník osob a institucí. Od roku 1952 aţ po konec šedesátých let 

představovaly Hudební rozhledy rozsahem svých čísel opravdu jeden z největších hudebních 

časopisů vůbec, coţ ale bylo zákonitě dáno jejich monopolním postavením. Slovník dále 

obsahuje informaci, ţe v roce 1955 byla k časopisu přičleněna Kniţnice Hudebních rozhledů.  

V encyklopedii Die Musik in Geschichte und Gegenwart
2
 zpracoval heslo Zeitschriften 

Imogen Fellinger. Hudební rozhledy jsou zde uvedeny pouze ve výčtu časopisů z jednotlivých 

zemí.  

Obsáhlé heslo Periodicals obsahuje i slovník The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians.
3
 Hudební rozhledy jsou představeny jako periodikum, které bylo zaloţeno jako 

hlavní hudební časopis Svazu československých skladatelů. Začal vycházet po druhé světové 

válce v roce 1948. Bliţší informace chybí.  

Stejnou informaci bez dalšího doplnění obsahuje i nové vydání tohoto slovníku.
4
  

Jiří Fukač a Petr Macek jsou autory hesla Časopisy ve Slovníku české hudební kultury.
5
 

                                                 
1
 Gracian Černušák, Hudební rozhledy, in: Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1 (red. G. 

Černušák, B. Štědroň, Z. Nováček). Praha 1963, s. 513 
2
 Imogen Fellinger, Zeitschriften, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Allgemeine Enzyklopädie der 

Musik), (ed. F. Blume), sv. 14. Kassel 1968, sl. 1161 
3
 Imogen Fellinger, Periodicals, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, (ed. S. Sadie) sv. 14. 

Londýn 1980, s. 425-6 
4
 Imogen Fellinger, Periodicals, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, (ed. S. Sadie) sv. 19. 

Londýn 2001, s. 425-6 
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Autoři zde píší, ţe s politickými změnami roku 1948 souviselo zaloţení listu Hudební 

rozhledy, který měl plnit funkci hlavního či monopolního hudebního listu v celém 

Československu, a to jako orgán Svazu československých skladatelů.   

 

Literatura z druhé poloviny 20. století  

V rámci Kniţnice Hudebních rozhledů vyšla v roce 1964 práce Jaroslava Jiránka a Bohumila 

Karáska Tradice a současnost v české hudbě.
6
 Ve druhé kapitole, která se zabývá lety 1945 - 

1960, a jejíţ autorem je Bohumil Karásek, se píše o Hudebních rozhledech jako o časopisu, 

který se měl hned od počátku stát „výrazem ideové jednoty našich skladatelů v úsilí o hudbu 

socialistického realismu a tribunou nejširšího okruhu tvůrčích pracovníků.“ Hudební rozhledy 

podle autora později, jako časopis Svazu československých skladatelů, sehrály významnou 

roli v ideologickém boji v oblasti hudby. Kolem redakce se soustředili hudební vědci a kritici 

mladší i starší generace v čele s prof. Antonínem Sychrou, který tu publikoval své první práce 

v oblasti marxisticko-leninské hudební estetiky jako „Realismus Bedřicha Smetany“  

a „Stranická hudební kritika, spolutvůrce nové hudby“.  

Jiří Fukač v knize O studiu hudební vědy
7
 z roku 1964 zmiňuje Hudební rozhledy pouze ve 

výčtu hudebních časopisů z jednotlivých zemí.  

Josef Kotek je autorem studie s názvem České a slovenské časopisy 1889 – 1963 věnované 

zábavné, taneční a jazzové hudbě a hospodářským, stavovským i sociálním otázkám jejich 

provozovatelů a zprostředkovatelů
8
 z roku 1965. Autor zde píše, ţe při neujasněném dobovém 

přístupu k ţánrům zábavné, taneční a jazzové hudby se časopis Hudební rozhledy omezuje 

zprvu jen na reprodukování referátů ze schůzí a konferencí Svazu československých 

skladatelů, které se těmito otázkami čas od času zabývaly. Teprve zhruba od roku 1958 

začínají Hudební rozhledy zábavnou a taneční hudbu a jazz samostatně a soustavněji sledovat, 

aby v roce 1962 konečně přistoupily k stálé rubrice „K zpěvu, k tanci, k poslechu“, kde jsou 

obsáhlejší stati, kritiky a zprávy.  

Jiří Fukač je autorem studie s názvem Ztracená dimenze (Nad problémy českého hudebního 

časopisectví)
9
 z roku 1969. Píše zde, ţe rok 1948 a kulturněpolitické tlaky jím vyvolané 

znamenaly pro naše hudební časopisectví katastrofu, protoţe, zanikne-li řada dobře 

                                                                                                                                                         
5
 Jiří Fukač, Petr Macek, Časopisy, in: Slovník české hudební kultury. Praha 1997, s. 117 

6
 Jaroslav Jiránek, Bohumil Karásek, Tradice a současnost v české hudbě, Praha 1964, s. 101 

7
 Jiří Fukač, O studiu hudební vědy. Praha 1964, s. 147 

8
 Josef Kotek, České a slovenské časopisy 1889 – 1963 věnované zábavné, taneční a jazzové hudbě a 

hospodářským, stavovským i sociálním otázkám jejich provozovatelů a zprostředkovatelů, in: Hudební věda 2, 

1965, č.1, s. 116-141 
9
 Jiří Fukač, Ztracená dimenze (Nad problémy českého hudebního časopisectví), in: Opus musicum 1, 1969, č. 1, 

s. 2-4 
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zavedených a podnětných listů, jakými byly např. časopisy Tempo, k novým tendencím 

zaměřený Rytmus, pro historickou hudbu významný katolický Cyril a k širší veřejnosti 

obrácený Věstník pěvecký a hudební, pak lze hovořit o deformaci celé jedné kulturní sféry  

a o ztrátě dimenze, která spoluutvářela bohatý svět naší hudby. Časopisy napomáhaly stylové 

diferenciaci a umoţňovaly zásadní ideové diskuse. J. Fukač se zabývá historií českého 

časopisectví od roku 1858. Říká, ţe okupační podmínky znamenaly pouze redukci velké 

intenzity českého časopisectví. Struktura časopisectví se přesto nezměnila a po válce byla 

naše publicistika připravena plnit své úkoly. Tím nevysvětlitelnější se podle něj zdá být to, co 

přišlo po roce 1948. Autor píše, ţe první ročník Hudebních rozhledů si ještě uchoval zřetel 

k některým národním hodnotám, ţe se dovolává např. Janáčka, objektivně informuje o naší 

vědě, i kdyţ zároveň popularizuje Ţdanova. Ţdanovovská estetika zůstává však stále jen 

jedním z hledisek a jeví se jako import ze sovětské kultury. Píše, ţe druhý ročník si libuje, ţe 

Hudební rozhledy asi nezůstanou jedinou tribunou – připravuje se prý vydání Musikologie. 

V té chvíli je však podle J. Fukače import dogmatismu zaměněn za domácí interpretace  

(A. Sychra domýšlí jako dar k všeodborovému sjezdu koncepci své stranické hudební kritiky 

chápané jako spolutvůrce nové hudby.) Musikologie se v té době do rukou veřejnosti 

nedostala a Hudební rozhledy zůstaly jediným časopisem. Nabíraly podle autora článku na 

objemu i na politické angaţovanosti. Kritika podle jeho slov preferuje tvorbu zaměřenou 

k dobovým idolům, v listu se objevují pravidelné rubriky přejímající materiály ze Sovětského 

svazu a z lidových demokracií. Bojuje se o duši kaţdého skladatele a čtenáři se mají učit 

z díla Zdeňka Nejedlého. Padá jakýkoliv zárodek pluralitního cítění i tolerance, jakou lze 

vystopovat v počátcích historie tohoto listu. Podle autora vlna přehnané politické 

angaţovanosti záhy přešla. V časopise se prosazují věcnější hlediska. Je to dáno nástupem 

nové, kritičtější generace i částečným vystřízlivěním vykladačů ţdanovovské linie. Roku 

1957 přinášejí Hudební rozhledy stať Františka Hrabala o Bohuslavu Martinů znamenající 

rehabilitaci i propagaci tohoto „zjevu“. Začíná se mluvit o jazzu, dodekafonii, historii  

i o Helfertovi. Zprvu jen s výhradami (pod záminkou, ţe je třeba se vyrovnat i s „negativními 

zjevy“), později angaţovaně.  

Tento článek byl napsán v roce 1969. V té době autor povaţoval úroveň časopisu za 

průměrnou aţ nadprůměrnou. Přesto je kritizován, protoţe monopolní časopis nemůţe být 

„dobrý“, neboť vyhovět všem prostě nelze. Hlavní chybou podle něj je, ţe se po roce 1956 

nepodařilo zavčas vzkřísit starý model časopisectví. Vznikly sice rozmanité tribuny pro 

zábavnou hudbu a jazz, pro muzikologickou publicistiku, hudební pedagogiku i nakladatelské 
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problémy, avšak to vše se odehrává v druhém plánu. Hudební časopisectví v plném slova 

smyslu zůstává monopolní výsadou.  

Josef Bek, autor závěrečné kapitoly v knize Československá vlastivěda
10

, pouze zmiňuje, ţe 

byly zrušeny různé hudební časopisy a místo nich začal vycházet jediný časopis Svazu 

československých skladatelů Hudební rozhledy.  

Marie Svobodová je autorkou soupisu hudebních časopisů na území Čech a Moravy a na 

Slovensku
11

 z roku 1979. Pokusila se podat v relativní úplnosti názorný přehled hudebních 

periodik vydávaných od nejstarších dob aţ po rok 1970. Aby byl celkový profil rozvoje 

hudebních časopisů u nás co nejúplnější, připomíná i periodika psaná nejen česky, ale  

i německy – často v českém duchu, která pozdějším hudebním časopisům předcházela. Soupis 

zahrnuje nejen hudební časopisy s pravidelnou periodicitou, ale i další hudebně odborné 

tiskoviny jako např. různé ročenky, věstníky a zprávy, závaţné hudebně vědecké sborníky, 

rozhlasové týdeníky, hudební přílohy novin a sbírky hudebnin s přidanou literární přílohou  

a naopak literární sbírky s hudebními přílohami.  

V soupisu jsou uvedeny i Hudební rozhledy. Záznam obsahuje název časopisu, podtitul, 

jména redaktorů, vydavatelů, místo vydání, na zvláštním řádku první a poslední vydání (zde 

je uveden rok 1948-1970, vzhledem k tomu, ţe autorka svůj soupis rokem 1970 uzavírá), 

k záznamu jsou připojeny ročníky a signatury vybraných knihoven, které mají časopis ve 

svých fondech (aktuálnost této informace je opět omezena rokem vydání soupisu).  

V knize Hudební věda I
12

 se píše, ţe odborná hudební publicistika byla po roce 1945 zprvu 

téměř výhradně soustředěna do časopisu Hudební rozhledy. Vznikl v roce 1948 namísto 

časopisů Tempo a Rytmus jako tiskový orgán Svazu československých skladatelů  

a poskytoval i prostor pro hudebně vědecké studie menšího rozsahu a aktuálnějšího zaměření. 

Dále je zde zmínka o Kniţnici Hudebních rozhledů, která byla zaloţena v roce 1955. 

Podrobnější informace o časopisu zde nejsou.  

Monika Kroupová je autorkou studie Totalitní jazyk a jeho úloha v českém hudebním 

časopisectví na přelomu 40. a 50. let 20. století
13

. V této práci jsou jako pramenný materiál 

pouţity výhradně ukázky z časopisu Hudební rozhledy z let 1949 – 1952 (výjimkou jsou dvě 

citace z prvního čísla ročníku IV, z roku 1957?
14

), který podle autorky dostačujícím způsobem 

                                                 
10

 Josef Bek, kap. Nejnovější období (1945 – 1965), in: kolektiv, Československá vlastivěda IX Umění, sv. 3 

Hudba. Praha 1971, s. 296 
11

 Marie Svobodová, Hudební periodika v českých zemích 1796-1970 a na Slovensku 1871-1970. Praha 1979 
12

 Kolektiv autorů, Hudební věda I. Praha 1988, s. 257  
13

 Monika Kroupová, Totalitní jazyk a jeho úloha v českém hudebním časopisectví na přelomu 40. a 50. let 20. 

století, in: Opus Musicum 2002, č. 1,  s. 13-17 
14

 Autorčina chybná citace – ročník IV vyšel v roce 1951 
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poskytuje ukázkový materiál o totalitním jazyce socialismu. Autorka se domnívá, ţe tento 

časopis velmi dobře reprezentuje to „nejlepší“, co bylo v hudební sféře totalitním jazykem 

vůbec napsáno. Za ukázkový materiál byly zvoleny články různých autorů, odlišných rozměrů 

a také rozličných kvalit. V úvahu byly brány i překlady z ruštiny. Cílem této práce je poukázat 

na totalitní rysy češtiny na přelomu 40. a 50. let, která pojednávala o hudbě.  

Nejnovější prací, zabývající se časopisem Hudební rozhledy, je kniha Petra Macka Směleji  

a rozhodněji za českou hudbu!
15

 z roku 2006. Cílem této práce je dílčí pokus o analýzu 

proměn, jeţ probíhaly v závislosti na českém společensko-politickém vývoji (zvláště pak 

geopolitického a kulturního kontextu českých zemí) v letech 1945-1969 ve sféře, kterou autor 

pracovně označuje jako „společenské vědomí české hudební kultury“. Na konkrétním 

příkladu české hudební publicistiky z vymezeného časového úseku sleduje vývoj často 

frekventovaných a pro dobovou komunikaci příznačných pojmů a termínů, zejména pak 

evoluční pohyb jimi vyjadřovaných názorových stanovisek. Z nevelkého počtu periodik 

sledované doby byly vybrány dva časopisy: časopis Tempo, vycházející po válečné pauze 

znovu od ledna roku 1946 do prázdnin roku 1948 za redakčního řízení dr. Václava 

Holzknechta a Františka Bartoše, jako druhý časopis pak Hudební rozhledy. První kapitola je 

věnována metodologické problematice. Ve druhé kapitole je nastíněn historický vývoj české 

hudební kultury ve zmíněném časovém úseku. Ve třetí kapitole je představen zkoumaný 

pramenný materiál, tj. časopisy Tempo a Hudební rozhledy (zde jsou však, vzhledem k cílům 

této práce, podány jen velmi povšechné charakteristiky těchto pramenných zdrojů). Čtvrtá 

kapitola podává přehled nejdůleţitějšího zkoumaného materiálu. Ještě před zahájením práce si 

autor vytyčil určité problémové okruhy, jeţ se ve světle obecných historických znalostí  

a zkušenosti zdály být relevantní pro tu kterou vývojovou fázi sledovaného období. Dále 

analýzou textu zkoumal, zda se tyto problémové okruhy v dobových výpovědích skutečně 

vynořují a hledal formální znaky oněch výpovědí. Pátá kapitola se věnuje vlastním klíčovým 

slovům, jejich sémantickým polím i širším kontextům.  

Ve své práci se autor nezabývá vývojem Hudebních rozhledů, neboť časopis zde slouţí jako 

primární pramen pro poznání dobové hudební publicistiky uvedeného období a v ní 

obsaţených textových výpovědí.  

 

                                                 
15

 Petr Macek, Směleji a rozhodněji za českou hudbu! „Společenské vědomí“ české hudební kultury 1945 – 1969 

v zrcadle dobové hudební publicistiky. Praha 2006 

 



 11 

Časopisu Hudební rozhledy nebyla dosud v literatuře věnována dostatečná pozornost. 

Slovníky tento časopis sice registrují, ale podrobné informace neposkytují. Výjimku tvoří 

pouze Československý hudební slovník osob a institucí,
16

 nicméně vzhledem k roku vydání 

slovníku jsou i zde informace nedostatečné. Stručný rozbor obsahové stránky časopisu 

najdeme pouze ve studii Jiřího Fukače Ztracená dimenze (Nad problémy českého hudebního 

časopisectví),
17

 ale i zde omezený rokem 1969, a v knize Petra Macka Směleji  

a rozhodněji za českou hudbu!
18

. Tato kniha je však velice úzce zaměřena jen na konkrétní 

problematiku, kterou je vývoj příznačných pojmů a termínů a evoluční pohyb jimi 

vyjadřovaných názorových stanovisek v hudebním časopisectví.  

V literatuře zcela chybí podrobná analýza obsahové stránky časopisu v jednotlivých 

historických obdobích. 

 

3) Přehled hudebních časopisů v Čechách před vznikem Hudebních 

rozhledů 

 

Následující přehled hudebních časopisů dokládá, jak bohatá a rozmanitá byla časopisecká 

produkce v Čechách před vznikem jediného, monopolního časopisu Hudební rozhledy v roce 

1948.  

Vlastní hudebně časopiseckou produkci v Čechách lze rozdělit do několika skupin. 

V prvé řadě jde o časopisy sledující hudbu a hudební kulturu v její relativní (byť dobově 

determinované) celistvosti.  

Prvním samostatným českým hudebním časopisem tohoto typu se stal list Caecilie (pak 

Cecilie), vydávaný v Praze 1848-49 z iniciativy J. Krejčího a přinášející i notové přílohy. 

Vysoké odborné úrovně dosáhl časopis Dalibor (8 ročníků, Praha 1858-64 a 1869; v notových 

přílohách uveřejněno asi 60 skladeb), redigovaný E. A. Melišem; L. Procházka a V. J. 

Novotný se snaţili vytvořit z dalšího takto nazvaného praţského časopisu (1873-75) 

posmetanovskou publicistickou platformu (název Dalibor jiţ programově souzněl se 

Smetanovým dílem; v notových přílohách byly hojně uváděny ukázky soudobé české operní 

tvorby) a od roku 1879 vycházel v Praze další Dalibor, jehoţ 42 ročníků zrcadlilo český 

hudební ţivot aţ do roku 1927 ( k významným činitelům listu patřili mj. K. Teute, V. V. 

                                                 
16

 Cit. v pozn. 1 
17

 Cit. v pozn. 9 
18

 Cit. v pozn. 15 
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Zelený, a A. Rektorys; list míval téţ hudební přílohy). Velmi kvalitní byl hudební časopis 

Slavoj (Praha 1862-65, 6 ročníků; nepravidelně uváděl hudební přílohy; jeho redaktory byli  

J. Ulm, V. Kubelka a A. Pozděna). Divadlu a hudbě byl věnován list Česká Thalia (Praha, 

1867-71), na nějţ navázaly dva ročníky časopisu Besedník (Praha , 1872-73). Roku 1870 

vznikl v Praze časopis Hudební listy (6 ročníků do roku 1875; notové přílohy uváděly 

písňovou a klavírní tvorbu, reagující na potřeby pěveckých spolků, avšak zaměřující se za 

působení L. Procházky, J. R. Rozkošného a F. Pivody i na základní otázky dobového vývoje 

české hudby; jeho prowagnerovskou linii vystřídaly postoje protismetanovské; Pivodovy 

Hudební listy z let 1889-90 měly představovat 7. ročník jiţ zaniklého časopisu.  

Roku 1873 zaloţil V. V. Hausmann v Bystřici nad Pernštejnem časopis Hlasy hudební 

(některá čísla měla notovou přílohu). F. Pivoda se pokoušel vydávat v Praze v letech 1877-78 

Hudební a divadelní věstník (téţ s názvem Věstník hudební a divadelní; list uváděl notové 

přílohy). V Třebíči začal roku 1877 vycházet (a brzy zanikl) časopis Mährische Musikzeitung, 

postupně přejmenovávaný na Lyra moravská a Lyra českomoravská. V Třebíči, Třešti  

a Brtnici vycházel v letech 1878-91 časopis Varyto s hudební přílohou, pod týmţ názvem 

vydával pak E. Bartoníček v Moravské Ostravě 1893-94 hudební list (rovněţ s hudební 

přílohou). Originálně koncipovaným hudebním časopisem se staly Hudební listy, vydávané  

L. Janáčkem v Brně (1884-88). Měsíčník Hudební květy (vydával E. Binko v Brtnici 1884-

91) měl spíše charakter hudební sbírky, bývá však počítán ke skupině moravských hudebních 

periodik. Praţský časopis Jeviště (1885-1904) slouţil veřejnosti sdruţené v divadelních 

pěveckých spolcích (v Brně se roku 1904 rovněţ odehrál pokus o zaloţení časopisu Jeviště, 

reflektujícího divadlo i hudbu). Popularizační funkci mělo periodikum Literární a hudební 

zábavník (vlastně 2 časopisy, vydávané v Praze 1889-92 a 1905). Z iniciativy E. Bartoníčka 

vycházel v Moravské Ostravě krátce Moravskoslezský hudební věstník (1891; hudební 

příloha). V letech 1895-1939 vycházející Česká hudba (Praha – Kutná Hora, celkem 38 

ročníků) byla zprvu hudební sbírkou s textovou částí, později nabyla charakteru významného 

hudebně popularizačního časopisu (s četnými hudebními přílohami). Záhy zanikl časopis 

Lyra, vydávaný v Praze v roce 1904. J. Branberger vydával v Praze v letech 1906-7 hudební 

revue Smetana, která fungovala jako orgán Hudebního odboru Umělecké besedy; další list 

s názvem Smetana začal vycházet v Praze roku 1910 péčí A. Rektoryse (později i J. Bartoše  

a H. Doleţila) a vyjadřoval názory badatelů a publicistů sdruţených kolem Z. Nejedlého (do 

roku 1927 celkem 16 ročníků); konečně se snaţil A. Rektorys navázat na předchozí časopis 

novým  listem Smetana, který však vyšel pouze v letech 1936-38. Z podnětu Umělecké 
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besedy zformovali K. Stecker a O. Šourek vysoce odborný praţský časopis Hudební revue, 

jehoţ 13 ročníků vyšlo v letech 1908-20. Periodikum Hudební listy pro mládeţ (vydával  

A. J. Černý v Praze 1908-13) mělo ráz hudební sbírky instruktivních skladeb, přinášelo však  

i slovesné texty. L. Koţušníček se zaslouţil o vydávání časopisu Moravské hudební noviny 

(Brno 1909-11). Hudební dění Moravy a Slezska měl reflektovat Hudební obzor (Mariánské 

Hory – Ostrava 1913-14 a 1921-23, později nazván Hudební a divadelní obzor). Hudební 

odbor Uměleckého klubu v Praze se snaţil vydávat časopis Hudba, v letech 1919-25 však 

vyšly pouze 2 ročníky.  

Nejvýznamnější časopiseckou tribunou českého hudebního ţivota se stal hudební časopis 

Tempo, který vycházel od roku 1922 jako publicistické médium Hudební matice Umělecké 

besedy, do roku 1929 s původním názvem Listy Hudební matice. Po první světové válce se 

stal časopis Tempo programově nejširším českým hudebním časopisem. Sešli se tu mnozí 

starší i mladší přispěvatelé, skladatelé, muzikologové i pedagogové jako např. Emil Axman, 

Josef Bartoš, Emil František Burian, Gracian Černušák, Alois Hába, Vladimír Helfert, Karel 

Boleslav Jirák, Jan Löwenbach, Bohuslav Martinů, Mirko Očadlík, Otakar Šín, Otakar 

Šourek, Bohumír Štědroň, Jan Racek aj. Objevují se zde i reprezentativní výklady 

nejvýznačnějších hudebních umělců, jako např. Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Josefa 

Suka, Václava Talicha, Ladislava Vycpálka. V poválečných ročnících se objevila další nová 

jména, jako Boris Vladimirovič Asafjev, Miroslav Barvík, Václav Dobiáš, Karel Husa, Ivan 

Jirko, Jaroslav Volek ad. V širokém obsahovém spektru, v kterém dominovala kritika  

a popularizace, nalezly své místo i stati vědecky fundované, stejně jako problémové stati 

estetické. Díky redakčnímu vedení Václava Holzknechta a Františka Bartoše i zásluhou 

kontinuity české hudebně publicistické praxe měl časopis jasnou koncepci – pokračovat 

v započaté cestě hudebně-kritického měsíčníku pro hudebníky a hudebně orientované 

zájemce. Jeho zánik v září roku 1948 byl jiţ dán změněnou politickou situací (fakticky 

nastolením totalitního modelu kulturní politiky a snahou o unifikaci názorů, o monopolizaci 

postavení povolených institucionálních platforem atd.) a proponovaným nástupnictvím 

Hudebních rozhledů jako „jednotného hudebně odborného časopisu.“  

Nepravidelně vycházely Hudební listy, které vydával E. Štolc v Praze (1923-35). V. Helfert se 

pokusil zformovat osobitý „kritický list“, vycházející v Brně pod názvem Hudební rozhledy 

(4 ročníky, 1924-28). V okruhu E. F. Buriana vycházel krátce (1925-26) avantgardní hudební 

leták Tam-tam. Roli humoristického hudebního měsíčníku hrál Pencův podřipský Odeon 

(vydával F. Penc, Nové Ouholice 1927). Informační poslání měl plnit časopis Hudební 

rozhlas, vydávaný J. Čermákem ve Vysokém Mýtě (1927-28; hudební tématiku pak sledoval 
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téţ v Praze vydávaný časopis Přehled rozhlasu, 1932-39, vycházející od roku 1935 pod 

titulem Svět mluví). Časopis Hudební chvilka, iniciovaný K. B. Jirákem a vydávaný v Praze 

jako hudební příloha listu Národní osvobození, zanikl po jednom roce existence (1928-29). 

Rok svého zaloţení (1928) nepřeţil ani Hudební zpravodaj, redigovaný B. Leopoldem  

a vydávaný v Praze. Aktuální informace přinášel časopis Hudební noviny, vydávaný v Praze 

Hudební Maticí Umělecké besedy (1930-39). Tendence hudební avantgardy měl vyjevovat 

časopis Klíč (4 ročníky, Praha 1930-34), iniciovaný M. Očadlíkem. Pouhým torzem zůstal 

časopis Směr (1932-33), vydávaný Z. Nejedlým a zaměřený na hudbu i divadlo. K. Brušák 

začal pod pseudonymem Charles Chaque vydávat hudební časopis Zvuk (Praha 1934-35). 

Velmi systematicky se pak soudobé tvorbě věnoval progresivně orientovaný časopis Rytmus, 

vydávaný Přítomností (11 ročníků, 1935-47). Protektorátní časopis Divadlo a hudba (hudební 

část s názvem Smetana) začal vycházet roku 1941 a v příštím roce zanikl. Do značné míry se 

věnoval hudební problematice týdeník (později čtrnáctideník) Umělec, vycházející v Praze 

1945-6.  

S politickými změnami roku 1948 souviselo zaloţení listu Hudební rozhledy, který měl plnit 

funkci hlavního či monopolního hudebního listu v celém Československu, a to jako orgán 

Svazu československých skladatelů (statut redakce se zásadně změnil aţ po roce 1989,  

a časopis vychází dodnes). 

 

Funkcí některých periodik bylo poskytnout prostor odborné (někdy i vědecké) komunikaci  

o určitých speciálních otázkách. Na církevní hudbu se orientoval čsp. Cecilie (od 1874, do  

r. 1948 celkem 73 ročníků), zaloţený F. Lehnerem, vydávaný Obecnou Jednotou Cyrilskou 

v Praze a nesoucí od roku 1879 název Cyrill (pak Cyril); list měl hudební přílohu a přinášel 

významné stati o hudební historii. Tématice duchovní hudby byl věnován téţ Praporec 

(redigovali O. A. Tichý a M. Venhoda, Praha 1947-50). Na problematiku specializovaného 

hudebně historického výzkumu se např. zaměřily tiskoviny jako Oběţník pro studium staré 

vokální hudby (vydával M. Venhoda v Praze 1947-48). 

Otázkám hudební výchovy či pedagogiky se postupně věnovaly tyto listy: Hudební výchova 

(vydávala Československá Jednota hudebních stavů, Praha 1920-41), Za hudební výchovu 

(později Za hudebním vzděláním; Plzeň 1925-29), Hudba a škola (vydával A. Cmíral v Praze 

1928-33, téţ hudební příloha). 

Výchovný cíl sledovaly mládeţi určené časopisy Hudební listy pro mládeţ ku zábavě  

a poučení (vydával A. J. Černý v Praze 1908-13; list přinášel téţ instruktivní skladby)  
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a Hudební besídka (list vycházel v Brně od roku 1924; poslední, tj. 5. ročník vyšel r. 1932 

s titulem Hudební národ). 

Jiná skupina časopisů byla spjata s vývojem v oblasti zvukové techniky. Jiţ v letech 1909-10 

vydával např. A. Janetschek v Balticích časopis Die Schallplatte. Roku 1947 začala vycházet 

v Praze Gramorevue. 

Časopiseckého charakteru nabyly i některé bibliografické tiskoviny, vydávané ovšem mnohdy 

v zájmu jednotlivých vydavatelství apod.; k hudební i obecně umělecké problematice se 

zaměřoval Věstník bibliografický, vydávaný F. A. Urbánkem v letech 1869-76 a vycházející 

pak v letech 1880-83 s názvem Urbánkův věstník bibliografický; dále šlo např. o propagační 

list Pazdírkův hudební rádce (Olomouc 1897-1905, pak opět 1923-42) a o Hudební zprávy 

(Praha 1923-26), slouţící vydavatelství A. Neuberta.  

Rostoucí zájem hudební publicistiky o oblast jazzu a moderní populární hudby reprezentovala 

periodika jako Jazz (Praha 1947-48; k zakladatelům patřili E. Uggé, L. Dorůţka a J. Rychlík). 

Mezinárodní propagaci české (resp. československé) hudební kultury slouţily časopisecké 

tiskoviny jako Almanach musical pour la République Tchécoslovaque (vydával J. Branberger 

v Praze 1921-22) a Czechoslovak Music – La musique tchécoslovaque – Čechoslovackaja 

muzyka (Praha 1945-49). 

Pokusem o vytvoření prvního českého muzikologického periodika bylo zaloţení Hudebního 

sborníku, který vycházel z podnětu Z. Nejedlého v Praze (1912-14, 2 ročníky). V. Helfert 

s okruhem svých ţáků zformoval sborník Musikologie, jehoţ pravidelnému vydávání 

zabránila válka, jakoţ i situace raných 50. let (v Praze a Brně vyšla čísla 1 – 5 v rozmezí let 

1938-58). 

 

K hudebním časopisům stavovským (resp. k časopisům velkých hudebních organizací) patřila 

zvl. tato periodika: Věstník českoslovanských zpěváckých spolků (Praha 1867), Zither-Freund 

(Chomutov 1879-82), Der Zitherfreund (Olomouc 1880-82), Zitherwelt (Brno 1882), 

Československý varhaník (vydával V. V. Hausmann v Německém Brodě, 1885-87; list 

obsahoval hudební přílohy, po zániku listu vydával Hausmann tamtéţ v r. 1888 čsp. 

Slovanská hudba, rovněţ s hudební přílohou), Naše besedy (list věnovaný kulturním zvl. 

hudebním spolkům, Praha 1885-86), Národní pěvec (časopis pro pěvecké spolky, Praha 1890-

91), Český citerista (Praha 1890-93; notové přílohy), Věstník první české ţupy pěvecké 

(Nová Paka 1892-1914), Časopis českých citeristů (Praha 1894-1907; hudební přílohy uvedly 

přes 270 skladeb pro citeru), Věstník Jednoty zpěváckých spolků českoslovanských (celkem 

52 ročníků v letech 1896 – 1948; od r. 1903 název Věstník pěvecký, od r. 1907 Věstník 
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pěvecký a hudební), Der Capellmeister (časopis pro dirigenty, Chomutov 1901-09), 

Tamburašský věstník (pro tamburašské spolky, Praha 1903-07; v Praze 1928-36 vycházel pak 

věstník Tamburaš), Hudební obzor (Praha 1906-14; šlo o orgán odborového sdruţení 

hudebníků), Věstník českých citeristů (Praha 1908-09; orgán všech „klubů citerních“), 

Hudební věstník (časopis vyjadřující zájmy hudebníků z povolání; 38 ročníků v letech 1908-

45), Časopis kapelníků zemí Koruny české (Praha, 1 ročník, 1909-10), Allgemeine Musiker-

Zeitung (1911-25, od 16. ročníku, tj. od r. 1926 aţ do r. 1938, vydáváno jako Musiker-

Zeitung des Zentralverbandes der Musiker; vydavatelské aktivity byly soustředěny v Ústí nad 

Labem), Oesterreichische Musikinstrumenten-Zeitung (Cheb 1911-14, určeno pro nástrojaře), 

Věstník dělnického pěvectva a ochotnictva (Praha 1912-14), Musiklehrerzeitung (Praha 1913-

16), Hudební rozhledy (Plzeň 1913-18, časopis slouţící odborovému sdruţení hudebníků), 

Hudebník (list „občanských hudebníků“, Praha-Pardubice 1919-41), Kapelnické listy (Praha 

1919-44), Zájmy hudebníků (Brno 1920; mělo jít o orgán moravských orchestrálních 

hudebníků), Musiker-Zeitung (později Deutsche Musiker-Zeitung; list organizace 

Musikverband in der Tschechoslovakischen Republik, Karlovy Vary – Teplice 1920-35), 

Právo autorů (časopis Ochranného sdruţení autorského, Praha 1923-25), Sudetendeutsche 

Sängerbundeszeitung (Ústí nad Labem 1924-45; po odtrţení Sudet od republiky se název 

časopisu měnil), Věstník svazu dělnicko-pěveckých spolků v ČSR (1925-27; šlo o přílohu 

v Plzni vydávaného časopisu Za hudební výchovu), Der Kino-Kapellmeister (pro hudebníky 

hrající v biografech, Ústí nad Labem 1927), Hudební ročenka (O. Pokoj v Brně ji koncipoval 

jako ročenku tzv. hudební poradny, vyšel však pouze ročník 1928), Mitteilungen des 

Verbandes der Chorregenten und Organisten in der ČSR (pozdější název Der Chorbote; 

časopis začal vycházet v Teplicích roku 1928 a zanikl roku 1937), Nevidomý hudebník (Praha 

1930-41, obnoven roku 1945), Zpravodaj Československé obce hudebnické (Praha 1931-44; 

po roce 1939 docházelo ke změnám názvu), Hudební zpravodaj (vydával J. Dolenský jako 

nezávislý „orgán hudebnický“, Praha 1932-41), Kaciva (Brno 1932; list byl určen pro 

pracovníky v oblasti hudby, kabaretu, varieté apod.), Signál (list svépomocného ochranného 

sdruţení hudebních umělců, Praha 1933-40), Harmonikář (Praha 1934-38), Kapelnické hlasy 

(Praha 1935-39; časopis poté splynul s Kapelnickými listy), Československý varhaník (orgán 

svazu varhaníků 1936-50, časopis měl přílohu Novinky varhanní literatury), Der Schlesische 

Sänger (vydavatelem byl Deutscher Sängerbund in Schlesien, Opava 1930-35), Akordeon 

(vydáván Svazem dělnických pěveckých spolků československých, Praha – Olomouc 1937-

38), Souzvuk (časopis Spojených hudebních stavů, vycházel v Praze v letech 1939 a 1947-

48), Věstník revolučního výboru československého hudebnictva (Praha 1945-48; postupně 
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měnil názvy a slouţil formujícím se organizacím výkonných hudebních umělců), Pracovník 

umělecké a kulturní sluţby (časopis pro lidové hudebníky, 1947-52, od roku 1949 s názvem 

Kulturní práce), Zvuk (list Syndikátu českých výkonných hudebních umělců, Praha 1948). 

O edici periodik usilovaly i některé instituce typu výrobního závodu. Tak např. A. H. Lhota, 

majitel továrny na klávesové nástroje, vydával v Hradci Králové čtvrtletně Hudební památník 

(1899-1900), v němţ kromě materiálů slouţících propagaci vlastního závodu publikoval 

formou přílohy i skladby pro tyto nástroje. Propagační úkoly plnila Revue Ultraphonu (Praha 

1932-33).
19

  

 

4) Historický kontext sledovaného období 

 

a) Období 1945 – 1948 

Údobí od května 1945 do února 1948 je sice velmi časově krátké, ale pro českou hudební 

kulturu významné. V tomto pracovním i myšlenkovém ruchu se střetávaly různé názory, 

ideologické, politické i ekonomické koncepce. Proud reprezentovaný socialisticky 

orientovanou sloţkou společnosti v čele s KSČ se postupně stále silněji prosazoval ve 

vnitřních i mezinárodních podmínkách, a to ve společnosti se silně zakořeněnou 

demokratickou tradicí, z níţ vyrůstala Československá republika po roce 1918. V závěrečné 

etapě 2. světové války proběhla jednání mezi prezidentem Edvardem Benešem a moskevským 

vedením KSČ v čele s Klementem Gottwaldem, jejichţ výsledkem byla dohoda o vytvoření 

domácí vlády Národní fronty Čechů a Slováků. Po příjezdu na československé území 

schválila vláda dne 5. dubna 1945 v Košicích Košický vládní program. Dokument určoval 

zásady budoucí politiky a byl označován za program národní a demokratické revoluce, vytyčil 

také hlavní zásady kulturní politiky v obnoveném státě. Vedoucí role KSČ, nepřímo 

naznačená jiţ v Košickém vládním programu, se právě v kulturní sféře projevovala od 

počátku velmi markantně. Za zvláštní pozornost stojí závěrečný odstavec XV. článku, který 

exponuje myšlenku příklonu ke klasikům: o tři roky později ji daleko konkrétněji  

a autoritativněji přinesly Ţdanovovy teze, které se u nás začaly bezvýhradně přijímat.  

Hudební tvůrčí obec získala svou první poválečnou organizační základnu v Syndikátu 

českých skladatelů, zaloţeném 20. února 1946 a sdruţujícím skladatele všech ţánrových 

oblastí, ale také textaře, kritiky a muzikology bez rozdílu politických názorů. Byla to 

organizace spíše spolkového „odborového“ typu, zaměřená především na hájení sociálních  

                                                 
19
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a právních zájmů svých členů. O vyhraněném ideovém zájmu zde nelze mluvit, třebaţe na 

jeho půdě probíhaly první ţivé diskuse o charakteru a poslání nové české hudby. Podobné 

diskuse se odehrávaly i na půdě tradičních spolkových organizací – Přítomnosti, Umělecké 

besedy a České hudební společnosti. Vedle propagace a podpory nové tvorby byla všem 

těmto organizacím od počátku společná snaha o znovunavázání válkou zpřetrhaných 

mezinárodních kontaktů české hudby. Jedním z výsledků této aktivity se stal i I. mezinárodní 

sjezd skladatelů a hudebních kritiků v Praze v květnu 1947. V témţe roce se konal v Praze 

Světový festival mládeţe, jehoţ podstatnou součástí byly hudební a taneční soutěţe  

a vystoupení. Dramaturgie koncertního provozu byla v tomto období zaměřena na uvádění 

novinek světové hudby – od počátku zde byli významně zastoupeni skladatelé i interpreti 

sovětští.  

Velice diskutovanou otázkou se stal postoj k národním tradicím na jedné straně a problém 

mezinárodní orientace české hudby na straně druhé. Článek XV. Košického vládního 

programu hovořil o důsledné demokratizaci naší kultury, o skoncování s reakčními prvky,  

o zesílení slovanské orientace, zejména na kulturu sovětskou. Z ústředního pojmu 

demokratizace pak byly v praxi odvozovány další pojmy: lidovost, srozumitelnost, úcta 

k tradici. Byla vyzdviţena tradice smetanovská, a to v příznačné dvousměrnosti její ideové 

hodnoty: směru jdoucím k vytvoření svébytné národní hudby i směru „otevírajícím okna do 

ciziny“.  

Do proudu diskusí o budoucí podobě a poslání naší hudby vstoupily i názory na tvůrčí 

podněty a perspektivnost avantgardních směrů dvacátých a třicátých let, jejichţ vliv z české 

hudby nevymizel, a naopak, po dočasném útlumu během války, v prvních letech po 

osvobození výrazně vzrostl.  

Příznačným průvodním rysem ţivých diskusí o budoucích úkolech a podobě naší hudby byla  

i zahraniční orientace a charakter mezinárodních styků české hudby v předúnorovém období. 

Mezinárodní styky naší hudební kultury byly v té době neobyčejně pestré a ţivé – nesporně 

také zde se rodila řada podnětů ovlivňujících směr zásadních diskusí u nás. Aţ do února 1948 

neplatila v této oblasti ţádná omezení a naše informovanost o hudebním dění v zahraničí byla 

velmi dobrá. Projevilo se to i v uvádění zahraničních autorů na našich koncertních pódiích: 

jedním z nejvíce u nás hraných „západních“ skladatelů byl Artur Honegger, k často hraným 

dále patřili Béla Bartók, Paul Hindemith, Igor Stravinskij, Benjamin Britten a Aaron Copland. 

Ze skladatelů východních zemí to byli především autoři sovětští, po nich polští a jugoslávští. 

Zastoupení „západní“ a „východní“ ciziny bylo v našem tehdejším koncertním provozu 

zhruba vyrovnané. Hodnotíme-li ohlas uvedení zahraničních skladeb v odborné kritice, 



 19 

shledáváme většinou posudky věcné a nezaujaté. Absence tendencí tzv. Druhé vídeňské školy 

nevyplývala z ţádného záměru: recepce těchto děl v celoevropském měřítku se dostavila aţ na 

přelomu čtyřicátých a padesátých let jako výsledek nástupu druhé avantgardy, která se Druhé 

vídeňské školy začala dovolávat jako svého nejproduktivnějšího východiska.  

V období necelých třech let došlo k řadě důleţitých událostí. V říjnu 1945 byla zestátněna 

Česká filharmonie. Postupem let došlo k zestátnění dalších významných těles; ostatní soubory 

byly zajištěny prostřednictvím krajských národních výborů apod. Významným aktem bylo 

vytvoření Gramofonových závodů, vzniklých sloučením a zestátněním několika menších 

podniků. Začalo se budovat vysoké hudební školství počínaje vznikem Akademie múzických 

umění (v Praze 1946, JAMU v Brně 1947, VŠMU v Bratislavě 1949). Z podnětu Václava 

Talicha byl zaloţen Mezinárodní hudební festival Praţské jaro.  

V souvislosti s odsunem obyvatel německé národnosti a osídlováním pohraničí se síť českého 

operního divadelnictví obohatila o nové soubory v Ústí nad Labem, Liberci a Opavě. Nově se 

utvářela opera v Brně a v Ostravě, kde byla existence českého divadla za okupace silně 

narušena či zcela přerušena. Po sloţitých válečných peripetiích se znovu formoval praţský 

orchestr FOK a řada dalších hudebních těles. Vznikaly nové orchestry (Moravská filharmonie, 

řada orchestrů regionálních), komorní soubory (Český komorní orchestr, Hábovo kvarteto, 

Smetanovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto), do nové etapy vstoupil Armádní umělecký soubor 

Víta Nejedlého. V souvislosti se znovuotevřením vysokých škol byly nově budovány 

muzikologické ústavy. Byl zde úkol reorganizace hudebních muzeí, archívů atd.  

Nastala přímo exploze zahraničních zájezdů českých interpretů a hudebních souborů; stěţejní 

událostí byl zájezd České filharmonie do Paříţe, Ţenevy a Curychu v roce 1946. Česká hudba 

se přihlásila ke slovu na poválečných festivalech Mezinárodní společnosti pro soudobou 

hudbu v Londýně (1946) a Kodani (1947). Na první zazněla díla P. Bořkovce, E. Hlobila,  

A. Háby a V. Kaprála, na druhém V. Nováka, J. Kapra a K. Slavického.  

Zvláštním případem byl vztah k Bohuslavu Martinů, jehoţ návrat z válečného exilu ve 

Spojených státech se zdál být zprvu samozřejmostí; vědělo se o Martinů uměleckých úspěších 

za mořem a čekalo se, ţe zaujme v českém hudebním ţivotě významné místo. Sám Martinů se 

chystal k návratu, myslel na existenční zakotvení v Praze, kde byl naposledy v roce 1938, 

touţil po rodné Poličce. Ale i kdyţ po průtazích dostal koncem roku 1946 zprávu o jmenování 

profesorem na Akademii múzických umění, následky zlého úrazu i jiné okolnosti způsobily, 

ţe zůstal aţ do své smrti v roce 1959 fyzicky vzdálen domova. 

Nejexponovanějšími skladateli v tomto období byli tehdejší pětatřicátníci aţ čtyřicátníci, 

nastupující svou uměleckou dráhu buď těsně před válkou, nebo během války. Nejaktivnější 
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úlohu sehráli Miloslav Kabeláč, Václav Dobiáš a Jan Seidel, z mladších Jan Kapr a Jan 

Hanuš.
20

  

 

b) Období 1948 – 1953  

Po státním převratu v únoru 1948 začala výstavba komunistického reţimu cestou hlubokých 

změn ve všech oblastech ţivota české a slovenské společnosti. V prvních šesti letech se 

utvořily základy reţimu, které se v pozdějším období pouze přizpůsobovaly měnícím se 

mezinárodním a vnitropolitickým podmínkám. Mnohé dosavadní instituce a organizace reţim 

integroval a nově určil jejich roli a obsah činnosti, mnohé byly zrušeny a jejich úkoly buď 

převzaly jiné, nově utvořené útvary, nebo jejich činnost zanikla. Kromě toho vznikla řada 

nových úřadů, zejména v oblasti ekonomického řízení.  

Komunistický reţim hluboce zasáhl do ţivota celé společnosti, sociálních vrstev, skupin 

občanů, rodin a jednotlivců. Zakladatelské období se vyznačovalo nejvýraznějšími změnami  

v systému státní a politické moci, v ekonomické a sociální struktuře, v kulturní oblasti. 

Základy reţimu se utvářely v době vystupňované studené války mezi Východem a Západem. 

Únorovým převratem v roce 1948 se Československo stalo pevným článkem sovětského 

bloku, bezvýhradně slouţícím zájmům sovětské velmocenské politiky. Moskva předpokládala 

válečný konflikt a připravovala se na něj. 

Pro Československo to znamenalo zpřetrhání tradičních, zejména kulturních a hospodářských 

vazeb se západními státy. Dobrovolně vystoupilo z více neţ padesáti mezinárodních institucí, 

umrtvilo diplomatické a kulturní styky se západoevropskými státy a USA. Silně omezilo 

hospodářskou spolupráci a obchodní dohody. Plnilo tím tzv. sofijské usnesení Rady vzájemné 

hospodářské pomoci (RVHP) z r. 1949. Naopak uzavřelo smlouvy o hospodářské spolupráci  

a dlouhodobé obchodní dohody se státy RVHP, z nichţ nejdůleţitější byla se SSSR  

z listopadu 1950. Sovětský generální štáb prosadil dohodu o stavu, výzbroji čs. armády  

a o výrobě zbrojního průmyslu. I v kulturní oblasti se uplatnila východní, zejména sovětská 

orientace; do společnosti rychle pronikaly knihy sovětských autorů, filmy, výstavy výtvarníků 

ap.  

Výchozím bodem s klíčovou pozicí pro komunistický reţim byl mocenský monopol KSČ. 

Tvořil základ mocenskopolitické struktury reţimu diktatury, která zlikvidovala nebo citelně 

omezila občanská a politická práva občanů. Komunistická strana byla páteří moci, počet 
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jejích členů se po dvou prověrkách sníţil z 2,5 mil. v r. 1948 na 1,8 mil. koncem r. 1953. 

Od r. 1948 se tvořila rozsáhlá síť komunistických organizací v obcích, podnicích, úřadech, 

školách i společenských organizacích. V r. 1952 dosahoval jejich počet přes 40 tisíc a další 

přibývaly. 

Transformace ve stranu moci si vynutila změny v jejím fungování. Důsledně se prosazovala 

tzv. ideová jednota, ve skutečnosti bezvýhradný souhlas s politikou ústředního vedení. S tím 

souviselo uplatnění principu tzv. demokratického centralismu, který se v praxi realizoval jako 

naprostá podřízenost niţších orgánů vyšším a povinnost komunistů ve svých funkcích a na 

svých pracovištích hájit a prosazovat stranickou politiku a usnesení. Byl jedním  

z mechanismů, které slouţily k uplatnění mocenského monopolu.  

Komunistický monopol moci zasáhl do činnosti a změnil postavení ústavních institucí. Zrušil 

tradiční dělbu a kontrolu moci. Zanikla nestranickost prezidenta republiky – K. Gottwald  

i nadále vykonával funkci předsedy KSČ. Národní shromáţdění přijímalo zákony, které uţ 

schválilo vedení KSČ a poslanci na jejich textu nemohli nic změnit. Vláda jako celek ani 

jednotliví ministři nebyli odpovědní parlamentu, ale pouze ústřednímu výboru KSČ. 

Soudnictví – třetí článek moci – pozbylo nezávislosti, která je podmínkou právního státu.  

O jmenování soudců rozhodovaly příslušné komunistické instituce. Změny v uspořádání 

justice, prosazené ministerstvem spravedlnosti v čele s ministrem A. Čepičkou uţ v r. 1948, 

vedly k likvidaci soudcovské nezávislosti. Zrušení institutu vyšetřujících soudců přispělo  

k nadřazenosti Bezpečnosti nad soudy. Uplatnění zásady, ţe hlavním a rozhodujícím 

činitelem soudního řízení v trestních věcech je prokurátor a nikoliv soudce, rozšířilo závislost 

soudu na státním úředníku – prokurátorovi. 

Likvidace občanské společnosti patřila k základním podmínkám prosazení mocenského 

monopolu. Protiústavní kroky s ní spojené začaly hned po únoru 1948. Celý proces byl 

potvrzen spolčovacím zákonem z r. 1950. Z osmi tisíc spolků, organizací a občanských 

sdruţení působících v r. 1947 jich zbylo kolem tří set. Namísto občanské společnosti vytvořilo 

komunistické vedení pro uspokojování zájmů občanů síť organizací a spolků. Nejdříve 

prosadilo sjednocení organizací mládeţe, sportovních a tělovýchovných, odbojových aj. 

Charakteristickým rysem společenských organizací bylo jejich postavení ve struktuře 

komunistické moci. Nesměly vznikat organizace, které by zastupovaly politické zájmy 

občanů, mohly naopak působit pouze jako prostředek podpory oficiální politiky. 

Komunistická moc integrovala uţ existující zájmové organizace, nebo vytvořila nové  

a zapojila je do systému převodových pák. Tento systém, v němţ se uplatňovala vedoucí 

úloha komunistické strany, patřil k nosným sloupům reţimu a působil jako jeho stabilizační 
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prvek. Zároveň fungoval jako součást mechanismu na výrobu veřejného mínění, který 

zajišťoval veřejnou demonstraci souhlasu s reţimem, s jeho politikou a jednotlivými akcemi.  

Ovládnutí společenských, zájmových organizací komunistickou mocí, likvidace občanské 

společnosti a vytváření systému „převodových pák“ naráţelo u některých organizací na 

odpor. Jejich funkcionáře pak postihovaly kromě politických čistek i administrativně-

mocenské a trestní zákroky. Dopadly na vedoucí činovníky tělovýchovných organizací Sokol 

a Orel, na funkcionáře Junáka. Nejtvrději postihly některé církve; sekta Svědci Jehovovi  

a církev adventistů byly zakázány. Úsilí moci podřídit si katolickou církev vyústilo v ostrý 

konflikt. V něm sice moc nedosáhla původního cíle vytvořit národní církev oddělenou od 

Vatikánu, ale řádnou vnitřní strukturu církve narušila a vytvořila si státní aparát na její řízení, 

takţe katolickou církev podřídila své kontrole. Klíčovou roli v tomto úsilí sehrály církevní 

zákony z října 1949 a opatření, jimiţ byla hierarchie izolována a nahrazena církevními činiteli 

ochotnými spolupracovat s reţimem.  

V zakladatelském období komunistického reţimu se dotvořil mechanismus na řízení kultury  

a způsob jeho působení. Všechny kulturní instituce – divadla, film, nakladatelství, galerie ap. 

vlastnil stát a také jejich činnost byla podřízena dohledu příslušných ministerstev informací  

a školství a kultury. Ideologickou politickou kontrolu kulturního ţivota prováděla kulturní 

rada ÚV KSČ a různé komise, její i ministerské, např. lektorská rada, národní ediční rady, 

filmová rada ap. Důleţitým nástrojem ideového a politického řízení kultury se staly tvůrčí 

svazy. Dosavadní volná sdruţení a spolky umělců zanikly a místo nich vznikly svazy  

s výběrovým členstvím. 

Tvůrčí svazy, v jejichţ vedeních měli komunisté většinu, spadaly do systému „převodových 

pák“ a měly za úkol prosazovat mezi umělci oficiální kulturní politiku. S obdobným posláním 

jako svaz spisovatelů, výtvarných umělců, skladatelů, divadelních umělců vznikl i svaz 

novinářů.  

Hromadné sdělovací prostředky byly také buď ve vlastnictví státu nebo společenských 

organizací. Jiţ v r. 1948 výrazně poklesl počet novin a časopisů. Zanikly nebo byly úředně 

zakázány všechny krajské noviny nekomunistických stran, většina církevních tiskovin  

a časopisy zrušených společenských organizací. Ideologická a politická kontrola sdělovacích 

prostředků se postupně vyvíjela; prováděla se prostřednictvím pokynů Čs. tiskové kanceláře, 

porad šéfredaktorů na ústředním výboru KSČ, příslušných tiskových komisí KSČ  

a odpovědností redakcí za politický obsah tiskovin. Vedoucí komunističtí funkcionáři 

povaţovali redakce novin a významných časopisů za „vedlejší stranická pracoviště“  
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a redaktory řadili mezi své nejbliţší spolupracovníky. Návrhy na zavedení státní cenzury, 

které se objevovaly uţ od roku 1948, se uskutečnily zřízením Hlavní správy tiskového 

dohledu. Vláda ji zřídila v rámci ministerstva vnitra svým nařízením č. 17/1953.  

Hlubokými změnami v letech 1949-1954 prošlo hospodářství. Změnily se vlastnické vztahy  

a způsob řízení, ekonomická struktura i místo v evropské a světové ekonomice. Vývoj čs. 

hospodářství předurčilo několik faktorů. Příslušnost k sovětskému bloku přivedla 

Československo do svazku hospodářsky méně nebo málo vyvinutých států, které od ledna 

1949 byly sdruţeny v Radě vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Úsilí Rady o dosaţení 

ekonomické nezávislosti na kapitalistických státech přerostlo ve snahu o vytvoření 

samostatného trhu, vyčleněného z trhu světového. 

Přestavba ekonomické struktury a konkrétní úkoly hospodářství byly nad síly Československa 

a v l. 1953-1954 vyvrcholily krizí. Její důsledky byly dlouhodobé. 

V zakladatelském období reţimu doznaly vlastnické vztahy tak rozsáhlých změn, ţe se 

přetvořily ve zcela novou strukturu. V některých oblastech hospodářství uţ byly dovršeny,  

v jiných ještě probíhaly. Průmyslové podniky byly znárodněny, ačkoliv ústava zaručovala 

soukromé vlastnictví podniků s počtem zaměstnanců do padesáti. Znárodněny byly podniky 

velkoobchodní, zahraničního obchodu a banky. Hospodářský sektor ve státním vlastnictví  

a přímo řízený vládními orgány představoval určující a rozhodující faktor ekonomického 

vývoje. Uţ v druhé polovině roku 1948 připravovalo komunistické vedení postupnou 

likvidaci soukromých ţivností, maloobchodu a řemesel. Tyto skupiny byly vystaveny 

politickému a ekonomickému tlaku a jejich likvidace se uskutečňovala pod heslem přechodu 

na vyšší stupeň hospodaření. Do r. 1954 zůstala jen malá část soukromých ţivnostníků, 

ostatní přešli jako kvalifikovaní dělníci do továren, stávali se členy jiných státních podniků  

a druţstev, nebo se zapojili do komunálních podniků. Likvidace soukromých ţivností vedla  

k tomu, ţe státní nebo státem nepřímo řízené podniky nebyly schopny zajistit sluţby, které 

dosud vykonávali soukromí vlastníci.  

Ve stejné době jednalo komunistické vedení o přechodu rolníků „k vyšším formám výroby“,  

o kolektivizaci zemědělství. Výsledkem byl zákon o Jednotném zemědělském druţstvu  

z února 1949. Kolektivizace zemědělství byla součástí sovětského modelu socialismu  

a jednotné zemědělské druţstvo tvořilo její základní organizační jednotku. 

Zakladatelské období komunistického reţimu (1948 - 1953) vyústilo v jeho krizi. V letech 

1953-1956 postihla všechny oblasti: politickou, hospodářskou i kulturní. Vynutila si 

korektury dosavadní politiky; následovaly nepodstatné úpravy vztahu společnosti a moci: 
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zmírnění nezákonností, změny v hospodářské politice a mírné uvolnění poměrů v kultuře.
21

  

 

c) Období 1953 – 1957  

Komunistické reţimy v zemích sovětského bloku během své existence zaznamenaly několik 

společenských krizí. První z nich v letech 1953-1957 – stejně jako ta poslední z konce 80. let 

– měla obecný charakter a týkala se všech zemí. Měla dvě etapy: první v letech 1953-1955  

a druhou v letech 1956-1957. Kořeny krize sahaly do tzv. zakladatelského období 

komunistického reţimu (1948-1953). 

5. března 1953 zemřel J. V. Stalin, krátce nato 14. března vůdce čs. komunistů Klement 

Gottwald. Personální změny v sovětském vedení přinesly částečnou korekci vnitřní  

i zahraniční politiky. Uskutečnila se rozsáhlá amnestie, zastavily se připravované politické 

procesy, zdůraznila se kolektivnost vedení, změnily se priority v hospodářské politice, které 

dostaly název „nový kurz“.  

Po smrti K. Gottwalda bylo třeba obsadit dvě nejvyšší funkce – předsedu KSČ a úřad 

prezidenta republiky. 21. března byl prezidentem republiky zvolen Antonín Zápotocký  

a předsedou vlády jmenován Viliam Široký. Vedení Komunistické strany se rozhodlo zrušit 

funkci předsedy KSČ a jednoho z tajemníků ústředního výboru – Antonína Novotného 

pověřilo řízením práce sekretariátu ÚV KSČ. (Od září 1953 byla tato funkce označena první 

tajemník ÚV KSČ a postupně se stala klíčovou.) 

Jakousi zkouškou schopností a politické prozíravosti nového vedení KSČ se stala měnová 

reforma, která se začala připravovat jiţ v roce 1952. Uskutečnila se k 1. červnu 1953  

a současně se zrušil přídělový systém. Podle záměrů stranického a státního vedení mělo toto 

opatření vyřešit více problémů: odstranit nesoulad mezi vývojem příjmů obyvatelstva  

a vývojem fondů spotřebního zboţí a potravin, zastavit inflaci, podnítit zájem zaměstnanců  

o zvýšení výroby a přispět k překonání krize a ozdravit ekonomiku. 

Důsledky měnové reformy a přechod na volný trh dolehly téměř na celou společnost. 

Reforma znehodnotila úspory občanů a přechod na volný trh postihl především preferované 

zaměstnance a rodiny s více dětmi, protoţe ztratili výhody z přídělového zásobování. Klesly 

reálné příjmy obyvatelstva a sníţila se spotřeba, coţ vyvolalo vlnu nespokojenosti, která na 

více místech vyústila do stávek a demonstrací. Vznikla situace, kdy komunistická moc nebyla 

schopna pokračovat v dosavadním způsobu vládnutí, aniţ by ohrozila stabilitu reţimu.  
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Komunistické vedení, které bylo poprvé po pěti letech konfrontováno s otevřeným odporem 

proti své politice, reagovalo zpočátku podráţděně a nekompromisně. Stávky a demonstrace 

byly potlačeny. Stovky osob byly zatčeny a postaveny před soud, současně proběhla vlna 

mimosoudních perzekucí s odpůrci peněţní reformy. 

Stávky a demonstrace v Československu po měnové reformě roku 1953 zřejmě znepokojily 

Moskvu, k čemuţ přispěla i vzpoura dělníků v Berlíně 16.-17. června 1953. Obávala se 

sociálních výbuchů nespokojenosti. Během pobytu prezidenta Zápotockého v Sovětském 

svazu v první polovině července 1953 sovětští činitelé konstatovali, ţe se zmírnilo 

mezinárodní napětí, a proto lze sníţit výdaje na armádu a zbrojní průmysl. Poukázali na 

neúměrný rozvoj těţkého průmyslu v Československu, zanedbání lehkého průmyslu a 

zemědělství a podcenění růstu ţivotní úrovně. Kritizovali oslabení „dělnicko-rolnického 

svazku“ a narušení spojení strany s lidem. Doporučili korekturu politické linie, která by 

uvedené chyby odstranila. V červnu vyhlásili „nový kurz“ v NDR a Maďarsku. Aţ po těchto 

událostech definitivně upustilo vedení KSČ od politiky tvrdé ruky, učinilo ústupky a postupně 

měnilo dosavadní politickou linii. 

Po návratu A. Zápotockého z Moskvy vypracovalo vedení KSČ tzv. teze o současné 

hospodářské a politické situaci a úkolech strany a vlády v nejbliţším období, které sice byly 

povrchní analýzou, ale přeci jen obsahovaly kritický pohled na výsledky vlastní politiky. Po 

jejich doplnění a úpravě na základě konzultací s představiteli ÚV KSSS se staly východiskem 

pro referát A. Zápotockého přednesený na zasedání ÚV KSČ 4. září 1953. Zářijové zasedání 

ÚV KSČ 1953 zaujalo kritický postoj k předešlé politice strany, schválilo „nový kurz“, ale 

nezpochybnilo její generální linii. Jeho závěry v ekonomické oblasti se promítly do 

programového prohlášení vlády 15. září 1953.  

Jisté úlevy se poskytly církvím. V červenci 1954 vláda zrušila úřední evidenci náboţenského 

vyznání. Velký význam byl připisován volbám do Národních výborů. Měly být „očistnou akcí 

od byrokratů a cizích ţivlů“. Konaly se v květnu 1954 pod administrativním nátlakem a na 

principu tzv. jednotné kandidátky Národní fronty. Pro kandidáty Národní fronty hlasovalo  

94 % voličů a moc výsledky voleb interpretovala jako demonstraci souhlasu s politikou KSČ.  

Stranické a státní vedení motivované snahou překonat společenskou krizi, a tím i svou 

politickou izolaci, rozhodlo další hospodářský vývoj zaměřit tak, aby co nejdříve přinesl 

zvýšení ţivotní úrovně i za cenu zpomalení ekonomického růstu. Vycházelo při tom  

z předpokladu, ţe uspokojení materiálních potřeb obyvatelstva je nejúčinnějším prostředkem 

pro získání důvěry občanů a zabezpečení stability reţimu. V letech 1953-1955 se třikrát 

sníţily maloobchodní ceny a cenová hladina poklesla o 17,7 %, coţ při současném růstu 
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příjmů mělo za následek zvýšení osobní spotřeby v přepočtu na jednoho obyvatele o 20 %.  

Realizované i proklamované ekonomické záměry měly rozhodující podíl na utlumení ostré 

kritiky. Vládnoucím kruhům se podařilo zastavit pro ně nepříznivé politické přesuny ve 

společnosti a rozšířit sociální základnu reţimu. „Nový kurz“ se však nestal východiskem pro 

hlubší a trvalejší změny. Mocenská elita ho chápala jako nevyhnutelný ústup a v polovině 

roku 1955 dospěla k závěru, ţe dozrál čas k novému nástupu. Červnové zasedání ÚV KSČ 

roku 1955 rozhodlo o zahájení druhé etapy kolektivizace a při přípravě druhého pětiletého 

plánu na léta 1956-1960 uţ se počítalo s obnovením přednostního rozvoje produkce 

výrobních prostředků. Plánované přezbrojení armády prosazované Moskvou tyto záměry jen 

umocňovalo. 

První etapa krize reţimu v Československu v letech 1953-1955 byla jedním z důsledků 

ekonomické krize a sociální vzpoury. Nespokojenost vyvěrala z nitra dezorganizované 

společnosti, z těţkých ţivotních podmínek a poklesu ţivotní úrovně. Stávky a demonstrace  

v závodech a vystupování zemědělců z druţstev nepřerostly v politické poţadavky ani 

nepodnítily demokratizační změny. Přišly příliš brzy na to, aby mohly sehrát úlohu 

katalyzátoru. Vládnoucí elita eliminovala vzrůstající nebezpečí dříve, neţ proces nabyl 

hrozivých rozměrů. Kořeny druhé etapy společenské krize (1956-1957) sahaly do sféry 

politiky a ideologie a souvisely s první vlnou destalinizace. Impuls přišel z Moskvy, z XX. 

sjezdu KSSS (14.-25. února 1956), který přinesl nové myšlenky a odsoudil „kult osobnosti“  

J. V. Stalina a jeho zločiny. Navzdory tomu, ţe XX. sjezd KSSS stalinismus analyzoval 

povrchně, zodpovědnost za teror a zločiny se téměř výlučně připisovala jen Stalinovi  

a podstata systému se nekritizovala, jeho ohlas byl velký a destalinizace v některých 

komunistických zemích nabyla dramatických rozměrů.  

Pro vedení KSČ byl XX. sjezd sovětských komunistů velkým překvapením i problémem,  

s kterým nepočítalo. Na jeho závěrečném uzavřeném zasedání přednesl N. S. Chruščov, první 

tajemník ÚV KSSS, referát o kultu osobnosti a jeho důsledcích, v kterém odhalil a pranýřoval 

Stalinovy zločiny. Delegace KSČ – podobně jako ostatní zahraniční i domácí hosté – se této 

části sjezdu nezúčastnila, ale vedoucí zahraničních delegací komunistických stran po skončení 

sjezdu dostali „tajný“ referát N. S. Chruščova. 27. února se v Kremlu konala porada 

vedoucích zahraničních delegací (za KSČ se jí zúčastnili A. Novotný a R. Barák, člen 

politického byra a ministr vnitra), na které se dohodl společný postup. Otázku „kultu 

osobnosti“ Stalina měly nejprve projednat ústřední výbory a následně měli být informováni 

členové strany. Počítalo se jen s vnitrostranickou diskusí. Politické byro ÚV KSČ v týţ den 

(bez účasti Novotného a Baráka) pověřilo V. Širokého, aby vypracoval materiál k některým 
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otázkám vyplývajícím z jednání XX. sjezdu KSSS. Široký jej předloţil 1. března a druhý den 

byl předmětem jednání politbyra. „Kult osobnosti“ se v něm sice kritizoval, ale Stalinovo 

jméno se neuvádělo. Aţ později Novotný, který znal obsah tajného referátu Chruščova  

a instrukce dohodnuté v Moskvě, upozornil, „ţe je třeba hovořit o kultu osobnosti Stalina“  

a „vést stranu tak, aby se kritizovalo nahoru“.  

Ve dnech 5. a 6. března 1956 se konaly krajské aktivy komunistických funkcionářů, na 

kterých referenti předčítali obsah dokumentu schváleného vedením KSČ. Po nich následovaly 

aktivy v okresech a větších závodech a poté členské schůze základních organizací KSČ. Do 

konce března tak proběhlo prvé kolo informací o XX. sjezdu KSSS. Aktivy a schůze se 

vyznačovaly vysokou účastí a ţivým zájmem přítomných o výsledky sněmování sovětských 

komunistů. Otázek bylo mnoho a odpovědí málo. Největší počet otázek se týkal hodnocení 

činnosti Stalina. Referenti byli bezradní, nevěděli, jak mají odpovídat, protoţe „tajný“ referát 

Chruščova neznali. Ze zahraničí sice o něm pronikaly různé zprávy, ale funkcionáři KSČ 

nedostali od ústředí pokyny, jak na tyto zprávy mají reagovat. Mnozí se domnívali, ţe jde  

o „nepřátelskou propagandu“. Výsledkem byla všeobecná nespokojenost. Nespokojení byli ti, 

co na aktivech „pohořeli“, i niţší funkcionáři a členové KSČ, u kterých vznikl dojem, ţe 

vedení před nimi cosi tají.  

Dne 29. března 1956 se sešel ÚV KSČ, aby projednal zprávu o XX. sjezdu KSSS  

a o závěrech z něj vyplývajících pro činnost KSČ. Hlavní projev přednesl A. Novotný. Měl 

dvě části: první obsahovala výtah z tajného referátu Chruščova a druhá aplikovala závěry XX. 

sjezdu KSSS na československé poměry. Analýza „kultu osobnosti“ byla poplatná tehdejší 

komunistické interpretaci a uplatnění závěrů XX. sjezdu KSSS ve vlastní politice 

prozrazovalo, ţe vedení KSČ nepochopilo, nebo nechtělo pochopit jeho význam. Na jedné 

straně hodnotilo „kult osobnosti“ jako systém deformací, A. Novotný v této souvislosti 

prohlásil, ţe „v naší straně jsme kultu osobnosti všichni bez výjimky nejen podlehli, ale také 

jsme ho šířili“, na druhé straně konstatoval, ţe linie X. sjezdu KSČ byla správná. Za hlavního 

viníka „deformací“ byl označen někdejší generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský. 

Evidentní byla neochota přehodnotit minulost a dotknout se autority Klementa Gottwalda.  

I po odhalení zločinů Stalina chyběla vůle důsledně přezkoumat politické procesy.  

Plénum ÚV KSČ 29.-30. března 1956 rozhodlo funkcionářům a členům strany zcela 

zpřístupnit informace o referátu A. Novotného a tím zahájit druhé kolo vnitrostranické 

diskuse. V prvních dubnových dnech projednaly Novotného referát stranické aktivy a po 10. 

dubnu se diskuse přenesla do základních organizací. První reakce byla emotivní. Mnozí 
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komunisté byli šokováni Stalinovými zločiny. Nechtěli se s tím smířit, protoţe v jejich očích 

Stalin symbolizoval pravdu, spravedlnost a hrdinství. Zvláště stoupenci tvrdé linie  

o pravdivosti informace pochybovali. Ostatní se cítili oklamáni. Teprve po překonání 

emocionálního vzrušení začaly racionální úvahy, směřující ke kritice nedostatků institucí  

a osob. Kritika nebyla programově cílena, měla ţivelný charakter a různé výchozí pozice. 

Byla namířena proti místním i ústředním funkcionářům. Mezi nejkritizovanější přední 

funkcionáře patřili: Václav Kopecký, Alexej Čepička, na Slovensku Karol Bacílek a Pavol 

David.  

Diskuse ukázala, ţe ve straně neexistuje názorová jednota. Zvlášť propastné byly rozdíly mezi 

stanovisky řadových členů a vrcholných funkcionářů, včetně vedení KSČ. Zasedání ÚV KSČ 

19.-20. dubna 1956 pokračovalo v jednáních k tomuto tématu a zhodnotilo dosavadní průběh 

vnitrostranické diskuse. Pod vlivem kritických připomínek „zdola“, byli tentokrát i členové 

ÚV KSČ a jeho politického byra otevřenější a občas i sebekritičtí. V centru pozornosti byly 

otázky „kultu osobnosti“, nezákonnosti a politických procesů. Ojediněle zazněly i hlasy, 

ţádající rehabilitaci nevinně odsouzených a prošetření komisí ústředního výboru, „kdo,  

s jakým úmyslem a proč porušil zákonnost“. Nenašly však patřičnou odezvu. Ti, kteří se 

podíleli na přípravě a realizaci inscenovaných soudních procesů, neměli na odhalení pravdy 

zájem. Plenární zasedání ústředního výboru uloţilo politickému byru, aby do celostátní 

konference vypracovalo opatření na zlepšení plánování a řízení národního hospodářství, 

sníţení počtu pracovníků státního a hospodářského aparátu, zjednodušení administrativy a na 

uskutečnění decentralizace. Současně dalo směrnici na přípravu právních norem v oblasti 

soudů, prokuratury a trestního práva na posílení „socialistické zákonnosti“. Na návrh 

politického byra odvolalo A. Čepičku z funkcí člena politického byra ÚV KSČ, prvního 

náměstka předsedy vlády a ministra národní obrany s odůvodněním, ţe se dopustil chyb, které 

poškodily stranu. To byla jediná výraznější personální změna na nejvyšších postech.  

Dubnové zasedání ÚV KSČ zhodnotilo průběh vnitrostranické diskuse a souhlasilo s jejím 

pokračováním v naději, ţe vlna kritických hlasů uţ dosáhla kulminačního bodu. Zároveň 

upozornilo na extrémy a na „vliv nepřátelské propagandy“. Diskusní příspěvky rozdělilo do 

dvou kategorií – z výrobních a nevýrobních odvětví. Diskutéry z organizací první skupiny 

plénum označilo za politicky pevné a z organizací druhé skupiny za nerozhodné, nespolehlivé 

a podléhající „nepřátelské propagandě“. Pro další vývoj diskuse byly příznačné dva rysy: 

zvyšoval se počet rezolucí volajících po svolání mimořádného sjezdu KSČ a diskuse přerostla 

rámec strany. Poprvé se poţadavek svolat mimořádný sjezd strany objevil v rezoluci 

komunistů ze Svazu československých spisovatelů 16. dubna 1956. Koncem dubna takových 
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rezolucí bylo uţ 146 a v následujících týdnech jich přibývalo. Byly odrazem nárůstu počtu 

stranických organizací, které nedůvěřovaly vedení KSČ. Diskusi nebylo moţné udrţet v rámci 

strany a postupně se přenesla i do společenských organizací, nekomunistických stran, 

některých institucí a částečně pronikla i na stránky tisku. Odbory ţádaly autonomní postavení 

a právo hájit pracovněprávní, sociální a mzdové poţadavky zaměstnanců. Domáhaly se 

vymezení vztahů vůči hospodářským a státním orgánům. Probudil se také Československý 

svaz mládeţe, radikální poţadavky – jako obnovení akademických svobod, svobodný přístup 

k informacím apod. – předloţili studenti. Politického uvolnění vyuţily církve k předloţení 

některých vlastních poţadavků. K otevřenému konfliktu došlo mezi spisovateli a vedením 

KSČ. Druhý sjezd československých spisovatelů 22.-29. dubna 1956 vystoupil proti 

administrativním a ideologickým zásahům do umělecké tvorby, vyhlásil spisovatele za 

„svědomí národa“, odmítl komunistickým vedením schválenou kandidátku při volbě 

vedoucích orgánů svazu a zvolil si vlastní vedení.  

Po těchto událostech politické byro ÚV KSČ vyhlásilo 2. května diskusi ke XX. sjezdu KSSS 

za ukončenou. 14. května přijalo příslušné usnesení s pokynem „provést postupně na všech 

úsecích, kde se projevuje váhání, podrobnou analýzu a přijmout příslušné závěry“. Provést 

„kádrová opatření u různých stranických a státních funkcí“. Vedení KSČ postupně převzalo 

iniciativu a na celostátní konferenci KSČ 11.-15. června 1956 uţ zcela kontrolovalo situaci ve 

straně. Konference měla původně jednat jen o druhém pětiletém plánu. Dubnové zasedání 

ústředního výboru však rozšířilo její program o projednání politické situace. K tomuto bodu 

referoval A. Novotný. Celostátní konference KSČ schválila směrnice k druhému pětiletému 

plánu, zjednodušené zásady plánování a řízení národního hospodářství, decentralizaci státní 

správy a zvýšení pravomocí slovenských národních orgánů. Rozhodla o sníţení počtu 

ministerstev, uloţila komunistům v příslušných resortech vypracovat trestněprávní změny, 

které měly upevnit „socialistickou zákonnost“, schválila program sociálních opatření na 

zvýšení ţivotní úrovně a také změny ve stanovách KSČ. Kdyţ 9. července hodnotilo vedení 

KSČ průběh konference, konstatovalo, ţe byla úspěšná. Mělo však výhrady k některým 

diskusním příspěvkům (A. Čepičky, J. Ďuriše, V. Kopeckého). Po dramatických událostech  

v Polsku a hlavně po protikomunistickém povstání v Maďarsku na podzim 1956 přešlo do 

protiofenzívy. Uvědomovalo si strategický význam Československa, vklíněného mezi Polsko 

a Maďarsko a udělalo vše, aby odvrátilo podobný vývoj v Československu. Souhlasilo se 

zásahem sovětských vojsk v Maďarsku, ba dokonce nabídlo vojenskou účast Československa. 

Maďarské události zpochybnily neotřesitelnost komunistické moci, ale na čs. veřejnost měly 

opačný účinek. Krveprolití v Budapešti vystrašilo nejen vládnoucí establishment, ale i mnohé 
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stoupence reforem a odpůrce reţimu. Kritických postojů k politice KSČ a proreformních 

nálad ubývalo. Konzervativní síly vyuţily situaci k upevnění svých pozic. Z maďarských 

událostí si vedení KSČ odneslo poučení o nevyhnutelnosti upevnění přímého řízení a kontroly 

společnosti.  

Společenská krize v Československu – na rozdíl od Polska a Maďarska – nevedla  

k masovému lidovému hnutí, nerozštěpila vládnoucí skupinu, naopak ji sjednotila na 

konzervativní platformě, pouze na krátkou dobu znejistěla funkcionářské sbory a nahlodala 

komunistickou ideologii. Sociálněekonomická opatření, přijatá v letech 1953-1956, do určité 

míry neutralizovala či zmírnila nespokojenost vyvolanou poměry v politické oblasti a tím 

působila jako stabilizační faktor. V roce 1956 vláda dvakrát sníţila maloobchodní ceny  

(k 1. dubnu a k 1. prosinci), upravila platy některým kategoriím zaměstnanců, zvýšila nízké 

důchody. Národní shromáţdění schválilo zákon o zkrácení pracovní doby na 46 hodin  

(s platností od 1. října 1956) a pro občany výhodnější zákony o sociálním zabezpečení  

a nemocenském pojištění zaměstnanců (s platností od 1. ledna 1957). Tato opatření nesporně 

přispěla k zlepšení sociálních podmínek a ke zvýšení ţivotní úrovně obyvatelstva. Vzhledem  

k tomu, ţe výbuchu kritiky a volání po změnách nepředcházelo období liberalizace a politické 

rehabilitace, nevytvořily se podmínky pro zformování demokratických sil. Uvnitř KSČ se 

nezrodila skupina, jeţ by prosazovala demokratické poţadavky. KSČ neměla svého N. S. 

Chruščova, W. Gomulku nebo I. Nagyho. Společenská krize nenarušila monopol moci KSČ. 

Vynutila si jen částečné korektury v mocenské oblasti, přesuny kompetencí v rámci 

politického systému a mechanismu moci. Proběhla jistá decentralizace, částečně byla 

rozšířena pravomoc národních výborů a slovenských národních orgánů, oslabila se 

podřízenost společenských organizací státní moci při zachování a posílení kontrolní funkce 

stranických orgánů a jejich aparátu. Během krize se zmírnily represe a perzekuce, částečně se 

prolomila bariéra strachu. Mocenská elita byla nucena učinit ústupky a rozšířit paletu nástrojů 

k ovládnutí společnosti. Společenskou krizi se jí podařilo překonat, její příčiny však 

neodstranila.  

Konec 50. let se nesl ve znamení neostalinismu, taţení proti revizionismu a obnovy „tvrdého 

kurzu“. Nechyběly ani politické čistky a procesy, i kdyţ rozsudky byly mírnější a politické 

procesy neměly charakter monstrprocesů z počátku 50. let. Politické byro ÚV KSČ přijalo 10. 

prosince 1957 usnesení o prověrce třídní a politické spolehlivosti pracovníků ministerstev, 

ústředních úřadů, vědeckovýzkumných ústavů a některých dalších institucí. V některých 

místech, zejména na Slovensku, se však jejich rozsah rozšířil na vysoké školy, učitele atd.  
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I kdyţ prověrky byly původně zaměřeny proti tzv. bývalým lidem, mezi oběťmi čistek se 

ocitli také lidé, kteří se v roce 1956 angaţovali ve prospěch destalinizace. Konec padesátých 

let byl zároveň obdobím upevnění mocenských pozic Antonína Novotného, který po smrti  

A. Zápotockého (13. listopadu 1957), byl zvolen prezidentem republiky a současně i nadále 

vykonával funkci prvního tajemníka ÚV KSČ. Kumulace funkcí upevnila jeho osobní moc.
 22

   

 

d) Období 1958 - 1967 

XI. sjezd KSČ v červnu 1958 orientoval komunistickou stranu na dovršení socialistických 

přeměn společnosti. Celostátní konference KSČ na začátku července 1960 konstatovala, ţe 

„socialismus v naší zemi zvítězil“. Tyto závěry se promítly i v nové ústavě, jejíţ návrh 

konference projednávala a kterou 11. července schválilo Národní shromáţdění. Ústava 

změnila název státu na Československá socialistická republika. 

Snaha o společenskou reformu v Československu, která kulminovala v roce 1968 byla 

dlouholetým procesem, probíhajícím v protikladných mezinárodních i vnitropolitických 

podmínkách. Nástup reformního hnutí sahá do počátku 60. let a za klíčový lze označit rok 

1963. V té době uţ komunistický svět ztratil svou pověstnou politickou a ideologickou 

jednotu a narůstaly v něm rozpory, které se nejvíc vyhrotily mezi mocenskou elitou 

Sovětského svazu a komunistické Číny. Mnoţily se rozpory i uvnitř sovětského bloku. 

Albánie vypověděla poslušnost Moskvě a politicky se přiklonila k Číně. V dubnu 1964 

deklarovalo svou „nezávislost“ Rumunsko. Vedení KSČ autoritu Moskvy nikterak 

nezpochybňovalo. Stálo pevně po jejím boku ve sporech s jinými komunistickými stranami,  

a tím na sebe nepoutalo pozornost ze strany sovětských vládních struktur, které pokládaly 

Československo za věrného a spolehlivého spojence.  

Vzniku reformního hnutí přála i druhá vlna destalinizace vyhlášená XXII. sjezdem sovětských 

komunistů v říjnu 1961 a s ním spojený ideologický boj proti dogmatismu. Opětovná, 

tentokrát jiţ veřejná kritika Stalinových zločinů umocnila existující rozpory mezi stoupenci  

a odpůrci destalinizace. V Československu byla druhá etapa kritiky stalinismu delší a hlubší 

neţ ta první po XX. sjezdu KSSS v roce 1956. Stala se doprovodným jevem reformních snah, 

pro něţ byla dalším pozitivním impulsem diskuse v Sovětském svazu o hospodářské reformě, 

kterou vyvolal článek E. G. Libermana uveřejněný v moskevské Pravdě v září 1962.  
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A v neposlední řadě na reformní proces v Československu příznivě působilo rovněţ určité 

politické uvolnění v Maďarsku na počátku 60. let a liberální kulturní politika Jánose Kádára 

vyjádřená heslem „Kdo není proti nám, je s námi“.  

Tyto vnější faktory vytvářely vhodné podmínky pro zrod reformního hnutí v Československu 

a poskytovaly mu určitý manévrovací prostor. Od poloviny 60. let se však situace začala 

měnit. Pád N. S. Chruščova v říjnu 1964 byl pro vedení KSČ velkým překvapením, coţ také 

dalo Moskvě najevo. Uţ samotný tento akt vyvolal pozornost nového sovětského stranického 

a státního vedení. Breţněvova politika konzervativní stability nebyla sice recidivou tvrdého 

stalinismu, ale obsahovala silné neostalinské prvky. Liberalizace v Československu 

vyvolávala obavy vládnoucích kruhů nejen v Moskvě, ale i ve východním Berlíně, Sofii  

a Varšavě. Moskva se obávala moţného prohloubení rozporů v sovětském bloku, coţ při 

narůstajících sporech a konfliktech s Pekingem pokládala za zvlášť nebezpečné a současně 

všichni představitelé moci v těchto komunistických zemích měli strach z nákazy  

a destabilizačních následků reformního hnutí v Československu.  

Z vnitřních faktorů ovlivňujících vznik a rozvoj reformního hnutí v Československu byly 

rozhodující zejména změny v sociální struktuře a zájmech občanů, krach třetího pětiletého 

plánu (1961-1965), ztráta iluzí o budování sociálně spravedlivé a prosperující společnosti, 

změny v politické atmosféře, ale také krizové prvky v česko-slovenských vztazích. V 60. 

letech dosáhla produktivního věku generace, která nezaţila předválečné a válečné poměry, 

hospodářskou krizi v letech 1929-1933, mnichovskou tragédii ani válečné útrapy. Proto 

neporovnávala komunistický reţim s minulostí, ale s okolním světem a především s poměry  

v západních zemích a hodnotila jej na základě vlastních zkušeností. Měla hodnotovou 

orientaci odlišnou od generací předešlých, byla kritická k reţimu, jenţ jí vnucoval způsob 

ţivota, který neodpovídal jejím představám. S nástupem nové generace rostla také vzdělanost 

občanů, zvyšoval se příliv kvalifikovaných dělníků a příslušníků inteligence. V důsledku růstu 

zaměstnanosti a nominálních mezd se zvyšovaly příjmy občanů a současně přibývalo 

domácností s nadprůměrnými příjmy, čímţ se diferencovaly zájmy a potřeby. Stoupala 

poptávka po zboţí dlouhodobé spotřeby, osobních automobilech, turistice apod., ale 

ekonomika nebyla schopna tyto potřeby uspokojit. Pod vlivem uvedených proměn se měnily 

postoje občanů ke společenským otázkám, přibývali nositelé a šiřitelé reformních tendencí. 

Podle komunistické ideologie se právě v 60. a následujících letech, měly výrazně projevit 

přednosti nového společenského zřízení, neboť socialismus se uţ měl rozvíjet na vlastní 

sociálněekonomické základně. V tomto duchu byly koncipovány i hospodářské a sociální 

plány a vize. Vládnoucí elitě se zdálo, ţe „světlé zítřky“ jsou na dosah ruky, o čemţ svědčí 
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výrok A. Novotného v říjnu 1961, ţe program KSSS „v nás posílil jistotu a odhodlání udělat 

všechno, aby i v Československu uţ dnešní pokolení ţilo v komunismu“. Místo harmonického 

společenského vývoje a hospodářské prosperity však na začátku 60. let přišel pravý opak – 

ekonomický kolaps, projevy nespokojenosti. 

S krachem třetí pětiletky zanikla i soustava řízení z roku 1958, která byla prvním nesmělým 

pokusem o ekonomickou reformu. Obnovil se předchozí centralistický direktivní systém 

řízení. Ale uţ od roku 1962 se mezi ekonomy vedla diskuse o hlubších reformách, během 

které se zformovala skupina zastánců vyuţití trţního mechanismu. O rok později se jí 

podařilo získat pro své názory vedení KSČ, včetně prvního tajemníka ÚV KSČ  

A. Novotného. V září 1963 byla ustavena Ekonomická komise ÚV KSČ vedená Drahomírem 

Kolderem. Vzápětí vznikla pracovní skupina při Státní komisi pro řízení a organizaci. Do 

jejího vedení sice byli jmenováni dva předsedové (ředitel Ekonomického ústavu ČSAV Ota 

Šik a předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky František Vlasák), ale 

skutečným vedoucím týmu byl O. Šik. Ideový námět ekonomické reformy byl zpracován na 

podzim 1963. Na společném zasedání předsednictva ÚV KSČ a vlády 15. září 1964 byly 

schváleny „Zásady zdokonalení plánovaného řízení národního hospodářství“ a zasedání ÚV 

KSČ 17.-19. ledna 1964 přijalo usnesení „O hlavních směrech zdokonalování plánovitého 

řízení národního hospodářství a o práci strany“.  

Ekonomická reforma měla dva úkoly: změnit systém řízení a změnit ekonomickou strukturu. 

V centru pozornosti byl první úkol, druhý byl chápán v širším kontextu jako součást 

hospodářské politiky a jako dlouhodobý úkol. Podstatu nového hospodářského řízení 

charakterizovaly tyto principy: skloubit hospodářský plán s trţním prostředím, jehoţ obnova 

je nevyhnutelná; plán má určovat jen základní vývoj ekonomiky; direktivní směrnice mají být 

nahrazeny ekonomickými nástroji; pravomoc podniků má být rozšířena tak, aby mohly 

samostatně podnikat; hospodářské výsledky podniku jsou hlavním kritériem jeho úspěchu  

a závisí na nich i výše mezd. 

Ekonomická reforma nebyla izolovaným procesem. Svými důsledky ovlivňovala i jiné sféry 

společenského ţivota a vytvářela podmínky pro změnu politického systému. Ten se částečně 

měnil nezávisle na ekonomické reformě, ale princip vedoucí úlohy komunistické strany zůstal 

nedotknutý. Ekonomická reforma však zuţovala jeho uplatnění. Od poloviny 60. let rostla 

úloha parlamentu. Skončilo období poslušného schvalování vládních návrhů zákonů bez 

připomínek. V diskusi se objevovaly i kritické hlasy. Ve vládě přibývalo ministrů a především 

jejich zástupců s odbornou kvalifikací, kteří těţko snášeli nekompetentní zásahy stranického 

aparátu do svých resortů. Poklesl vliv silových ministerstev na politiku (vnitra, obrany). 
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Částečně se modifikovalo postavení národních výborů. Zákon č. 69 z 29. června 1967 je 

definoval jako samostatné státní orgány a rozšířil jejich pravomoc a hospodářskou autonomii. 

Nezanedbatelnou úlohu v rozvoji reformního hnutí měla i čs. věda. Společenské vědy, které 

se jiţ po XX. sjezdu KSSS začaly vymaňovat z pout silného dogmatismu typického pro první 

období komunistického reţimu, v šedesátých letech výrazně pokročily ve své emancipaci. 

Otevřely se světu a výsledky jejich badatelského úsilí často zpochybňovaly strnulou ideologii 

i praxi reţimu. Pod patronací ČSAV pracovaly tři interdisciplinární vědecké týmy, jejichţ 

závěry se staly teoretickou výzbrojí reformních demokratických snah. Byl to především tým 

ředitele Filozofického ústavu ČSAV Radovana Richty, zkoumající společenské a lidské 

souvislosti vědeckotechnické revoluce. Jeho závěry souhrnně publikované v roce 1966 

upozorňovaly důrazně a v širokých souvislostech na zaostávání a nepřipravenost 

Československa obstát v tomto celosvětovém procesu. Pod vedením Oty Šika pracoval 

vědecký tým, který připravil koncepci ekonomické reformy. Pracovník Ústavu státu a práva 

ČSAV Zdeněk Mlynář pak vedl od počátku roku 1967 tým, který se zabýval výzkumem 

rozvoje socialistického politického systému. Výsledky tohoto týmu ovlivňovaly politickou 

praxi prostřednictvím angaţovanosti Mlynáře a jiných členů týmu. Mnozí filozofové, 

ekonomové, právníci, historici aj. se k významným společenským problémům vyjadřovali 

také v tisku. Jejich názory, kvalifikovanější a věrohodnější neţ propagandistické fráze 

ideologů a politiků, tak získávaly ohlas u širší veřejnosti.  

V řadě konfliktů s představiteli moci se postupně emancipovaly i česká a slovenská kultura. 

Literatura, film, divadlo i jiné oblasti umělecké tvorby dosahovaly v 60. letech vysoké úrovně, 

oceňované i ve světě. Umělecká tvorba vnímala a svými prostředky dokázala aktuálně 

vyjádřit pocity deziluze z dosavadního vývoje a nespokojenosti občanů. Do jisté míry se tak 

stávala politickou záleţitostí. Svým širším a hlubším viděním světa a společenských problémů 

pak trvale odhalovala a diskreditovala omezenost a povrchnost ideologie a propagandy 

vládnoucího establishmentu. Mnozí umělci i umělecké svazy svými veřejně vyslovovanými 

názory, trvalým úsilím o zrušení cenzury a svobodu umělecké tvorby, získávali sympatie 

veřejnosti. Na druhé straně ovšem vyvolávali nelibost u přestavitelů moci. Napětí mezi 

komunistickým ústředím a spisovateli, které vyvrcholilo na IV. sjezdu spisovatelů 27.-29. 

června 1967, přerostlo v otevřený konflikt.  

Významnými nositeli nových myšlenek a tvůrci reformní atmosféry byli čeští a slovenští 

novináři. Vedle jednostranné ideologické interpretace událostí nacházela v médiích stále 

častěji své místo i kritická publicistika, odhalující mnohá tabu minulosti a analyzující 
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problémy současné. Určité uvolnění poměrů i respektování zájmů čtenářů vedly ke vzniku 

nových kulturních a společenskovědních časopisů, které se spolu s Literárními novinami  

a Kultúrnym ţivotem staly platformou pro věcné a hodnotné diskuse o kultuře i politice.  

V polovině 60. let se probudily zájmové organizace. Odbory, Československý svaz mládeţe, 

umělecké svazy a další společenské organizace usilovaly o zvýšení své nezávislosti na 

mocenských institucích. Slábla jejich funkce „převodových pák“ v politickém systému. 

Významnou úlohu mělo v tomto směru studentské hnutí.  

KSČ uţ nebyla monolitem, ale politicky a ideově rozkolísanou stranou. Působily v ní 

proreformní i konzervativní síly, značná část členů nedůvěřovala vedení a byla pasivní. Po 

XIII. sjezdu KSČ, který se konal 31. 5.-4. 6. 1966, začala diskuse o úpravách politického 

systému. Klíčovým problémem reformy politického systému byla otázka uplatňování vedoucí 

úlohy strany a její vnitřní demokratizace. Existovala pestrá paleta názorů. Konzervativní síly 

nechtěly na stávající podobě vedoucí úlohy KSČ nic měnit. Reformní komunisté volali po 

změně, ale neměli dost jasné a vyhraněné představy o rozsahu a hloubce reformy politického 

systému. Jedni si přáli pouze nepatrné korektury, jiní chtěli reformou rozrušit politickou 

diktaturu při zachování hegemonie komunistické strany do té doby, neţ se v praxi uplatní 

mechanismy demokratického systému. Předpokládali, ţe si to vyţádá asi deset reformních let 

(Z. Mlynář).  

V roce 1967 v KSČ dosáhly spory a rozpory mezi stoupenci a odpůrci reforem takového 

stupně, ţe ochromily její akceschopnost. Strana se ocitla v hluboké krizi. Její další vývoj, 

stejně tak jako vývoj celé společnosti závisel z velké míry na tom, jaký proud v KSČ  

zvítězí.
 23

 

 

e) Období 1968 – 1969 

Sklonek šedesátých let představoval v komunistickém Československu přelomové období,  

v němţ se naplno projevila krize poststalinského modelu sovětského socialismu a současně 

došlo k pokusu prosadit podstatné změny v jiţ nevyhovujícím systému. Reformní proces, 

který reagoval na otevřené napětí mezi společností a vedením vládnoucí komunistické strany, 

vyplynul z mnoha hlubších faktorů utvářejících celospolečenskou nespokojenost. Patřily mezi 

ně vnitřní aktuální příčiny a různé podněty včetně historických jako nespokojenost  
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s nenaplňováním vzbuzovaných iluzí, se způsobem vlády a nepřekonaným traumatem ze 

stalinských nezákonností a teroru, se sociálně ekonomickým zaostáváním země za vyspělým 

západním světem, s přetrvávající mzdovou nivelizací, bráněním podnikavosti a moţnostem 

vysoce kvalifikovaných pracovníků prosadit se, s podřízeností republiky Sovětskému svazu. 

Do popředí vystupovaly také reminiscence na předválečnou demokracii a ideje 

demokratického socialismu z poválečných let. To vše se odráţelo i v narůstající diferenciaci 

ve vládnoucí straně.  

Hluboká krize, do níţ se československá společnost dostala, byla krizí systému, jeho 

ideologie, způsobu vlády i mocenských špiček. Potvrzovala neschopnost vedoucí garnitury 

KSČ řešit nahromaděné ekonomické a politické rozpory. Stoupenci reforem, zejména 

reformně smýšlející komunistická inteligence, dovršujíc svůj rozchod s neostalinismem, 

hledali východiska z krize reţimu v uvolnění systému, v prohloubení jeho demokratičnosti.  

K přesné podobě cílových změn v povaze socialismu však reformní úsilí ještě nedospělo. Jako 

holá nezbytnost se stále více jevilo především odstranění A. Novotného z funkce prvního 

tajemníka ÚV KSČ, aby mohla být zachována její vedoucí role. Směřovali proto k němu  

reformně vystupující komunističtí intelektuálové, progresivně smýšlející přední funkcionáři 

KSČ a státu a přidávali se i ti z představitelů vládnoucí skupiny, kteří si chtěli zachovat své 

pozice (Jiří Hendrych). Moţnosti vznikající protinovotnovské koalice však byly přes vzniklou 

krizi moci pro stále tuţší odpor Novotného a jeho příznivců značně omezeny. Antonín 

Novotný – také pod tlakem Moskvy a jejího sílícího imperiálního kurzu – se rozhodl ukončit 

období liberalizace a řešit krizi moci obratem k neokonzervativní politické linii; stranické 

tresty pro spisovatele kritizující na IV. sjezdu československých spisovatelů jeho vládu 

nebyly prvním krokem. Předcházela jim opatření posilující vládu stranického aparátu nad 

společenskými organizacemi, přibrţďování ekonomické reformy a vyhlášení boje  

s revizionismem. Následoval srpnový konflikt A. Novotného s představiteli Matice slovenské 

a následné vyzdvihnutí úlohy mocenských sloţek ve změněné politické linii. Zvětšující se 

riziko obnovy neostalinismu a tím i úplné ztráty autority a vlivu KSČ na společnost 

utvrzovalo stoupence reforem v rozhodnutí hledat způsob, jak přeţilé formy vlády  

A. Novotného odstranit a hledat a prosazovat potřebné reformy.  

První příleţitost poskytlo zasedání ÚV KSČ v říjnu 1967: při projednávání tezí o postavení  

a úloze KSČ v současné etapě navrhl A. Dubček nejprve zhodnotit novou etapu socialismu  

a na základě toho určit jak úlohu strany ve společnosti, tak její dlouhodobý program. Strana 

podle něho neměla nadále společnost řídit, ale jen vést, protoţe vládnout má vláda. Nakonec 

Dubček poţadoval, aby se ústřední výbor váţně zabýval dekumulací funkcí. Ve vrcholovém 



 37 

orgánu KSČ se tak začal odvíjet zápas, který byl po mnoha peripetiích a za vrcholné 

angaţovanosti některých reformátorů (O. Šik, F. Vodsloň) i členů mocenské špičky  

(O. Černík, J. Hendrych, D. Kolder, A. Dubček, L. Štrougal) na zasedání ÚV KSČ 19.-21. 

prosince 1967 a poté 3.-5. ledna 1968 ukončen abdikací A. Novotného a zvolením  

A. Dubčeka do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ.  

Výsledky lednového zasedání ÚV KSČ představovaly kompromis, odráţející jistou 

rovnováhu sil mezi antinovotnovskou koalicí a stoupenci Novotného. 

Novotný zůstal v předsednictvu i sekretariátu ústředního výboru a velmi brzy začal podnikat 

praktické kroky pro svůj návrat. K mobilizaci věrných mělo přispět jeho objíţdění 

průmyslových závodů, projevy k dělníkům i tvrzení, ţe leden 1968 byl převratem inteligence. 

Chtěl tak získat podporu dělníků a funkcionářů závislých na existenci třídních kritérií 

nomenklaturního systému. Veřejnost však tyto pokusy přehlíţela. Zájem vzbuzovaly spíše 

novinové články proreformně vystupujících politiků J. Smrkovského a V. Slavíka, na 

Slovensku ostře protinovotnovsky laděného G. Husáka a poţadavek spisovatelů na revizi 

usnesení vedení KSČ ve věci jejich potrestaných kolegů.  

Rychlejší společenský pohyb přinesly události na sklonku února. Nejprve se rozšířila zpráva  

o útěku generála J. Šejny, vysokého vojenského funkcionáře s úzkými styky s Novotného 

rodinou, který z důvodu rozkrádání státního majetku ilegálně emigroval do USA. Otevřenou 

kritiku aféry v dalších dnech umoţnil faktický zánik cenzury. V tisku se objevily četné otázky 

o poměrech na nejvyšších politických místech a posléze i volání po vyvození personálních 

zodpovědností včetně prezidenta. Nastolení tiskové svobody mělo závaţnější důsledky: rychle 

zrušilo dosavadní informační vakuum a do veřejné debaty přineslo řadu dosud tabuizovaných 

témat. V místy aţ nemilosrdné kritice poměrů a v zrcadle nastaveném médii vládnoucí straně 

padaly bariéry společenské pasivity, rodila se veřejná kontrola a pro demokratizaci poměrů 

nezbytná zpětná vazba. Současně obnovení svobody sdruţování a shromaţďování dalo do 

pohybu celou společnost. Pod tlakem nových informací se rušily dosavadní stereotypy 

veřejného ţivota, mizely doposud respektované politické zákazy, vazby a normy diktované 

monopolem komunistické strany, coţ se odrazilo i v ţivotě Národní fronty. Proces politické  

a společenské emancipace začal nejprve ve zbyrokratizovaných odborech, o něco později jej 

nastoupily nekomunistické strany, po zaloţení Svazu vysokoškolského studentstva se rozpadl 

jako zcela nefunkční jednotný svaz mládeţe, více samostatnosti ţádaly i další organizace 

Národní fronty. Mimo ni vznikaly nové organizace (K 231, KAN, Společnost pro ochranu 

lidských práv a řada dalších), k oţivení došlo i mezi církvemi, které byly doposud výrazně 
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utlumovány. Objevily se aktivity neinstitucionální povahy – různé rezoluce, petice  

a manifesty, ale i veřejné schůze a mítinky jako třeba dvě velká březnová diskusní 

shromáţdění „Mladí se ptají”, svolaná nejprve do Slovanského domu a o týden později do 

Parku kultury a oddechu v Holešovicích některými proreformními intelektuály a politiky 

(např. J. Procházkou, J. Smrkovským, F. Vodsloněm, P. Kohoutem). Rychlá obnova občanské 

společnosti uskutečněná v několika týdnech se stala faktickým nástupem Praţského jara.  

Ţivelný pohyb probouzející se společnosti, nikým nespoutané aktivity médií a jejich zjevný 

tlak na komunistickou stranu, ztrácející místy kontrolu nad politickým děním byly však se 

stoupající nelibostí vnímány ze strany „spojenců“. Ukázala to schůzka šesti komunistických 

stran zemí Varšavské smlouvy v Dráţďanech 23. března, kde delegace pěti komunistických 

stran – KSSS, PSDS, SED, MSDS a BKS (tzv. pětka), ostře kritizovaly představitele KSČ za 

ztrátu kontroly nad společností, přirovnávaje situaci v Československu k začínající 

kontrarevoluci. Delegace vedení KSČ (Dubček, Lenárt, Černík, Kolder, Biľak) hodnotila 

situaci odlišně; zdůrazňovala, ţe poměry se zkonsolidují, protoţe kritizované věci se odstraní 

v procesu realizace nového akčního programu usilujícího o obrodu socialismu. Dráţďanská 

schůzka upozornila československé vedení, ţe zástupci ostatních zúčastněných stran 

nechápou vývoj v Československu jen jako vnitřní záleţitost KSČ, ţe s dosavadním vývojem 

nejsou spokojeni a ţe nehodlají jen pasivně přihlíţet. Tato skutečnost se v dalším období stala 

jedním z klíčových faktorů ovlivňujících vývoj čs. reformy.  

Tlak veřejnosti umoţnil Dubčekovi a ostatním stoupencům reforem odstranit přívrţence  

A. Novotného z četných vedoucích funkcí. 22. března abdikoval sám Novotný a 30. března 

byl novým prezidentem zvolen generál L. Svoboda.  

Základní aspekty připravovaných reformních kroků byly zakotveny v Akčním programu 

KSČ. Program sice nadále respektoval – byť v pozměněné podobě – vedoucí úlohu KSČ  

a neuznal ani právo na vznik nových opozičních stran, ale přes jistou obecnost počítal  

s řešením mnoha existujících rozporů formou demokratizace politického, společenského  

a ekonomického ţivota.  

Četné teze akčního programu přejala v rozpracovanější podobě do svého programového 

prohlášení nová vláda (jmenovaná 8. dubna), v níţ se objevila řada reformně zaloţených 

osobností (O. Šik, J. Hájek, J. Pavel, M. Galuška, V. Kadlec, V. Valeš, B. Sucharda). Vládní 

program počítal s demokratizací rozhodování a řízení, představující i emancipaci vrcholných 

státních orgánů vůči vedení KSČ, s dalšími změnami v oblasti občanských práv a ve 

společenském, kulturním a duchovním vyţití lidí. Napraveny měly být nezákonnosti z období 

formování komunistické diktatury a rehabilitováni všichni neprávem obvinění a potrestaní. 
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Vláda hodlala vyhovět i oprávněným slovenským poţadavkům na státoprávní změny a změnit 

dosavadní asymetrickou povahu státu, deformující jak česko-slovenské vztahy, tak 

uplatňování slovenských a českých národních zájmů. Nezanedbatelnou součástí změn mělo 

být rozvíjení ekonomické reformy. Komunistická strana a vláda povaţovaly rozvoj spolupráce 

se Sovětským svazem a ostatními zeměmi sovětského bloku za neměnnou součást své 

politiky. Avšak s Moskvou jiţ nekonzultované personální změny ve vedoucích funkcích KSČ 

i státu obdobně jako jiná opatření přijímaná vedením KSČ, opětovné podřízení resortů 

obrany, vnitřní bezpečnosti a zahraniční politiky vládě a obnovení kontroly zákonodárným 

sborem nad těmito oblastmi znamenaly faktické nastolení jisté samostatnosti v rozhodování  

o osudech Československa. V praxi se tak rodila tzv. polednová politika, proces sloţitě 

působících vlivů „shora“ (úsilí reformní části vedení KSČ o praktické naplňování akčního 

programu) a „zdola“ (působení svobodné ţurnalistiky a občanských aktivit). Československý 

obrodný proces, jak byla reforma také nazývána, si proto získal značné mnoţství příznivců 

doma i v zahraničí, kde nejen západoevropské komunistické strany, ale  

i širší veřejnost začaly povaţovat události v Československu za naději pro nalezení 

východisek k odstranění nedemokratičnosti systému sovětského socialismu, ale i rozporů 

vyspělých západních demokracií.  

Velmi sloţitě jako zápas mezi stoupenci demokratizace a federalizace se vyvíjely poměry na 

Slovensku, kde si, především ve funkcionářských strukturách komunistické strany , uchovával 

silný vliv V. Biľak. Naopak na krajských konferencích KSČ koncem dubna delegáti podpořili 

reformní program; zazněly i jednoznačné poţadavky za svolání mimořádného sjezdu. Také 

oslavy 1. máje v Praze a v dalších městech manifestovaly rostoucí podporu veřejnosti politice 

reforem, k nelibosti neokonzervativců ve vedení KSČ a nejen jich.  

Na přelomu dubna a května 1968 došlo ve vedení KSSS k výraznému přitvrzení v hodnocení 

československého vývoje. Obavy ze ztrát pozic prosovětských sil a z toho vyvozované falešné 

argumenty o odklonu Československa ze sovětského bloku vedly Breţněvovo vedení na 

schůzce s československými představiteli v Moskvě 4.-5. května k tvrdé kritice vedení KSČ   

a zjevnému nátlaku. Potvrdily to závěry následné schůzky vedoucích politiků „pětky”  

8. května v Moskvě, dávající nové a značně nebezpečné teze o existenci nepřítele uvnitř 

vedení KSČ, o potřebě zformovat uvnitř komunistické strany a jejího vedení „trojského koně” 

a také o moţné vojenské alternativě řešení československé krize. Její předzvěstí bylo důrazné 

Breţněvovo naléhání, aby československé vedení přistoupilo na přesunutí termínu 

spojeneckého vojenského cvičení Šumava a jeho rychlé zahájení jiţ v polovině května. 

Moskva tak demonstrací vojenské síly hodlala zastavit proces reforem. Mezinárodní a také 
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vnitřní podmínky reformního procesu se tím výrazně zhoršovaly, neboť domácí 

neokonzervativní proud se stále více sbliţoval s odmítavým sovětským stanoviskem. 

Předsednictvo ÚV KSČ na své schůzi 8. května dospělo pod dojmem sovětských stanovisek  

a po dlouhé diskusi, v níţ zazněla i slova o kontrarevoluci, k rozhodnutí zahájit zápas proti 

”extrémním” silám a politickými prostředky se vyrovnat se s rozmachem radikalismu, který 

zhoršoval nespokojenost Moskvy a vyvolával obavy z moţného boje o moc.  

V komunistické straně se poměry dále komplikovaly; začal zápas mezi neokonzervativním 

prosovětským směrem a proreformním proudem (s centristickým a vyhraněným 

proreformním křídlem) o interpretaci akčního programu, ale také o to, kdo bude ve straně 

vládnout a tím určovat podobu politické praxe.  

V závěrečné rezoluci vyhlášená linie boje proti extrémům na obě strany byla spojena  

s pozitivní politikou spočívající v plnění úkolů akčního programu, tj. v postupné transformaci 

společnosti v reformním duchu. Zcela opominuta zůstala sovětská teze o kontrarevoluční 

situaci; podařilo se také vyloučit A. Novotného z ÚV KSČ a pozastavit mu s několika dalšími 

konzervativci členství ve straně. Navíc ústřední výbor překvapivě svolal na 9. září XIV. 

mimořádný sjezd strany; s jeho svoláním spojovaly totiţ naděje oba směry. Z toho hlediska 

bylo podstatné, ţe závěry zasedání neposílily taţení proti „pravici“. Naopak takový záměr 

narazil na odpor ve společnosti i v komunistické straně.  

Sovětské vměšování do vnitřního čs. vývoje bylo v té době v plném proudu. Po květnových 

návštěvách sovětských vojenských delegací na nejvyšších úrovních a pobytu A. Kosygina  

v Karlových Varech se hlavní formou nátlaku stalo v polovině června zahájené spojenecké 

vojenské cvičení Šumava. Po navýšení jednotek na téměř tři desítky tisíc vojáků a propojení  

s návazně pořádanými cvičeními v Polsku, NDR a SSSR se stalo praktickým nácvikem 

intervence a demonstrací vojenské síly, kterou měly být podpořeny domácí prosovětské síly. 

Patrná troufalost odpůrců reforem stejně jako přesvědčení, ţe obrodný proces je váţně 

ohroţen a ţe nepronikl do závodů a okresů, vedla proto zastánce důsledného postupu reformy 

ke kroku, který dále zdramatizoval domácí situaci. 27. června vyšla ve čtyřech novinách 

výzva Dva tisíce slov, sepsaná spisovatelem L. Vaculíkem a podepsaná předními osobnostmi 

čs. vědy, kultury a sportu. Zákonitě proto vzbudila obrovský ohlas, zvláště kdyţ vedle 

podpory reformy vyzvala k občanské neposlušnosti proti konzervativním silám. Jejich hlučná 

reakce byla nasnadě, ale při posuzování dosahu výzvy na politické dění v zemi se názorové 

rozdíly projevily také uvnitř proreformní skupiny ve vedení KSČ a státu.  

Zveřejnění Dvou tisíc slov i vyznění mimořádných konferencí KSČ podporujících 
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demokratizační proces, podnítilo Moskvu k nové, tvrdší fázi sovětského nátlaku, který 

nakonec – stále výrazněji podporovaný zevnitř skupinou odpůrců reformy – přerostl  

v otevřený konflikt mezi KSČ a stranami „pětky”. Série jejích dopisů poţadujících společné 

jednání k čs. událostem s vedením KSČ vedla pětici stran po odmítnutí Prahy k rozhodnutí 

uspořádat schůzku ve Varšavě bez účasti čs. delegace. Jejich společný dopis zaslaný do Prahy 

ostře kritizoval situaci v Československu; vyjádřil obavy z nástupu „pravicových sil“  

a z ohroţení jednoty sovětského bloku a poţadoval odstranit všechny „negativní“ jevy. 

Vedení KSČ a také plénum ústředního výboru (19. července) ve svém veřejně publikovaném 

stanovisku závěry varšavského dopisu odmítly. Tento postoj, chápaný jako obrana suverenity, 

nalezl pozitivní ohlas jak u komunistů, tak u veřejnosti. Masovou občanskou podporu 

představitelům KSČ a zájem na jejich odvaze bránit polednový vývoj vyjadřovalo více neţ 

milion podpisů pod Poselství občanů předsednictvu ÚV KSČ, zveřejněné 26. července, před 

odjezdem čs. představitelů na jednání s vedením KSSS do Čierné nad Tisou. Jeho autorem byl 

Pavel Kohout.  

Schůzka představitelů šesti komunistických stran se uskutečnila 3. srpna v Bratislavě. 

Schválila společné prohlášení, které formálně deklarovalo jednotu zúčastněných stran. 

Československým zástupcům se sice do schváleného dokumentu podařilo prosadit tezi  

o respektování národní suverenity, nicméně prohlášení zdůrazňovalo společnou povinnost 

chránit socialistické zřízení i vedoucí roli komunistické strany – tedy teze, kterými později 

představitelé „pětky“ obhajovali oprávněnost a legitimitu intervence.  

V předsednictvu ÚV KSČ se bezprostředně po jednání v Čierné ještě uvaţovalo o „tvrdých 

opatřeních“ vůči médiím. Avšak díky intenzivní spolupráci s novináři po Čierné i Bratislavě 

média působila v souladu se záměry většiny členů vedení KSČ a výrazně přispěla ke 

zklidnění celkové politické atmosféry v zemi i ke zvýšení autority vedoucích představitelů 

komunistické strany a státu.  

17. srpna rozhodlo politbyro ÚV KSSS o invazi do Československa, coţ o den později 

odsouhlasila celá „pětka”. Vojenská intervence vojsk pěti států Varšavské smlouvy začala  

v noci z 20. na 21. srpna. Politické zabezpečení měl zajistit puč ve vedení KSČ připravovaný 

prosovětskými členy vedení. Nové vedení mělo po převzetí moci legalizovat okupaci země 

vydáním oficiálního pozvání. To mělo být následující den potvrzeno ústředním výborem KSČ 

a Národním shromáţděním. Akce byla sice díky kumulaci obrovské síly (více neţ půl milionu 

muţů a velké mnoţství těţké techniky) vojensky úspěšná, ale politicky „zvatelé” i okupanti 

neuspěli, stejně jako v dalších dvou dnech při pokusu ustavit dělnicko-rolnickou vládu. 

Prohlášení předsednictva ÚV KSČ z ranních hodin 21. srpna představovalo pro čs. občany 
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významnou informaci, na jejím základě začal heroický neozbrojený všelidový odpor proti 

okupantům. Také Národní shromáţdění, legální vláda a mimořádný XIV. sjezd KSČ se 

jednoznačně postavily proti okupaci země. Sovětští představitelé byli proto nuceni, nechtěli-li 

nastolit vojenský okupační reţim, přistoupit na jednání s československým vedením a zapojit 

do něj také jeho od 21. srpna internované členy (Dubčeka, Černíka, Smrkovského a další). Po 

čtyřdenním jednání – souběţně jednalo Breţněvovo vedení i s činiteli ostatních 

intervenujících zemí – byl 26. srpna podepsán tzv. moskevský protokol.  

Českoslovenští vůdci se po podpisu moskevského protokolu vraceli do mocensky zcela 

změněných vnitropolitických poměrů. Breţněvovu vedení se sice nepodařilo nastolit 

prosovětskou vládu a muselo ponechat ve vysokých funkcích Dubčeka a další přední 

funkcionáře, avšak vynutilo si řadu ústupků, které personálně i věcně oslabovaly dosavadní 

reformní vedení státu. Přítomnost vlastních vojsk v Československu pak dávala sovětskému 

vedení garanci, ţe úsilí o zastavení reformního procesu a obnovení sovětského systému bude 

posléze úspěšné, i kdyţ poněkud zdlouhavější, neţ se zdálo před invazí. Dubček a další 

reformní činitelé se naopak domnívali, ţe při ukázněném plnění závěrů moskevských jednání 

a při volnějším tempu bude moţné zachovat v omezené míře reformní ráz tzv. polednové 

politiky. Avšak jiţ mimořádný XIV. sjezd KSS konaný 26.-29. srpna v Bratislavě odmítnutím 

platnosti vysočanského sjezdu potvrdil oprávněnost sovětských předpokladů. Jen některé 

změny schválené na zasedání ÚV KSČ 31. srpna 1968 vzbudily jisté naděje na zformování 

linie, která snad zabrání úplné poráţce reformy a zachová její lidský potencionál. Patřila  

k nim kooptace 80 delegátů XIV. sjezdu do ústředního výboru a posílení proreformních sil  

v předsednictvu. Těmito kroky chtěl Dubček zmírnit dikci moskevského protokolu.  

Důsledky 21. srpna redukovaly demokratické rozměry federalizačních snah, kdyţ zastavily 

další reformu politického systému i jeho komplexní federalizaci (především samotné KSČ). 

Obavy slovenských politiků, ţe intervence zkomplikuje dokončení federalizačního úsilí 

jednání ještě urychlily, takţe zákon o česko-slovenské federaci byl včas přijat a slavnostně 

vyhlášen při 50. výročí vzniku společného státu 30. října 1968. V podmínkách ztracené 

suverenity a zatlačované demokracie však výsledek úsilí slovenského národa dosáhnout 

státoprávní rovnoprávnosti nabyl v mnohém formálního charakteru.  

Zoufalý čin Jana Palacha z poloviny ledna 1969 chtěl varovat vrcholovou politiku před 

dalšími ústupky a povzbudit veřejnost k odhodlání bránit státní suverenitu a demokratické 

formy vlády. Podnítil novou vlnu celospolečenského vzepjetí proti politice ústupků  

a existující napětí ještě prohloubil.  

 Půldenní zasedání ÚV KSČ 17. dubna 1969, které zvolilo prvním tajemníkem ústředního 
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výboru G. Husáka, se stalo zásadním přelomem ve vývoji okupovaného Československa. 

Husák se ve svém projevu po zvolení sice přihlásil k polednové politice, ale s apelem na 

obnovu marxisticko-leninského charakteru komunistické strany. Jeho první kroky stejně jako 

nová politická linie vyhlášená na zasedání ústředního výboru 29.-30. května však ukázaly, ţe 

jeho politika směřuje k obnovení sovětského modelu socialismu v Československu.
24

  

 

f) Období tzv. normalizace 

Normalizační reţim byl reakcí na reformní proces v Československu. Ten představoval 

ojedinělý pokus o strukturální reformu sovětského modelu socialismu, coţ byl také důvod 

vojenského zásahu pěti států Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. 

Základním cílem po srpnu 1968 nastoupené normalizace bylo obnovit a stabilizovat 

mocenský monopol komunistické strany, soustředit veškerou moc do rukou jejího vedení  

a aparátu a získat znovu kontrolu nad celou společností. Konec normalizace  

v Československu je potom spojen s proměnou celého komunistického bloku. 

Jedním z určujících mezníků počátků období normalizace se stala výměna na postu prvního 

tajemníka ÚV KSČ. Na zasedání ÚV KSČ byl 17. dubna 1969 odvolán Alexander Dubček  

a novým prvním tajemníkem se stal se souhlasem Moskvy Gustáv Husák.  

Personální čistky z let 1969-1971, kdy bylo z KSČ vyloučeno či vyškrtnuto téměř půl miliónu 

členů, v podobném rozsahu neproběhly v ţádné jiné východoevropské zemi, představovaly 

jeden ze základních rysů politiky normalizačního vedení KSČ. Byly hlubokým zásahem nejen 

do organismu strany, ale do společnosti vůbec.  

S Praţským jarem se Husákova skupina pokusila vyrovnat ve sféře politické a ideologické. 

Ideologický dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu 

KSČ přijatý v prosinci 1970 prohlásil nejen československý obrodný proces, ale i kaţdý další 

reformní pokus za kontrarevoluci. Jak čistky, tak „Poučení“ ovlivnily rozhodujícím způsobem 

další vývoj.  

Česká společnost se po roce 1969 rozpadla do tří skupin: První, nomenklatura, poţívala 

mimořádných výhod a soustřeďovala ve svých rukou veškerou moc. Druhou skupinu 

představovali ti, kteří s reţimem nesouhlasili, patřili mezi ně i ti, kteří byli postiţeni 

především prověrkami. Byli to občané, kteří neměli ani taková práva jako občané řadoví, 

například nesměli vykonávat určitá povolání či jejich děti nesměly studovat. Stali se tak 
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základnou opozice. Prostor mezi těmito dvěma vrstvami vyplňovali ostatní, i kdyţ netvořili 

zcela jednotnou skupinu, přičemţ významnou úlohu hrála tzv. šedá zóna.  

Vady systému se začaly projevovat jiţ na přelomu 70. a 80. let a komunistická strana na ně 

reagovala mírnými reformami.
25

 

 

g) Kultura a komunismus 

Komunistická strana vstupovala do poválečného ţivota Československa s tváří liberála 

navazujícího na avantgardní tradice meziválečného kulturního ţivota. Jména umělců, kteří 

reprezentovali levou kulturu první republiky, se objevovala pod prohlášeními komunistické 

strany, avantgardní umělci vydávali svá díla ve stranickém nakladatelství a ve stranickém 

tisku a kulturněpolitický program KSČ formuloval Vincenc Kramář, bývalý ředitel Národní 

galerie. 

Zejména mladá generace umělců pociťuje tvůrčí a ideovou diferenciaci jako přirozený stav 

moderního ducha a ţije v ideově rozrůzněných skupinách, které jsou schopny vzájemné 

komunikace, jak o tom svědčí jejich vystoupení na večerech Umělecké besedy na podzim 

1947 a posléze i konference mladých spisovatelů na Dobříši v březnu 1948. Ještě na Sjezdu 

národní kultury, který se stal v kulturní politice KSČ po jejím převzetí moci přelomovou 

událostí, mluví Václav Kopecký o projektu svého ministerstva, který by měl zpřístupnit 

čtenářům dějiny výtvarného umění a jmenuje jako budoucí autory teoretiky a historiky 

svázané s avantgardou a kulturou první republiky: Václava Nebeského, Jaromíra Pečírku, 

Antonína Matějčka, Karla Teiga, Vincence Kramáře a Jindřicha Chalupeckého. 

Současně s tím vystupují někteří komunističtí politici s názory, které se buď shodují se 

sovětskou linií, jak se projevovala zejména v projevech A. A. Ţdanova, nebo se snaţí 

orientovat českou kulturu na starší proudy kultury obrozenské. I tato ideová rozrůzněnost se 

stává nástrojem v politickém zápase o moc, jak o tom svědčí různá, zejména předvolební 

prohlášení, pod něţ komunisté získávají podpisy zastánců různých názorových směrů.  

Kulturní politika KSČ má v této fázi přesvědčit masy o tom, ţe většina kulturní elity, většina 

tvůrců, buď přímo podporuje komunisty nebo s nimi spolupracuje. Má doprovázet 

dalekosáhlé změny v ekonomické a sociální sféře a neutralizovat odpor, který by se proti 

těmto změnám stavěl.  

Záhy po převzetí moci se projeví druhá, represivní tvář kulturní politiky KSČ. Akční výbory 
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jako nové orgány moci vyloučí z řad původně profesních, nyní však ideových organizací řadu 

umělců, novinářů a dalších tvůrčích pracovníků, o kterých bylo známo, ţe s komunisty 

nesympatizují. Někteří volí raději exil neţ nesvobodu (Ferdinand Peroutka, Egon Hostovský, 

Ivan Blatný, Jiří Voskovec, Zdeněk Němeček, Jaroslav Dresler, Antonín Kratochvíl a řada 

dalších). 

V celé české a slovenské kultuře se aplikovaly sovětské vzory. Umělecké svazy, které tehdy 

vznikaly, byly pouze převodovými pákami komunistické kulturní politiky. Následná cenzura 

tisku, která podléhala policii, byla zostřena, a nechyběly případy, kdy byly celé náklady 

časopisů stahovány z distribuční sítě a zodpovědní redaktoři podrobeni trestnímu stíhání, 

odsuzováni do vězení či finančně postihováni. To vyvolávalo atmosféru strachu, v redakcích 

začala působit silná autocenzura a ustavovaly se ─ opět po sovětském vzoru ─ sekretariáty, 

které měly kromě jiného také hlídat texty odevzdávané do tisku. Uvnitř stranického aparátu se 

jak v ústředí, tak i v krajských a okresních orgánech, prosazovali zastánci tvrdé linie  

v kulturní politice, zejména pak ti, kteří se pokusili prosadit tezi o burţoazním charakteru 

moderní kultury. Podle jejich názoru bylo třeba vrátit se k demokratické kultuře 19. století, 

jak byla reprezentována jmény Jana Nerudy, Boţeny Němcové, Bedřicha Smetany, Mikoláše 

Alše a dalších tvůrců nebo navázat na proletářský proud v literatuře, jak ho vyznačovala 

jména Václava Šolce, Rudolfa Mayera či Františka Chládka.  

Přelomem v nové kulturní politice se stal Sjezd národní kultury (10.-11. dubna 1948), na 

kterém pronesl programový projev Klement Gottwald. Podle něho by nás měla kultura  

„posilovat v práci i zápasu“ a „ukazovat cestu vpřed“. „Náš lid [...] potřebuje kulturu [...] 

srozumitelnou a přístupnou.“  

Kultura se stává polem prudkého ideologického boje, v němţ se někteří komunističtí 

funkcionáři stávají dohlíţiteli a soudci. Snaţí se vnutit celé kultuře sovětský model řízení  

z jednoho stranického centra a prosadit v umění metodu socialistického realismu v její 

nejdogmatičtější podobě. Současně jsou rozpoutány zuřivé kampaně, které mají z vědomí 

obyvatelstva vyhladit vše, co by je spojovalo s první republikou. Je to především kampaň 

proti humanistickému odkazu T.G. Masaryka, proti náboţenství, proti modernímu umění. 

Důraz je kladen na lidovost, srozumitelnost a ideovost bez ohledu na uměleckou či 

myšlenkovou úroveň. Situaci vyhrocuje korejský ozbrojený konflikt, na němţ se podílí obě 

velmoci a do kterého vstupuje také komunistická Čína. Důsledkem je militarizace kultury, 

zavádění vojenských pořádků do mnoha jejích oblastí. Významné kulturní celky přecházejí 

pod přímou vojenskou správu (Armádní umělecké divadlo v čele s plukovníkem E. F. 

Burianem a řada dalších). Atmosféře strachu, která se rychle šíří, mnozí umělci podlehnou, 
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snaţí se přizpůsobit a několik z nich řeší svou situaci dobrovolným odchodem ze světa 

(Konstantin Biebl, Jiří Frejka, Saša Machov). 

Pozdější odchod hlavních protagonistů dogmatismu z vedoucích funkcí v kulturní oblasti 

přece jen způsobí, ţe se do vedení kulturních organizací dostanou liberálněji smýšlející 

komunisté, kteří vytvoří prostor pro nástup mladé generace tvůrčích pracovníků. Stalinova 

smrt v březnu 1953 a několik dní poté i smrt Klementa Gottwalda se staly další přelomovou 

událostí ve vývoji poválečné kultury. Dramatický a stále znovu přerušovaný proces 

destalinizace započal. Impulsy přicházející ze Sovětského svazu jsou významné, avšak 

dvojznačné. Chruščovův útok proti přebujelému ozdobnictví v architektuře je sice útokem 

proti socialistickému realismu, jak byl doposud chápán a jehoţ odraz nalezneme i v české 

architektuře 50. let, ale záhy poté se Nikita Chruščov utkal s novou generací sovětských 

výtvarníků, jejichţ díla byla označena za formalistické výtvory. 

V druhé polovině 50. let se dostává kulturní scéna v Československu do pohybu. Její tvůrci 

pochopili, ţe je moţné o svobodu uměleckého projevu bojovat. Vedle jednotlivých umělců, 

jejichţ tvorba byla po roce 1948 nepublikovatelná a kteří tvořili svá díla ve skrytu, se ke slovu 

začali hlásit příslušníci mladé generace. Zejména ve výtvarném umění můţeme sledovat 

rychlé vytváření skupin, které se úspěšně domáhají kolektivních výstav, v divadelní sféře se 

začínají etablovat malá divadla, která si pro svou činnost svépomocí upravují prostory 

(Semafor, Divadlo Na zábradlí), v literatuře se šéfredaktoři dvou nejvýznamnějších 

nakladatelství (Jan Řezáč ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění a Ladislav Fikar 

v Československém spisovateli) zasadí o publikování nových autorů (Milan Kundera, Jiří 

Šotola, Miroslav Florian). Začínají také vycházet nové kulturní časopisy, v Brně měsíčník 

Host do domu, v Bratislavě Kultúrny ţivot a Mladá tvorba, v Praze týdeník Kultura, 

měsíčníky Plamen, Květen, Sešity pro mladou literaturu a dvouměsíčník Světová literatura, 

který tiskne ukázky ze současných západních autorů a otevírá tak dveře do světa. Později  

k těmto časopisům přibude ještě ostravský Červený květ, teoretický časopis Orientace  

a skupinový časopis mladé generace Tvář.  

Současně s tímto relativním ideologickým uvolňováním se utuţuje administrativní tlak na 

kulturu. Cenzura se institucionalizuje jako Hlavní správa tiskového dohledu a musí jí být 

předkládáno ke schválení všechno, co se veřejně produkuje. Existence umělců je svázána  

s jejich členstvím v některé umělecké organizaci. Kdo není členem nebo alespoň kandidátem 

některého monopolního uměleckého svazu, nemá právo ţít „na volné noze“, podléhá 

všeobecné pracovní povinnosti a ztrácí řadu dalších významných výhod (ateliér, pracovnu, 
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státní zakázky, účast na výstavách a soutěţích, moţnost pobytu v některém domově umělců či 

novinářů, usnadněné cesty do zahraničí a další). 
26

 

 

h) Období 1948 – 1959 v hudební oblasti 

Sjezd národní kultury (Praha 10. a 11. dubna 1948) vyjádřil souhlas s nastoupenou politickou 

linií KSČ, zformovanou později v program kulturní revoluce v rámci tzv. generální linie 

výstavby socialismu v ČSR na IX. sjezdu KSČ v květnu 1949.  

Klement Gottwald, Václav Kopecký, Zdeněk Nejedlý a Ladislav Štoll se zabývali shodně 

aktuální problematikou ideově jednotné kulturní linie, která by odráţela proces budování 

socialismu. Gottwald přednesl poţadavek znárodnění a zlidovění kultury, Štoll předestřel 

otázku funkce umění v socialistické společnosti. Nejedlý se ve svém vystoupení věnoval 

především otázce vztahu umění a ideologie, umění a skutečnosti a národnosti umění. 

Zdůraznil, ţe budoucí umění musí být opřeno o určitou ideologii, neboť to odpovídá jeho 

podstatě a faktům historického vývoje. V otázce vztahu umění ke skutečnosti vyzdvihl 

realismus jako jediný pokrokový a perspektivní směr na rozdíl od deformovaných variant – 

naturalismu, formalismu a surrealismu.  

Prvořadým úkolem konkrétního uvádění nové politické linie do praxe bylo rychlé dokončení 

přestavby organizačně-institucionálního systému kultury. Jednalo se v prvé řadě o sjednocení 

doposud značně roztříštěné institucionální základny za účelem účinnějšího řízení všech sloţek 

kulturního ţivota. V hudební oblasti byl především z dosavadních organizací a spolků 

vytvořen jednotný Svaz československých skladatelů, jehoţ ustavující sjezd se konal 

v předvečer IX. sjezdu KSČ ve dnech 14. a 15. května 1949. Jiţ předtím byl dokončen 

sjednocovací proces v oblasti koncertní a agenturní praxe: byla zřízena jednotná pořadatelská 

instituce s výhradním právem evidence, koordinace a zprostředkovávání hudebních produkcí  

- Hudební a artistická ústředna (dále HAÚ) – jako celostátní orgán. HAÚ působila aţ do roku 

1957. Na podzim roku 1948 zanikly z podnětu hudební komise Ústředního akčního výboru 

Národní fronty speciální hudební časopisy Rytmus a Tempo a jako ústřední odborné hudební 

periodikum byly zřízeny Hudební rozhledy – orgán Syndikátu českých skladatelů, 

přebudovaného v následujícím roce v celostátní Svaz československých skladatelů. 

Principiální změny tak nastaly v mezinárodních stycích a v zahraniční orientaci naší hudební 

kultury. Styky se západem byly omezeny ve prospěch orientace na země socialistického 
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tábora, především na Sovětský svaz, respektive omezily se na kontakty s levicově 

smýšlejícími západními intelektuály. 

V únoru 1948 proběhlo v Moskvě zasedání ÚV VKS(b) o problémech soudobé sovětské 

hudby. Rezoluce tohoto zasedání ze dne 10. února 1948 přinesla některé zásadní postoje, 

jejichţ charakter byl výsledkem předchozích ideově estetických tendencí ovlivněných 

zjednodušeným chápáním kultury, vyvolaným ovzduším tzv. kultu osobnosti. U nás byly 

závěry tohoto usnesení o něco později přijaty jako východisko programu tvůrčí oblasti 

kulturního ţivota. Přestoţe rezoluce ÚV VKS(b) a klíčové vystoupení A. A. Ţdanova na 

zasedání byly u nás publikovány s více neţ půlročním zpoţděním na podzim 1948 (v plném 

znění je otisklo Tempo XX, 1948/49, s. 288-99; Var I, 1948, č. 12-13 z 15. 10. 1948, s. 366-

80; samostatně vyšly jako A. A. Ţdanov – T. N. Chrennikov, Problémy sovětské hudby, Praha 

1949), můţeme vliv podobných názorů sledovat uţ dříve. V předúnorovém období 

představovaly jednu z krajních názorových pozic, záhy po únoru 1948 je pro jejich působnost 

signifikantní především Provolání II. mezinárodního sjezdu skladatelů a hudebních kritiků 

v květnu 1948 v Praze (tzv. Praţský manifest). Sjezd si vytkl jako hlavní náplň svého jednání 

problém, shrnutý do hesla „Kam spěje vývoj hudby?“. Závěrečné Provolání obsahuje řadu 

myšlenek analogických, ne-li přímo totoţných, se závěry únorového zasedání ÚV VKS(b). 

Toto provolání konstatuje nejprve hlubokou krizi soudobé hudby, způsobenou především 

ostrým protikladem tzv. váţné a tzv. lehké hudby. Váţné hudbě je vytýkána extrémní 

subjektivnost obsahu a sloţitost formy. Lehké hudbě naopak plochost, nivelizace, 

standardizace, laciná podbízivost a komercializace. Východisko z krize je spatřováno v tom, 

ţe si skladatelé závaţnost situace uvědomí a zřeknou se tendencí krajního subjektivismu  

a sloţitosti vyjadřovacího způsobu. Provolání nechtělo údajně stanovovat normy a závazné 

předpisy pro tvorbu s tím, ţe prý apeluje na svědomí a dobrou vůli tvůrčích umělců, přesto 

však text Provolání ve své další části konkrétní návody na řešení obsahoval.  

K hlavním myšlenkám Provolání se přihlásil I. pracovní sjezd skladatelů a hudebních vědců 

Československa – první společné zasedání představitelů našeho hudebního ţivota 

v celostátním měřítku v září 1948 v Praze, na němţ došlo ke konkrétnímu rozpracování 

myšlenek Provolání na domácí podmínky. Centrem pozornosti se stala lidovost hudební 

tvorby, postulovaná zde jiţ jako závazná vlastnost uměleckých děl. Účastníci pracovního 

sjezdu se přihlásili k politice KSČ a vyhlásili pětiletý plán skladatelů.  

Závěrem společné schůze představitelů Syndikátu českých skladatelů a Syndikátu 

slovenských skladatelů 20. prosince 1948 byl přijat Rámcový pětiletý plán skladatelů  

a hudebních vědců, který vychází z podnětů ekonomické pětiletky, vyhlášené jako první 
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hospodářský program socialistických základů republiky pro léta 1949 – 1953. Výchozím 

postulátem skladatelské pětiletky je poţadavek aktivního působení hudby v budovatelském 

plánu a zostřeném třídním boji. Hudba má napomáhat ke zdárnému splnění hospodářské 

pětiletky. Druhý postulát, vázaný úzce na první, se týká zaměření hudební tvorby  

„k aktuálním potřebám třídním a budovatelským“, na lid. Odtud pak plyne nutnost 

marxistického školení skladatelů a hudebních vědců, školení ne pouze teoretického, nýbrţ 

praktického, ve spolupráci s pracující třídou na konkrétních kaţdodenních úkolech.  

Mohlo by se zdát, ţe jednotný ideový program nové cesty naší hudební kultury byl na 

přelomu let 1948 – 1949 v zásadních bodech vytvořen a přijat, fakticky pak i široce 

respektován. Situace však ve skutečnosti nebyla tak jednoznačná. Program nacházel  

i oponenty, kteří se snaţili o svých námitkách buďto diskutovat, nebo tento program nebrali 

na vědomí. Zajímavá je například situace v koncertním ţivotě té doby, který (třebaţe v menší 

míře neţ dříve) u nás stále přinášel skladby „západních“ autorů – Honeggera, Stravinského  

a dalších, a to s poměrně dobrým ohlasem a vcelku objektivním hodnocením kritiky. Přitom 

šlo často o tytéţ skladatele, kteří byli v oněch programových prohlášeních a ideových 

koncepcích socialistického realismu jednoznačně odmítáni.  

V této situaci frontálního nástupu proti formalismu se objevují stále častěji i hlasy nabádající 

k revizi dosavadní koncertní dramaturgie i činnosti a úkolů kritiky, zejména pak na jejich 

podřízení jednotné linii Syndikátu a připravovaného Svazu československých skladatelů. 

Postupné prosazování této linie do všech oblastí hudebního ţivota se v průběhu roku 1949 

manifestuje i v dramaturgii koncertů. Lze to dokumentovat například na vývoji dramaturgie 

programů prvních ročníků Praţského jara: zatímco prvé dva ročníky byly koncipovány tak, 

aby se festival stal přehlídkou soudobé hudební produkce v co nejširším mezinárodním 

měřítku, třetí ročník (1948) byl omezen pouze na hudbu slovanských národů, ţijících ve 

státech lidových demokracií. Dramaturgie čtvrtého ročníku se jiţ důsledně řídila linií závěrů 

II. mezinárodního a I. celostátního sjezdu skladatelů a hudebních kritiků. Tato tendence se 

projevila především v české a sovětské sloţce programu. Smetanovské jubileum dalo 

příleţitost k manifestačnímu vyzdviţení odkazu klasika naší národní hudby v konfrontaci 

s dalšími velikány – Beethovenem a Čajkovským. Jeden festivalový koncert byl dokonce 

věnován masové a politické písni domácí produkce. Ze „západních“ skladatelů byl na 

festivalu zastoupen především A. Honegger. Tentokrát kritika přijala Honeggerovu hudbu  

o poznání chladněji neţ v předchozích letech (Hudební rozhledy I/10, 1949, s. 236).  

Reorganizační proces v tvůrčí oblasti hudebního ţivota byl završen zaloţením Svazu 

československých skladatelů (dále SČS) na II. sjezdu československých skladatelů  
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a hudebních vědců v Praze 14. a 15. května 1949. Stal se rozhodujícím článkem řídících 

mechanismů všech sloţek hudebního dění, nástrojem ideového a politicko-výchovného 

působení na hudební umělce. Programová prohlášení, soustředěná především do dvou 

hlavních sjezdových vystoupení – projevu ministra školství, věd a umění Zdeňka Nejedlého  

a projevu nově ustaveného generálního tajemníka Svazu Miroslava Barvíka – sledovala 

předtím započatou linii, kterou lze shrnout do tří pojmů: političnost – lidovost – důraz na 

národní tradice.  

V prvním období své činnosti, zahrnující období let 1949 – 1953 (do XVI. zasedání ÚV SČS 

v červnu 1953), vynaloţil Svaz hlavní úsilí na naplnění generální linie kulturní politiky. 

Avšak II. celostátní přehlídka nové tvorby v únoru 1951, na které bylo zadáno 496 skladeb 

162 autorů, předznamenala negativní jevy, a to kvantitu nevyváţenou kvalitou, stejně jako 

stopy chvatu a povrchnosti u předloţených skladeb. Na VII. zasedání ÚV SČS v dubnu 1951 

v Bratislavě byl učiněn pokus o překonání krizových příznaků, které naznačila zmíněná 

přehlídka. Příčina byla shledána v dosavadní nedůslednosti práce Svazu při plnění 

programových směrnic v atmosféře „zostřeného třídního boje“ (v té době byla odhalena první 

„protistátní spiknutí“ přímo ve vedení KSČ).  

Stále častěji se objevovaly názorové rozpory, takţe SČS se ocitl v krizové situaci, kterou bylo 

třeba radikálně řešit. V únoru 1953 vystoupil na XIV. zasedání ÚV SČS se sebekritikou 

generální tajemník Svazu Miroslav Barvík. Následující XV. zasedání ÚV SČS (5. června 

1953) rozhodlo o urychleném svolání celostátní konference SČS na 29. červen téhoţ roku. 

Konferenci se ovšem nepodařilo zorganizovat, a tak se namísto ní sešel ve stanoveném 

termínu opět pouze ÚV SČS na svém XVI. zasedání. Kritika se soustředila adresně na práci 

vedoucích činitelů, na jejich administrativní postupy, odtrţenost od členské základny, 

nezdravou autoritativnost, nedomyšlenost řady direktivních opatření směřujících zvláště do 

oblasti skladatelské činnosti. Diskuse prolomila hráze udrţující doposud nahromaděné napětí 

a ukázala, ţe oţehavé problémy se během prvních pěti let činnosti Svazu nakupily. Proto bylo 

na XVI. zasedání ÚV SČS přistoupeno k prvním opatřením. Miroslav Barvík byl na vlastní 

ţádost zproštěn funkce generálního tajemníka a Boleslav Vomáčka funkce úřadujícího 

předsedy výboru české sekce. Byly ustaveny celostátní tvůrčí komise pro jednotlivé oblasti 

hudebního ţivota, svolána III. celostátní přehlídka nové tvorby na únor 1954 a předsednictvu 

Svazu navrţeno prozkoumat předpoklady pro uspořádání další mezinárodní konference 

skladatelů a hudebních vědců na rok 1954 za účelem opětovného oţivení a prohloubení 

mezinárodních styků.  
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Závaţným politickým mezníkem, který rozhodujícím způsobem bilancoval dosavadní 

úspěchy i nedostatky socialistické výstavby ve všech oblastech, se stal XX. sjezd KSSS 

v únoru 1956. V 9. čísle Hudebních rozhledů z roku 1956 reagoval na závěry XX. sjezdu 

KSSS Jaroslav Jiránek úvodníkem Otázky, které nám klade dnešek, v němţ se jiţ objevuje 

termín „kult osobnosti“. Jiránek se zde zabývá neblahým vlivem kultu osobnosti na práci SČS 

a dospívá k názoru, ţe hlavním nedostatkem činnosti SČS byla přílišná oficiálnost realizovaná 

systémem administrativních zásahů úzkého vedoucího aparátu do všech záleţitostí hudebního 

ţivota. Tím došlo k odtrţení aparátu od členské základny. Jako další oţehavý problém 

předkládá Jiránek otázku konečného zhodnocení ideově estetických směrnic, přijatých u nás 

po vystoupení Ţdanova za programovou linii Svazu. Úvodník se dotýká i dalších aktuálních 

problémů, jako např. problému dosavadní koncepce Hudebních rozhledů, jejichţ monopolní 

postavení v naší odborné hudební publicistice přineslo i některé negativní rysy. Jiránek se 

zasazuje o novou koncepci Hudebních rozhledů, které prý napříště mají být tribunou pro 

uplatnění široké škály názorů.  

Ještě v průběhu roku 1956 dospěla naše hudební sféra k poměrně všestrannému kritickému 

zhodnocení své dosavadní činnosti a současného stavu ve formě Memoranda SČS kulturnímu 

výboru Národního shromáţdění o stavu a poţadavcích institucí hudební oblasti. Tento 

dokument nebyl nikdy v plném znění otištěn, v Hudebních rozhledech (IX, 1956, s. 965 – 

966) se objevila pouze souhrnná zpráva o jeho obsahu. Memorandum je prvním dokumentem, 

vytvářejícím z diskusních poznatků jakousi komplexní, byť ještě totalitním rámcem nesenou 

poúnorovou sebereflexi naší hudební kultury.  

Realizace poţadavků Memoranda postupovala pozvolna: jejich prosazování vloţil do svých 

směrnic aţ II. sjezd Svazu československých skladatelů v roce 1959.  

Účinnost Memoranda v realizační fázi zasahuje pak i do období šedesátých let: přinejmenším 

tak, ţe politické síly bránící destalinizačnímu procesu nemohly ve svých formulovaných 

nárocích jít „historicky“ před text Memoranda.  

Období druhé poloviny padesátých let, jehoţ důleţitý mezník tvoří II. sjezd SČS v únoru 

1959, je poznamenáno úsilím o překonání chyb i o zuţitkování a další rozvinutí kladných 

výsledků předchozí fáze. Skutečně se otevírá pole pro širší tvůrčí diskusi o všech problémech 

soudobého umění, diskuse se stává z hlediska hudební obce věrohodnou, opět se rozšiřují 

mezinárodní kontakty. V dubnu 1959 byla při Svazu zřízena komise pro propagaci soudobé 

hudby, Svaz se začal iniciativněji podílet na činnosti klíčových institucí (rozhlas, televize, 

SNKLHU). Po několika letech izolace byli opět vysílání delegáti na mezinárodní festivaly. 

V roce 1957 byla provedena reorganizace ve sféře agenturní praxe. Hudební a artistická 



 52 

ústředna byla zrušena a její činnost decentralizována zřízením specializovaných agentur při 

národních výborech a dalších společenských institucích. V roce 1958 bylo zřízeno hudební 

nakladatelství Panton.  

Zásadním problémem vnitřního ţivota SČS zůstávaly i nadále otázky ideové. Jim především 

byla věnována pozornost takřka na všech zasedáních ÚV SČS před II. sjezdem.  

Aktuálnost vyjasnění ideové linie Svazu vyzdvihlo konečně i jednání a závěry XI. sjezdu 

KSČ v červnu 1958, kde bylo konstatováno, ţe v Československu byly v podstatě 

vybudovány základy socialismu a pozornost v dalším řízení společnosti by měla být zaměřena 

na dovršení socialistické výstavby. Pro kulturní sféru plynul z této směrnice úkol dovršit tzv. 

socialistickou kulturní revoluci, jejíţ povaha zůstávala ovšem při vší deklarativnosti (nebo 

právě kvůli ní) nejasná. Jím se posléze zabýval II. sjezd SČS v únoru 1959. Průběh a výsledky 

tohoto sjezdu uzavírají etapu činnosti Svazu a celkového vývoje našeho hudebního ţivota 

v letech 1948-1959 a zároveň otevírají etapu další, obepínající celé období let šedesátých.
 27

 

 

i) Období 1959 – 1973 v hudební oblasti 

První desetiletí tohoto období, tedy léta 1959 – 1969, můţeme rámcově ohraničit dvěma 

událostmi důleţitými pro činnost SČS, které se s odstupem času jeví ve vzájemném vztahu. 

Na začátku období je to II. sjezd SČS v únoru 1959, jehoţ průběh a závěry signalizují zárodky 

pozdějších vleklých krizových jevů ve sféře totalitní ideologie a kulturní politiky, které měly 

dopad i na sféru hudby. Uzavírající událostí, která následovala takřka přesně o deset let 

později, je mimořádný sjezd Svazu v únoru 1969, na němţ se jiţ vyhrocenou situaci 

nepodařilo překonat, coţ nakonec vyústilo v zánik SČS k 31. prosinci 1969.  

Toto období šedesátých let bývalo z pozic totalitní moci záhy po roce 1970 označováno jako 

období ideové krize. Hlavní linie názorové konfrontace byla nesena snahou o překonání 

dogmatismu minulých let, který se v našich podmínkách projevil s poměrně značnou 

intenzitou a setrvačností. V této linii se vedle stanovisek, která kladla na první místo 

ozdravění ideového ovzduší při zachování všech kladných hodnot dosaţených v dosavadním 

úsilí o novou socialistickou hudební kulturu a o jejich další rozvíjení důsledně socialistickým 

směrem, projevovaly i názory spojující kritiku tzv. nedávných omylů s kritikou daného 

mocenského systému vůbec. S dnešním odstupem je (a koneckonců jiţ koncem šedesátých let 

muselo být) zřejmé, ţe první přístup představoval pozici sil totalitního establishmentu, kdeţto 
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v druhém případě nazrávaly snahy o podstatnou reformaci socialismu a liberalizaci jeho 

totalitní formy. 

Tato polarita byla ve své zárodečné podobě reflektována jiţ na II. sjezdu SČS. Zůstalo však 

zatím – a to na obou křídlech polarizující se svazové scény – pouze u pasivní, defenzivní 

reflexe ve formě tradičních výzev a proklamací, jejichţ obsah se v praxi nepodařilo účinně 

realizovat.  

Stoupenci linie zachování všech kladných výdobytků dosavadního procesu budování 

socialistické hudební kultury a setrvání na marxistických principech socialistické kultury 

postrádali pro vznikající diskusi a názorovou konfrontaci přesvědčivější argumentaci. Arzenál 

zaběhnutých formulací a frází, oslabený ve svém účinku neblahým vývojem v období tzv. 

kultu osobnosti, se ukázal jako slabý proti zastáncům druhé, reformní linie, kteří měli záhy po 

ruce řadu věcných argumentů a z hlediska samotné hudby vzato i mnoho atraktivních nových 

impulsů. Na velkoryse otevřeném diskusním kolbišti se pak zastánci této linie prosazovali 

aktivněji a daleko výrazněji – coţ byla mimochodem situace příznačná – spíše neţ v oblasti 

hudby v dalších sférách umění a příslušných tvůrčích svazech, coţ se týká především 

literatury a SČS.  

Časový úsek po II. sjezdu SČS je typický postupujícím demokratizačním a decentralizačním 

trendem, zvýšenou pozorností k aktuálním otázkám soudobé tvorby, coţ náš hudební ţivot 

nesporně obohatilo. Otevření široké diskusní tribuny a uvolnění informací o uměleckém dění 

v cizině způsobilo značnou názorovou diferenciaci ve všech otázkách tvorby, funkce a poslání 

umění ve společnosti. Významnou diskusní oblastí se stala problematika nových hudebně 

vyjadřovacích prostředků. V roce 1958 se delegace československých skladatelů účastnila 

prázdninových kursů Nové hudby v Darmstadtu. Od té doby se naši skladatelé seznamovali se 

soudobou západní hudbou stále intenzivněji. V dalším roce došlo v Praze k několika 

událostem, které oţivení zájmu o avantgardní hudební projev rovněţ nemalou měrou 

stimulovaly: v rámci Praţského jara 1959 se v Národním divadle uskutečnila premiéra 

druhého praţského nastudování Vojcka Albana Berga. Dostalo se tak satisfakce dílu, které 

bylo ještě před několika lety v „zemích socialistického realismu“ pokládáno za ukázkový 

příklad formalismu, dekadence a úpadku burţoazního umění. Na jednom z festivalových 

koncertů zaznělo rovněţ Stravinského Svěcení jara – dílo v první poúnorové etapě z našeho 

zorného pole rovněţ striktně odstraněné.  

V období mezi II. a III. sjezdem SČS se zájem našich skladatelů, teoretiků i estetiků  

o soudobou západní hudbu prohloubil. Tento trend pronikal i do interpretační praxe – začínají 

vznikat první soubory specializované na interpretaci domácí i zahraniční tvorby orientované 
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v duchu Nové hudby (Komorní harmonie, 1959; Musica viva Pragensis, 1961 ad.), postupně 

se vytvářejí i specializované tvůrčí skupiny zabývající se Novou hudbou teoreticky, 

kompozičně i interpretačně (Praţská skupina Nové hudby, Brněnský tým). V rovině teoretické 

reflexe, odborné i publicisticky aplikované, lze sledovat dvě fáze onoho přibliţování: zprvu 

(či na jedné straně) se objevují práce, líčící aktuální situaci hudební tvorby „druhý svět“ (např. 

tituly prací Jaromíra Podešvy Současná hudba na Západě, Praha, 1963 – zde ještě selektivní 

přístup, líčena je hlavně hudba „pokrokových“, tj. avantgardně neorientovaných autorů - ,  

i titul Kohoutkovy první odborné práce Novodobé skladebné teorie západoevropské hudby, 

Praha, 1962; později jiţ bude Nová hudba chápána jako fenomén univerzální, osvojitelný 

kdekoliv, tedy i na „Východě“), poté (či spíše v druhém a sílícím proudu) je prostě tato 

„západní“ hudba organicky osvojována, přisvojována či se dokonce nezdůrazňuje existující 

mocensko-ideologická hranice a československá situace je líčena tak, jako kdybychom 

organicky kulturně patřili právě k tomuto světu. V polovině šedesátých let lze i mezi 

přívrţenci Nové hudby sledovat další vnitřní diferenciaci – jedno křídlo tvoří skladatelé, kteří 

přijali nové skladebné systémy za účelem jejich aplikace v rámci tradičních ţánrů, přesněji 

řečeno tradičního typu hudebního díla určeného k tradičnímu způsobu společenské 

prezentace. Druhé křídlo vytvořili skladatelé, často spojení s teoretiky a interprety do tvůrčích 

skupin, kteří zároveň se skladebnými systémy přijali i poetiku Nové hudby, ať uţ v procesu 

tvorby samotné, nebo ve způsobu společenské prezentace a funkce této hudby. Osobitou sféru 

představoval v této době i rozvoj hudby konkrétní a elektronické, ze svazových pozic 

podporovaný (ovšem aţ v období 1968/69). 

Proces liberalizace u nás podpořila jistě i tehdejší mezinárodní situace, pro kterou je 

charakteristická stabilizace vztahu mezi oběma hlavními světovými soustavami, sníţení 

mezinárodního napětí, zahájení rozsáhlých odzbrojovacích iniciativ a v neposlední řadě  

i rostoucí otevřenost sovětské kultury vůči ostatnímu (i západnímu) světu.  

V době, kdy první náznaky liberálních názorů zazněly z nejvyšších politických míst, jiţ bylo 

moţné jimi zaštítit řadu konkrétních výkladů a aplikací, které se objevovaly přímo v tvůrčí 

kulturní sféře.  

Tvůrčí sféra se hlásila s poţadavky na zlepšení podmínek pro tvorbu a její společenské 

uplatnění. Odrazem této tendence se stalo známé Memorandum z roku 1956, jehoţ poţadavky 

se sice do počátku šedesátých let nepodařilo splnit, byl jimi však přinejmenším signalizován 

trend nezbytné autonomizace hudební sféry. Třebaţe svazová organizace byla velmi silným 

politickým nástrojem a sféru svého vlivu – často se vskutku pozitivními výsledky – skutečně 
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rozšiřovala, nebylo v totalitním rámci moţné prosadit mnohé přirozené potřeby hudební 

scény.  

Hudební věda, od které se očekávala podpora programu socialistického umění, se v této době 

ocitla ve vztahu k mocensko-ideologickému systému a zprvu i vůči vedení SČS v defenzívě. 

Nepřímým odrazem její defenzivní pozice byla převáţná orientace muzikologické fronty na 

problémy úzce odborné, tedy fakticky jediná moţnost, jak prokazovat vlastní autonomii. 

Nicméně hudebněvědecká obec, takřka stoprocentně organizovaná na bázi SČS, dokázala po 

jisté době právě své autonomní poţadavky pod transparentem odbornosti „ofenzivně“ 

formulovat a zčásti i prosadit: stalo se tak na velmi vlivné konferenci nazvané „Seminář  

o marxistické hudební vědě“ v roce 1962. Hovořilo se sice i o moţnostech marxistické 

metodologie, spíše se však deklaroval směrový a metodologický pluralismus a také se 

formulovaly potřeby jednotlivých disciplín, poţadavky institucionální atd. Obsah konference 

věrně odráţí sborník, který vyšel v Kniţnici Hudebních rozhledů (řada B, svazek VII-VIII) 

jako III. a IV. číslo sborníkové řady (nikoliv ještě časopisu) Hudební věda. V roce 1963 se 

v Praze konal mezinárodní seminář marxistických muzikologů (obdobné akce pokračovaly 

ještě v Berlíně 1965 a v Moskvě 1967), který ovšem na vývoj naší umělecké sféry neměl 

výraznější dopad. Postupně se stále více projevoval rozpor mezi oficiálními postoji Svazu  

a názorovým kvasem uvnitř členské základny.  

Na konferenci o tvorbě uspořádané v roce 1962 v souvislosti s VI. Přehlídkou nové tvorby 

došlo k události, která v dosavadní činnosti Svazu neměla obdoby: otevřeně a velmi ostře byl 

kritizován kolektivně připravený oficiální hlavní referát, a to ze zásadních pozic. Hlavním 

exponentem kritiky se stal Ivan Vojtěch, s nímţ polemizoval Antonín Sychra. 

Konference „O postavení hudby v naší společnosti“, konaná v předvečer III. sjezdu SČS 

v únoru 1963, měla na programu problém z nejoţehavějších – základní linii práce Svazu. 

Současně se pokusila aktualizovat problém Memoranda z roku 1956, v jehoţ realizaci se za 

sedm let po vzniku nestalo takřka nic. Přesto se však ani v průběhu konference, ani 

v následující činnosti Svazu nepodařilo vytvořit nový jednotný program, který by vyvedl Svaz 

– zajisté v intencích tehdejšího myšlení – z krize.  

III. sjezd SČS, který se sešel v dubnu 1963, přinesl další rozšíření kritické platformy vůči 

dosavadní kulturně politické a organizační sloţce činnosti Svazu. Hlavní exponenti někdejší 

ideové linie prováděli sebekritiku, řada z nich dobrovolně nebo v důsledku nátlaku opouštěla 

pozice, které poté zaujímali především stoupenci linie péče o stylově pokročilejší tvorbu  
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a jejího odideologizování. Ve Svazu se začaly vytvářet zájmové skupiny, zvláště orientované 

na Novou hudbu (Praţská skupina Nové hudby 1965, v Brně obdobná skupina jiţ 1963). 

Mnoţila se další dílčí napětí, např. diskuse kolem populární hudby atd.  

Neefektivnost postihla v té době i řadu rozhodnutí o nápravných opatřeních vůči krizovým 

příznakům vzešlých přímo z ústředních stranických a státních orgánů. V únoru 1964 bylo 

např. na jednání ideologických komisí předsednictva ÚV KSČ přijato usnesení „o poslání  

a stavu kulturních časopisů“, kde bylo mimo jiné kritizováno znehodnocení snah o pozitivní 

řešení současných sloţitých problémů nepromyšlenými články svědčícími o politické 

neodpovědnosti naší publicistiky. Zčásti autonomizované umělecké snahy jiţ totiţ 

nefungovaly jako bezchybné převodové páky centrální moci, takţe dikce ústředních 

politických orgánů v umělecké sféře nikoho neoslovovala.  

V prosinci 1967 se sešel IV. sjezd SČS v dosti napjaté atmosféře ostrých názorových rozdílů 

uvnitř Svazu. Na sjezdu došlo k několika kádrovým změnám ve prospěch kritiků a oponentů 

bývalého vedení.  

Vůči čelným představitelům vedení svazu se začala vytvářet vlivná opozice. Tu 

reprezentovali mnozí členové Komunistické strany, na jaře 1968 se však na půdě Svazu 

utvořil i početný Kruh nestraníků. V Prohlášení Kruhu nestraníků se poţaduje důsledná 

demokratizace, záruky občanských práv, zrušení cenzury, rehabilitace osob postiţených 

nezákonnými zásahy v padesátých letech a současně potrestání viníků těchto nezákonností. 

Svaz také přikročil k zahájení zkoumání své minulosti a k realizaci rehabilitačního procesu.  

Činnost Svazu byla v tomto období jiţ koordinována s činností ostatních uměleckých svazů. 

Mimořádný sjezd SČSS (dříve SČS, novou zkratku přijal Svaz v souvislosti s chystanou 

federalizací na jaře 1968) svolaný na únor 1969 poţadoval otevřeně nejen svobodu tvorby, ale 

i státní a národní suverenitu, distancoval se od hodnocení vstupu spojeneckých vojsk na naše 

území v srpnu 1968, jeţ provedl Svaz sovětských skladatelů. Svaz v této době spolupracoval 

s Koordinačním výborem uměleckých svazů na návrhu strukturálních změn uvnitř organizace. 

Tato činnost trvala aţ do konce roku 1969. Kdyţ byl v souvislosti s tzv. konsolidačním 

procesem předloţen zástupcům uměleckých svazů návrh nové kulturní politiky KSČ, podala 

řada svazových funkcionářů demisi.  

23. prosince 1970 byly představitelům uměleckých svazů předány nové stanovy, na jejichţ 

základě se ustavily přípravné výbory nových svazů: přípravný výbor Svazu českých 

skladatelů a koncertních umělců (SČSKU) byl činný aţ do ustavujícího sjezdu SČSKU 19. 

12. 1972. Do čela SČSKU byl zvolen Lubomír Ţelezný.  
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Ve „Stanovisku“, vzešlém z jednání celostátního aktivu kulturních pracovníků v prosinci 

1970 v Praze, představitelé naší kulturní fronty opět podpořili politiku nového vedení KSČ. 

Naše hudební kultura, jako ostatně naše společnost vůbec, vstoupila do druhé fáze dějin 

komunistické totality.   

Roku 1973 vznikl federální orgán, který měl koordinovat činnost českého a slovenského 

skladatelského svazu a zajišťovat společný postup při zahraniční reprezentaci, v lednu 1978 se 

pak tato víceméně formální federální platforma ustavila jako střechová organizace, která opět 

nesla název Svaz československých skladatelů.
28

  

 

Tzv. socialistický realismus  

Jako socialistický realismus (zkracováno někdy také jako Sorela, hovorově často Socrel) 

bývá označován umělecký směr, který byl schválen roku 1932 Ústředním výborem 

Komunistické strany SSSR jako oficiální směrnice pro literaturu, výtvarné umění a hudbu. 

Později byl závazný v ostatních komunistických zemích.  

Byl pod permanentním dohledem státních a komunistických orgánů, znemoţňoval tvůrčí 

svobodu. Navázal na realismus 19. století, kterému však dal komunismus ideologický obsah; 

jeho hrdiny jsou vůdčí osobnosti komunistického hnutí, pracovníci, tzv. hrdinové socialistické 

práce. Časté bylo pouţívání symbolů a klišé, osoby zobrazovány bez individuálního vnitřního 

proţitku, esteticky většinou popisné. Povrchově realistické umění, často s nízkou uměleckou 

hodnotou.
29

  

 

5) Časopis Hudební rozhledy 

 

Obecné informace 

 

V historii byly vydávány tři časopisy s názvem Hudební rozhledy. První z nich, vydávaný 

Odborovým sdruţením českých hudebníků pro království české se sídlem v Plzni, vycházel 

v letech 1913 – 1918 pod vedením V. Malouna.  
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Hudební rozhledy  s podtitulem „kritický list pro českou kulturu hudební“ vycházely v Brně 

v letech 1924 – 1928 pod vedením Vladimíra Helferta, od druhého ročníku společně 

s Ludvíkem Kunderou. Sledovaly hudební ţivot v jeho sloţce tvůrčí i reprodukční, 

zdůrazňujíce jeho moravskou sloţku. Snaţily se kriticky vyrovnat s problematikou doby 

(např. hudba čtvrttónová), věnovaly značnou pozornost otázkám výchovným i vědeckým. 

V letech 1924 – 1927 vyšlo 10 čísel, čtvrtý ročník 1928 vycházel jiţ pouze letákovou formou 

– 4 letáky, 8 čísel.
30

 

Obsah časopisu je rozdělen do čtyř celků. Jednotlivé celky mají ještě své dílčí části. Prvním 

jsou články, roztříděny podle obsahu:  

A) jednotlivé zjevy umělecké, B) současné umění, C) reprodukce, D) hudební výchova  

a pedagogika.  

Druhý okruh tvoří divadla a koncerty, které jsou rozděleny podle měst s programem sezóny. 

Do třetího celku spadají publikace a přednášky. Poslední okruh vyplňují zprávy a glosy. Celek 

uzavírá obrazová příloha. Kaţdé číslo má šestnáct stran, s výjimkou dvojčísla 3 – 4  

1. ročníku, které je rozšířeno o osm stran. Toto dvojčíslo má název „Janáčkův slovník 

hudebních rozhledů“ a bylo vydáno v Brně 15. 11. 1924.
31

  

 

Hudební rozhledy  - orgán Syndikátu českých skladatelů, od osmého čísla prvního ročníku 

Svazu československých skladatelů, vyšel poprvé 15. října 1948 s podtitulem „měsíčník 

skladatelů a hudebních vědců Československa“ jako nástupní časopis Tempa a Rytmu s cílem 

nutnosti „jednotného hudebně-odborného“ časopisu (s podtitulem „měsíčník skladatelů  

a hudebních vědců Československa vycházejí prvé dva ročníky, další jiţ jako „časopis Svazu 

československých skladatelů“, od ročníku XXII – 1969 – vydává Svaz českých skladatelů, od 

ročníku XXIV – 1971- vydává Svaz českých skladatelů a koncertních umělců).  

Pod prvním číslem byli podepsáni tito redaktoři: Miroslav Barvík (vedoucí  redaktor), 

Antonín Balatka, Dr. Konštantin Hudec, Jan Kapr, Dr. Josef Kresánek, Dr. Ludvík Kundera, 

Štěpán Lucký, Dr. Antonín Sychra, a Dr. Jaroslav Tomášek. Tajemníkem redakce  

a odpovědným zástupcem listu byl Lubomír Dorůţka.  

První číslo nových Hudebních rozhledů je uvedeno stručným ideovým nástinem, který zde ve 

zkrácené podobě cituji: „….prvním, podstatně odlišným, znakem proti minulosti vůbec je 

skutečnost, ţe začínáme vydávat jednotný hudebně-odborný měsíčník, Češi a Slováci 
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společně, coţ tedy předpokládá sjednocení všech zdravých tvůrčích sil našeho hudebního 

světa. Čeká nás příliš mnoho velkých a odpovědných úkolů, neţ abychom mohli dopustit 

jakoukoliv úchylku v organizačním semknutí, rovněţ se nemůţeme smířit s myšlenkou, ţe by 

zde měly být skupinky umělců odvrácených od současného dění a práce našeho národa, od 

konečné fáze zápasu českého a slovenského pracujícího lidu za uskutečnění socialismu….“ 

„…. Politické vítězství lidu nám smetlo poslední šupiny s očí – vidíme jasně všeobecnou krisi 

hudby a chceme z ní ven… Uţ není čas na vydávání dílčích měsíčníků, i kdyţ jsme si plně 

vědomi funkce, jakou v té či oné době měly „Tempo“ či „Rytmus“ a nemíníme nijak 

zmenšovat jejich zásluhy o rozvoj naší hudby. Stojíme nyní v jedné řadě a jdeme za jedním 

cílem. To neznamená, ţe se uzavíráme svobodné a otevřené diskusi či kritice, naopak! Je na 

nás všech příliš starého nánosu a budeme mít všichni co dělat s tím, abychom se ho zbavili. Je 

jen třeba, abychom měli především dostatek dobré vůle. A v tomto časopisu se chceme my, 

skladatelé a hudební vědci, učit nově myslit, nově cítit, nově ţít. Chceme tu pomáhat hledat 

nové formy příštího ţivota a umění. Chceme na těchto stránkách pomáhat na svět nové hudbě, 

hudbě, která by byla odrazem ţivota socialistické společnosti.  

Jiným podstatným novým rysem našeho společného časopisu je to, ţe se uţ neobrací 

k hudebnímu obecenstvu, k posluchačům hudby, ale chce mluvit v prvé řadě k tvůrčím 

hudebním umělcům samým a k hudebním pracovníkům. Chce vychovávat skladatele  

a hudební vědce na jejich cestě k novému uspořádání našeho ţivota a připravovat tak základní 

předpoklady pro splnění daných úkolů…“
32

 

 

Přehled ročníků a počet čísel:  

I. ročník – říjen 1948 aţ červenec 1949 – 10 čísel 

II. ročník – říjen 1949 aţ srpen 1950 – 10 čísel 

III. ročník – říjen 1950 aţ září 1951 – 20 čísel 

IV. ročník – říjen aţ prosinec 1951 – 6 čísel  

Počínaje V. ročníkem – 1952 ve shodě s kalendářním rokem – 20 čísel, od IX. ročníku – 1956 

– 24 čísel, od XXIII. ročníku – 1970 – měsíčník – 12 čísel.  

Šéfredaktorem - Miroslav Barvík, od 8. čísla VI. ročníku – 1953 Jaroslav Jiránek (od XIII. 

ročníku – 1960 předseda redakční rady), vedoucími redaktory III. aţ V. ročníku Bohumil 

Karásek a Zdenka Bokesová (po ní od 10. čísla V. ročníku Zdenko Nováček), od VI. ročníku 

– 1953 Bohumil Karásek (šéfredaktor od roku 1960). 15. 8. 1969 tragicky umírá Bohumil 
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Karásek, funkci zastupujícího šéfredaktora vykonává od č. 17, XXII. ročníku – 1969 Zdeněk 

Candra, od č. 19, XXII. ročníku – 1969 se stává šéfredaktorem Ivan Vojtěch. Od č. 9, XXIII. 

ročníku – 1970 řídí časopis Vilém Pospíšil.  

V roce 1955 je k časopisu přičleněna Kniţnice Hudebních rozhledů.  

 

Struktura časopisu a jeho formální stránka 

Od svých programových plánů – slouţit především skladatelům a veřejnosti, redakce velice 

záhy, zřejmě pod vnějším tlakem, začala ustupovat. Podmínky pro práci redakce se výrazně 

změnily po ustavení SČS v roce 1949, kdy se časopis měl změnit z odborného hudebního 

periodika na politický orgán. Svědčí o tom zavedení rubrik Učíme se z díla Zdeňka 

Nejedlého, Hudba SSSR, Hudba lidových demokracií, O čem píše Sovětskaja muzika, 

úvodníky byly politické. Časopis přetiskoval dokumenty z jednání Svazu československých 

skladatelů, Svazu sovětských skladatelů, hojně citoval sovětského kulturního ideologa A. A. 

Ţdanova. Obsáhle připomínal výročí československých i sovětských politických 

představitelů. Krátké články z prvního a částečně z druhého ročníku věnující se hudebnímu 

dění i hudební historii nahradily obsáhlé stati zabarvené ideologicky.  

Důraz byl kladen na masovou píseň, kantátu, inspirace folklorem. Došlo k odsouzení  

a zatracení západní tvorby, ke ztrátě návaznosti na I. republiku a avantgardu, upozaděni byli 

Bohuslav Martinů, Alois Hába nebo Ervín Schulhoff.    

První čísla Hudebních rozhledů byla velice slušně vytištěna. Od třetího ročníku se 

polygrafické i grafické zpracování zhoršilo. Novinový papír špatné kvality neumoţňoval 

dobrou reprodukci obrazového materiálu a i sazba byla na některých místech špatně čitelná. 

Křídovou obálku nahradila „falešná“ na stejně nekvalitním papíře jako byl celý časopis. 

Závaţným problémem také byla nepravidelnost ve vycházení časopisu a dlouhé výrobní 

lhůty, coţ znemoţňovalo aktuálnost obsahu.  

Kritici preferovali v Hudebních rozhledech tvorbu těch autorů, kteří se alespoň slovně hlásili 

k socialistickému realismu. Podstatnou část obsahu tvořily také materiály přejímané ze 

sovětského odborného hudebního tisku. Do roku 1953 byl šéfredaktorem Miroslav Barvík. 

Nahradil ho Jaroslav Jiránek, který začal Hudební rozhledy měnit, ale pouze v intencích 

vedení SČS, které se věnovalo hodnocení časopisu. Stalo se tak například na jednání 18. září 

1953. Závěry z něho zveřejnily Hudební rozhledy v článku Za vyšší politickou, ideovou  
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a odbornou úroveň Hudebních rozhledů.
33

 Předsednictvo konstatovalo, ţe aţ třetí ročník 

odpovídá představám politického orgánu. Při hodnocení nedostatků pominulo zjevné 

problémy, s nimiţ se redakce potýkala, a za nejzávaţnější povaţuje „zaručit jednotu linie listu 

a spojit ji s vytvářením široké fronty.“ Za touto frází si asi těţko někdo dokázal představit 

něco konkrétního. Předsednictvo stanovilo redakci další úkoly, které spočívaly ve vyšší 

aktuálnosti, časopis se měl více věnovat výkonným umělcům, větší pozornost měl věnovat 

mezinárodnímu dění atd. V této době vznikly nové rubriky jako např.: Profily skladatelů, 

Profily výkonných umělců, Poznáváme nová díla čs. skladatelů, Ze ţivota Svazu 

československých skladatelů, Kalendář hudebních jubileí, Výročí skladatelů, Za hranicemi, 

Hudba v našich krajích, Materiály k dějinám hudby, Nové knihy a hudebniny, Z hudební 

pedagogiky, Informujeme vás, Recenze – knihy a hudebniny, později gramofonové desky, 

Opera – opereta – balet (od roku 1958 ještě scénická hudba – rozhlas – film – TV) a další. Od 

počátku vydávání časopisu zde byly umístěny také Nekrology, Glosy, Poznámky, Dopisy 

redakci a další drobné útvary.  

V září 1953 byla ustavena redakční rada Hudebních rozhledů. Tvořili ji přední čeští  

a slovenští hudební vědci, redaktoři, skladatelé a pedagogové. 

Po smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda v roce 1953 se velmi pozvolna začal obsah časopisu 

oţivovat, obsáhlé politické materiály alespoň v omezené míře nahrazovaly odborné články, 

některé i kritické. Na charakteru politického časopisu se ale příliš mnoho nezměnilo.  

Koncem 50. let se objevují do té doby zakázaná témata a autoři (např. II. vídeňská škola,  

I. Stravinskij, A. Honegger, P. Hindemith, M. Kabeláč, J. Klusák a další).  

Zhruba od roku 1958 začínají Hudební rozhledy sledovat zábavnou a taneční hudbu a jazz, 

aby v roce 1962 zavedly stálou rubriku K zpěvu, k tanci, k poslechu.  

Od roku 1964 se začínají obsáhlejší stati, kritiky a zprávy o jazzu a malých hudebních ţánrech 

objevovat pravidelně. Hlavními přispěvateli v této oblasti jsou Lubomír Dorůţka, Pavel 

Blatný, Antonín Matzner, Petar Zapletal, Ivan Poledňák a další. Od XX. ročníku (1967) 

přibývá nová rubrika Tribuna mladých o nových nadějných interpretech a hudebních 

skladatelích a Musical a Pantomima.  

Od XXIII. ročníku 1970 dochází ke změně v četnosti vydávání. Z časopisu se stává měsíčník, 

mění se jeho struktura i formát. (Původní formát byl 29,5 x 20, 5 cm; nově 26 x 20,5 cm.)  

V období tzv. normalizace v sedmdesátých letech, za působení prof. Ivana Vojtěcha, se 

v Hudebních rozhledech objevovala řada náročných, odborných a u nás dosud nevydaných 
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článků z oblasti moderní hudby. Tento trend pokračoval i v době, kdy byl šéfredaktorem Dr. 

Jan Vičar, a tím paradoxně došlo k jakémusi „uvolnění“ v období tuhé normalizace.  

Časopis byl rozdělen pouze na šest částí: Stati a studie, Kritiky, Recenze knih, Recenze 

gramofonových desek, Různé a Zprávy. 

Hudební rozhledy jsou také základním pramenem pro studium dějin Svazu československých 

skladatelů (později Svazu českých skladatelů a Svazu českých skladatelů a koncertních 

umělců), protoţe pravidelně dokumentovaly činnost tohoto Svazu.  

 

6) Hudební kultura pod vlivem ideologie a její reflexe na stránkách 

Hudebních rozhledů 

 

a) Období 1948-1956 

Ideologické ovlivňování obsahu časopisu postupem doby sílilo. Ještě v prvním čísle z 15. 

října 1948 se Antonín Sychra v článku O novou estetiku hudebních forem
34

 zmiňuje při 

rozboru Janáčkovy skladebné techniky o moţném srovnání se zásadami praţské 

strukturalistické školy Jana Mukařovského, coţ by v pozdější době bylo nemyslitelné.  

„…S normativního hlediska by bylo moţné Janáčkovo kouskování hudební formy na malé, 

isolované úryvky posuzovat jenom negativně. Věc se však objeví v docela jiném světle, kdyţ 

si uvědomíme, ţe se tu jenom uplatňuje základní princip Janáčkovy hudební stavby: vytvářeje 

dramatický styl hudebně-realistický, počíná si Janáček jako emociální hovorová řeč: 

rozvrásňuje melodickou stavbu v isolované nápěvky, rozrývá rytmus ostrými „časovkami“, 

rozbíjí harmonickou stavbu v samostatné isolované úryvky. Rozklad hudební formy není pak 

v tomto osvětlení jen něčím negativním, je jen důsledkem jediného základního stavebního 

principu… Příkladem z Janáčka uţ přecházíme k dalšímu methodologickému výboji současné 

estetiky, kterým můţe přispět k vybudování nové estetiky hudebních forem. Hudební dílo – 

jako kaţdé dílo umělecké se dnešní estetice jeví jako struktura…“ 

Tento článek uvádím proto, ţe ho povaţuji za jeden z mezních příkladů, kdy ještě 

v teoretickém hodnocení skladebných technik převládala věcnost a různorodost kritérií. Jak se 

dále ukáţe, byl takovýto přístup v příštích měsících a letech nahrazen kritériem jediným, a tím 

byl socialistický realismus.  
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Jiţ ve čtvrtém čísle se vztahem socialistického realismu a hudby zabývá Josef Stanislav.
 35

  

„…Socialistický realismus vyuţívá především marx-leninské theorie na otázky umělecké 

tvorby. Vychází tedy z jednoty umělecké theorie i praxe v přímé souvislosti s vývojem ţivota 

jednotlivce i společnosti. Ale nejen to. Socialistický realismus pomáhá najít v těchto 

souvislostech také základní východisko, které dává na cestě k socialismu uměleckému dílu 

jeho smysl. Na základech poloţených díly Marxe a Engelse byl rozvinut uměleckou praxí  

a theorií v SSSR, nejdříve v literatuře, divadle a filmu…Socialistický realismus je tedy 

tvořivým realismem. Odkrývá v člověku zdroje nadšení pro velké myšlenky ţivota. Ukazuje 

člověku, jak zanítit svým dílem onu zápalnou jiskru, která probudí ţivot v semeni, které 

člověk svým dílem zasije, aby vydalo zdravý a bohatý plod, a překonat obtíţe a překáţky 

plodonosného růstu…“  

Je zřejmé, ţe sám autor, i kdyţ nazval svůj článek Socialistický realismus a hudba, dost dobře 

nevěděl, jak tuto metodu uplatnit na tak abstraktní formu, jakou je hudba. Proto jako příklad 

uvádí pouze lidovou píseň a tzv. píseň masovou. „…Tvorba masové písně nám pomáhá 

vyčistit naše hudební vědomí od zbytečných a zatěţujících nabubřelostí, naučí nás vskutku 

nové a lidové hudební řeči, právě tím, ţe naučí nás v lidových prvotvarech konkrétně hudebně 

myslit. Naším uměním můţeme být nápomocni k likvidaci lidového hudebního kýče, musíme 

však současně likvidovat kaţdý projev hudebního formalismu.“ 

Milan Kundera uveřejnil článek Co je realismus v hudební reprodukci.
 36

 Realismus zde staví 

do protikladu s tzv. formalismem. „…Společenský třídní boj odráţí se v umělecké nadstavbě, 

jako boj mezi realismem a antirealismem.“  

Tuto zjevnou nelogičnost pak vysvětluje z vysloveně ideologických pozic. „… Doby, kdy se 

hudba pokládala za samostatnou říši tónů, jíţ se nedotýká ani problematika poznání, ani 

otázka progresivnosti a neprogresivnosti, jsou beze sporu za námi. Je jasné, ţe boj mezi 

uměním realistickým a antirealistickým, boj mezi uměním zaujímajícím ke skutečnosti vztah 

pokrokové ideologie a umění, které nazírá skutečnost prizmatem reakčních filosofií, boj mezi 

uměním, které se proměňuje (uskutečňováním nových poznání) v těsné spojitosti s praxí 

revoluční třídy a uměním, které je od praxe odtrţeno, existuje nutně i v hudbě… Socialistický 

realismus v hudební reprodukci chápeme obdobně jako v hudbě vůbec. Je to taková 

reprodukce, která hudební dílo dotváří nebo přetváří tak, aby mohlo plnit funkce, jeţ na ně 

socialistická společnost (resp. v údobí předsocialistickém: proletářská třída) vztahuje: 

reprodukce, která dílo politicky angaţuje, dává ho do sluţeb progresivní třídy, zaujímá ve 
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skutečnosti týţ noetický vztah, jako vůdčí pokroková ideologie současnosti, která v díle 

poukazuje na souvislosti s národní lidovou tradicí atd…“  

Z dnešního hlediska lze těţko posuzovat, do jaké míry byla podobná slova vlastním názorem 

jejich autorů. Milan Kundera však připustil moţnou polemiku, i kdyţ si na ni odpověděl opět 

v kontextu doby… „Předvídáme, ţe pozorného čtenáře znepokojuje ještě několik praktických 

otázek a pochyb. Nedá nám to, abychom se je ještě nepokusili formulovat a zodpovědět. 

Otázka první (poněkud zlomyslná): jak by vypadala reprodukce, jeţ by měla přehodnotit a 

dnešním potřebám uzpůsobit třeba ty uţ zmíněné Schönbergovy Klavírní kusy? Odpovídáme: 

přehodnocovat lze jen to, kde ještě něco, neřkuli podstatná část, zůstává hodnotou; tam, kde 

však celé dílo se vším všudy je mimo potřeby dnešní vedoucí třídy, třeba – namátkou – u 

Valéryových Kouzel nebo u oněch Schönbergových Klavírních kusů, nelze o nějakém 

přehodnocování mluvit, tady se uţ ani recitací ani hrou nic spravit nedá, tady není prostě co 

přehodnocovat. Socialisticko-realistická reprodukce takových děl je: nereprodukovat je 

vůbec…“ 

Toto vyjádření můţe být také zároveň vysvětlením, proč v této době došlo k výraznému 

zúţení repertoáru reprodukčních umělců, kdyţ o něm rozhodovali ideologové.  

V rozsáhlém článku Stranická hudební kritika – spolutvůrce nové hudby kritizuje Antonín 

Sychra
37

 skutečnost, ţe hudební kritika po roce 1945 se málo lišila od kritiky za první 

republiky. Píše, ţe kritici převáţně v denním tisku, týdenících a časopisech reakčních 

politických stran, nekriticky vynášeli úspěchy západní tvorby a sniţovali tvorbu Sovětského 

svazu, lidově demokratických států i pokrokových domácích skladatelů (konkrétně 

nejmenuje). Píše, ţe: „Konstruktivní socialistická kritika začíná teprve tam, kde kritik dovede 

ostře odmítnout formalistické nedostatky a současně upozornit na moţnosti kladného 

realistického řešení; nebo jinými slovy, kdyţ dovede v konkrétních kritikách postupně stále 

důkladněji objasňovat estetiku socialistického realismu.“  

Tento článek povaţuji za dosti zásadní, protoţe do značné míry předurčil i formu kritiky  

a recenzí v Hudebních rozhledech. Redukoval je v podstatě na srovnávání toho, jak hudební 

dílo můţe vyznít v souladu s proklamovanými tezemi KSČ. Antonín Sychra to v závěru 

formuloval takto: „Zdrojem nové hudební kritiky je pečlivé studium našich vedoucích 

politiků, kteří bezpečně řídí národní vývoj na vědeckých základech daných vědeckým 

socialismem. Studium jejich díla umoţní naší vědě a kritice odhalit reálné, objektivní 
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vývojové předpoklady v podmínkách hospodářských a tím zároveň umoţní předvídat vývoj, 

bojovat na vědeckém základu o novou hudbu.“
38

 

V článku Masové organisace a hudební skladatelé
39

 se Josef Stanislav snaţí vysvětlit termín 

stranickosti v umění. Nabádá umělce, aby spolupracovali s KSČ a masovými organizacemi, 

např. ČSM a ROH a zde čerpali tvůrčí podněty. Článek je vesměs obecný, plný frází. Uvádí-li 

autor některé příklady, dochází z dnešního pohledu aţ k „pozoruhodným“ závěrům: 

„Trampská píseň byla na scestí, to je jasno, ale proč? Protoţe byla spontánním hnutím, byla 

výrazem útěku ze ţivota u mládeţe, která právě měla bojovat svojí písní za lepší ţivot. Ale 

k tomu musila být široce organizačně i ideově podchycena. A to se stalo aţ po revoluci. Proto 

také dnešní osudy zpěvnosti mládeţe jsou zcela jiné, neţ tehdy.“ Nebo jiný příklad: „Láska 

k trpícímu lidstvu učinila z uměleckých vizí renesančních umělců geniální proroctví daleké 

socialistické budoucnosti, kdy bude uskutečněna.“  

Obdobnému tématu se věnuje Pavel Štěpán v článku Úkoly skladatelů při spolupráci se 

soubory ČSM
40

. Upozorňuje však na nebezpečí nekvalitních textů písní, které mohou 

negativně ovlivnit i hudební stránku.  

Aţ do této doby se v podstatě mohlo zdát, ţe ideologický obsah Hudebních rozhledů je dílem 

redaktorů nebo externích spolupracovníků. Od určité doby, zhruba od roku 1950, se jiţ přímo 

odvolávají na usnesení vedoucích orgánů KSČ. Viz např. článek Jaroslava Jiránka: Hudba  

a resoluce ÚV KSČ o filmu.
41

 

Za váţný problém té doby byla pokládána i populární hudba. V čísle tři ročníku III uspořádala 

redakce anketu v níţ se současní skladatelé vyjadřovali k tomu, jakou populární hudbu 

tehdejší doba potřebuje
42

. Názor na ni dokládá úvod k anketě: „V oblasti populární hudby 

nám zanechal kapitalismus nejtíţivější dědictví v podobě hudby zmechanizované, obchodní, 

ne tvůrčí. Úkolem všech našich skladatelů a hudebníků je odstranit tento stav a dát člověku 

srozumitelné, radostné a povzbudivé umění. Skvělý vzor nám zde poskytuje sovětská 

populární hudba.“ Ankety se zúčastnili Václav Vačkář, Jaroslav Řídký, V. A. Vipler a Karel 

Vacek. Jejich odpovědi jsou ideologicky podbarvené. Většinou se shodují na tom, ţe nové 

skladby by neměly být těţké, aby je mohly hrát i amatérské soubory. 
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Volání po změnách se dotýkalo všech odvětví hudby a nevyhnulo se ani vojenské písni. 

V pokusu (v článku Vojenská píseň
43

) o rozbor současného stavu tohoto ţánru se autor vojín 

Miloš Sedmidubský dopracovává k závěrům, které rovněţ charakterizují tehdejší dobu. 

Vojenskou píseň dělí na pochodovou a oddechovou. Zmiňuje se o jejich velkém významu, 

například v tom, ţe pomáhají „překonat útrapy těţké sluţby“. Upozorňuje, ţe je nedostatek 

vhodných vojenských písní a ţe je na skladatelích, aby tento problém vyřešili. Odkazuje na 

zkušenosti sovětských vojáků, kteří „zpívají o Buďoném a o Vorošilovovi“ a ptá se „proč my 

bychom nemohli zpívat o Ţiţkovi nebo o Čepičkovi?“ Tento článek se nechce tvářit jen 

ideově, ale dotýká se i hudební formy vojenských písní. Autor zdůrazňuje na příkladu písní 

Směr Praha a My jsme hoši od útvaru, ţe skladatelé by měli stavět na půlových a čtvrťových 

notách, jen výjimečně na osminách a dbát na pravidelné oddechy, aby voják, který pochoduje 

několik hodin s velkou zátěţí, mohl při zpívání dýchat. Písně by neměly obsahovat ani 

předtaktí, vzhledem k tomu, ţe průměrný voják jen obtíţně začne zpívat píseň s předtaktím 

správně na pravou nohu. Tímto nedostatkem trpí, podle autora, prý i jinak výborná píseň 

Václava Dobiáše Budujeme. Oddechové písně mají, co do hudební formy, větší moţnosti. 

Mohou být i s doprovodem hudebních nástrojů a vojáci by při jejich zpěvu mohli vhodně 

vyplnit čas tzv. čepobití před večerkou.  

Tento článek je v kontextu spíše okrajový, ale svědčí o tom, ţe ideologický diktát se nevyhnul 

ţádnému druhu umění a vedl k pokřivenému vnímání hudby, případně aţ k jejímu odmítnutí.  

Na stránkách časopisu se pochopitelně více prostoru věnovalo větším hudebním druhům  

a jejich ovlivnění.  

Píseň byla povaţována za ţánr, jehoţ prostřednictvím bylo nejjednodušší hudbou ovlivňovat 

široké masy lidí. Vedení SČS píseň proto všemoţně podporovalo a vyzývalo autory k tvorbě. 

O tom, ţe se to ne zcela dařilo, svědčí i článek Dr. Vladimíra Hudce Úloha písně v českém 

hudebním vývoji.
44

 Vinu za to, ţe „řada skladatelů pohlíţí na píseň jako na podřadný jev“ 

přičítá do značné míry i hudební vědě, která „ne dost pronikavě a spíše deklarativně neţ 

materiálově hovoří o významu písně pro českou hudební kulturu.“ 

Pro ideologickou manipulaci se zvlášť dobře hodila kantáta. Ivan Vojtěch si v článku 

Prohloubit demokratičnost kantátové tvorby
45

 stěţuje na nedostatek vhodných skladeb pro 

sbory, které se podle něho uţ nechtějí spokojit jen s národními a masovými písněmi. Jako 

příklad vhodný následování uvádí Dobiášovu kantátu Buduj vlast – posílíš mír, Kaprovu 
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V sovětské zemi, Seidlovu Lidé bděte, Sommerovu a Friedovu kantátu o Gottwaldovi. Hlavní 

pozornost zaměřuje na rozbor Stanislavovy kantáty Matka země, kterou údajně z reakčních 

pozic napadla jedna kritika, ale pramen neuvádí ani se blíţe nezmiňuje, čeho konkrétně se 

kritika týkala. Toto dílo povaţuje za velký úspěch celé české hudby a přínos k demokratizaci 

vidí v tom, ţe skladatel navázal na lidové ţánry, jak dokázal v melodiích zachytit to „co v lidu 

roste, co se v našich lidech mění.“  

Obdobně se dívá na Dobiášovu kantátu Buduj vlast – posílíš mír ve stejně nazvaném článku 

Antonín Sychra.
46

 Připomíná, ţe tato skladba je jedna z vítězných skladeb I. plenárky 

československých skladatelů a navíc odměněná zlatou medailí míru. Skladatel měl podle 

autora na mysli „obrovské veřejné shromáţdění, masy lidu, které uprostřed mohutných 

slavností a tanečního veselí s hlubokým vědomím odpovědnosti skládají budovatelskou 

přísahu.“ Ideovost díla spatřuje v tom, ţe „Dobiáš dovedl mírovou budovatelskou přísahu 

zasadit do radostných scén lidového veselí“. 

 

Problém s orchestrálními skladbami 

Jak těţko lze hudbu uzavřít do ideologických schémat, se přesvědčovali sami ti, co o něco 

podobného usilovali. Například na druhém plenárním zasedání SČS (článek Bohumila 

Karáska – Nedostatky našich nových orchestrálních skladeb
47

) bylo poukázáno na „velké 

úspěchy naší nové realistické hudby v oboru kantáty“, zatímco v oboru symfonické hudby 

„jsme nepokročili vůbec ţádným jasně viditelným způsobem vpřed za dalším rozvinutím 

realistického směru v hudbě“.  

K zevrubnějšímu hodnocení si vybral skladby na přehrávce na plenárním zasedání SČS. Za 

nejzdařilejší povaţuje B. Karásek Tance z Pohronia op. 43 od Alexandra Moyzese, které 

vycházejí z lidových tanců a ukazují „tu jiţ správný realistický pohled na lidového člověka.“ 

Skladbě však vytýká, ţe je pouze „jednostranným obrazem lidové veselice.“ Na závadu také 

byla podle něho přílišná délka jednotlivých tanců. Pro nás můţe být zajímavá i poznámka, ţe 

autor kritiku svých kolegů uznal a ve skladbě provedl některé škrty.  

Zásadnější kritiky se dočkala skladba Východoslovenská predohra od Dezidera Kardoše. 

Vytýkána mu byla neujasněnost programu i obsahu skladby i celý „způsob Kardošovy práce, 

která se nezbavila ještě četných zbytečných intelektuálských sloţitostí, jimiţ se obsah skladby 

ještě více zatemnil.“ Neuspokojila ani Symfonietta Ladislava Holoubka. Vytýkána mu byla 
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nepůvodnost díla, ale bylo to řečeno frází, kterou šlo odsoudit jakoukoli skladbu. „Po cestě 

krotkého nevýrazného eklekticismu se však k realismu nedostaneme, byť bychom přísahali na 

melodii třikrát denně. Je třeba si uvědomit, ţe kaţdá melodie musí mít někde svůj základ. My 

jej vidíme v hudebních představách našeho lidu…“ 

Předmětem hodnocení je dále Orlická suita pro smyčcový orchestr Štěpána Luckého. Bohumil 

Karásek ocenil především to, ţe „skladba vznikala jako odraz Luckého patronátní činnosti na 

orlickém okrese, kde poznal především potřeby i představy lidí o hudbě v praxi a objasňoval 

si i jejich chápání hudby.“ Vytýká mu však, ţe příliš navazuje na klasiky, a proto „tato hudba 

není tedy ještě typickým obrazem dnešního člověka a situací v kterých ţije…“ 

Jedinou symfonickou básní, která je v článku hodnocena, je skladba O. Chlubny Z jara. Za 

klad Karásek povaţuje „autorovu snahu vymanit svou řeč ze zajetí dekadentských 

nesrozumitelných představ a obrazů.“ Vytýká mu však, ţe spojuje jaro s myšlenkami „o jakési 

tajemné mystické síle, která kaţdoročně s jarem propukává“ a nikoli jako dobu, „kdy pracující 

lid slaví svátek 1. máje, osvobození Rudou armádou“ a pomíjí i to, ţe „naši uvědomělí 

zemědělci tuto přírodu aktivně přetvářejí, podrobují si ji.“ 

V závěru Karásek vyzývá skladatele k tvorbě „realistické, lidové, vysoce ideové hudby.“ 

O atmosféře, která panovala na přehlídkách, svědčí záznam z diskuse na III. celostátní 

přehlídce nové tvorby československých skladatelů.
48

 Nezdá se být tak jednostranná  

a mnohdy aţ nepřátelská jako v recenzích a v článcích Hudebních rozhledů. Jako příklad lze 

uvést diskusi o Rhapsodických variacích na moravské thema K. Slavického. Diskutující 

skladbu stavěli do kontrastu s Metamorfózami E. Suchoně, kterým se dostalo jednomyslně 

kladného přijetí. V hodnocení Slavického se vytvořily dva protichůdné tábory. „Skladbě 

nebylo nikým upíráno ani technické mistrovství, ani strhující upřímnost projevu. Avšak 

upřímnost ještě není vţdy pravdivostí. A právě o otázce pravdivosti díla, tj. její typičnosti pro 

naši dnešní skutečnost, se rozvinula diskuse.“ Z obsahu článku vyplývá, ţe kritika byla zřejmě 

velmi nekonkrétní, stejně, jako byly málo konkrétní zásady socialistického realismu v hudbě 

vůbec. Na obranu Slavického se postavil mj. V. Trojan, který Slavického dílo povaţoval za 

vůbec nejlepší, které zaznělo. „Jsou tam reálné city a jestliţe je to zobrazeno tancem nebo 

podobně, to uţ je individuální záţitek jedince a někdo podlehne spíše tomuto rytmickému 

elementu a někdo ne. Pokud se týká mistrovství, myslím, ţe tato skladba je na vrcholu.“ 
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Komorní hudba z pohledu interpretačního 

Obdobně jako o symfonické tvorbě se diskutovalo i o hudbě komorní. Dosud jsem si všímala 

hodnocení jednotlivých děl z hlediska tehdejších ideologických zásad. V souvislosti 

s komorní hudbou však můţe být zajímavé, ţe obdobný přístup byl praktikován i na poli 

interpretačním. Dokumentovat to mohu na článku Ivana Vojtěcha K některým otázkám 

komorní hudby.
49

 Autor nesouhlasí s tvrzením některých hudebních ideologů, ţe „komorní 

hudba, tento protěţovaný obor burţoazního umění, je dnes nesporně na ústupu“ a ţe uţ 

„nemůţe být záleţitostí nejširších vrstev posluchačů.“ Dokládá to na příkladu umělecké 

činnosti několika komorních těles. Například Českého noneta, ale i úderky AMU, která 

s harmonikou, klarinetem a zpěvačkou má na repertoáru úpravy našich lidových písní a písní 

budovatelských. Podstatnou část článku tvoří pohled na cyklus koncertů Českého tria a jeho 

jednotlivé členy. Více neţ jejich hudebního výkonu, si však I. Vojtěch všímá toho, jak na 

něho umělci působí ideově. Dochází tak k závěru, ţe například Miloši Sádlovi se „snad jako 

jednomu z prvních našich instrumentalistů podařilo propracovat se k základům reprodukce 

opravdu realistické…“ Dokáţe podle něho dát dílu jednotící linii, kterou „staví na vskutku 

ideovém, stranickém vyzdviţení nejpokrokovějších myšlenek v jednotlivém díle, ţe dovede 

odlišit to, co vedlo dál, a tak dosáhne vskutku stranického přehodnocení děl kulturního 

dědictví.“ Je však třeba připomenout, ţe nehovoří o interpretaci nějakého soudobého díla, ale 

Beethovenových sonát a zejména Brahmse (konkrétně nejmenuje). 

A. Plocek zase podle I. Vojtěcha interpretuje Beethovenovu Sonátu op. 96 tak, ţe je „u něho 

Beethoven opravdu monumentálně ztvárněným projevem velikého, hrdého revolucionáře, 

vpravdě geniálního člověka, který dovedl ukázat lidem cestu vpřed.“ Vytýká mu však 

zkreslení Franckovy Sonáty A dur, protoţe zdůraznil „především meditativní části a v nich 

poloţil důraz ještě na sloţku timbrovou.“ Podle autora právě tato priorita celé dílo zkreslila  

a „ze Sonáty zmizel Franck revolucionář, účastník revoluce a komuny roku 1871, veliký dědic 

a ţák Beethovenův.“ Josefu Páleníčkovi zase vytýká vnějškovost interpretace Beethovenovy 

Appassionaty a výraznou zvukovost, coţ oslabuje realistickou reprodukci.  

 

Opery  

Skladatelům nebyla dopřána tvůrčí svoboda. Úkoloval je Svaz československých skladatelů, 

který fungoval jako polický orgán přímo řízený ÚV KSČ, přebírající zase direktivy ÚV 

VKS(b). Svědčí o tom článek O novú národnú operu.
50

 Přímo se odvolává na usnesení ÚV 
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VKS(b) z 10. 2. 1948 a Ţdanovův projev o Muradeliho opeře Velká druţba a tvrdí, ţe umělci 

Sovětského svazu díky „velké pomoci strany, vlády a generalissima Stalina překonali stagnaci 

ve vývoji sovětské opery“
51

. Upozorňuje, ţe u nás naopak „reakční burţoazní estetikové  

a skladatelé, jejichţ tvorba končí ve slepé uličce formalismu, hovoří o krizi a úpadku opery  

a dokonce o nemoţnosti komponování nových krásných děl.“ Zdůrazňuje, ţe sice čeští  

a slovenští skladatelé dosáhli „v celé řadě kompozičních oborů krásných úspěchů, jako 

například v tvorbě kantát, masových písní, sborů, ale v operním ţánru jsou úspěchy zatím 

výjimkou.“ Autor článku to povaţuje za celkem přirozené, „kdyţ si uvědomíme, ţe z více neţ 

třinácti oper, které byly u nás poprvé po roce 1945 předvedené, drtivá většina vznikala 

alespoň v koncepci v době nesvobody nebo dokonce za první republiky. Proto většina nese 

typické znaky úpadku celé naší umělecké tvorby z těchto let. Naše opera v době mezi dvěma 

světovými válkami ztratila aţ na výjimečné případy souvislost s národní tradicí a přestala být 

útvarem, který by vedl a uvědomoval národ.“ Za jediné úspěchy, kterých bylo po roce 1945 

dosaţeno, autor povaţuje operu slovenského skladatele Eugena Suchoně Krútňava a operu 

Naši furianti od Rudolfa Kubína. Pozastavuje se nad tím, ţe dosud nebyla napsána opera na 

námět ze současnosti. Protoţe „na operní scénu patří obraz budovatelského úsilí našeho lidu, 

současná a aktuální tématika našeho boje za mír, našeho spojenectví se Sovětským svazem, 

naší solidarity s pokrokovými lidmi celého světa.“ Jako příklad námětů uvádí práci Svazu 

mládeţe, Pionýra, nových vztahů člověka k člověku, obrazy našich nových lidových 

slavností, bohatství tanců a zvyků našeho lidu. Doporučuje také obrátit více pozornosti k naší 

nové vesnici, kde se dá údajně rovněţ najít mnoţství krásných témat. Operní díla by měla také 

zhodnotit osvobozenecký boj našeho lidu, hrdinství naší východní armády a našich partyzánů 

i bojovníků slavného slovenského povstání a bojů o Duklu. Uţ jenom výčet těchto témat 

vysvětluje, proč ţádná takto ideologicky vyhovující opera nevznikla. Zřejmě tak 

argumentovali i tehdejší skladatelé a libretisté, protoţe úvodník pravděpodobně reaguje na 

jejich námitku, ţe i operní klasici jen ve výjimečných případech čerpali ze své současnosti. 

Článek s tímto tvrzením nesouhlasí a odvolává se na studii V. Gorodinského Opera a balet  

v SSSR
52

. Uvádí také příklady nově vznikajících děl: K. Reiner dokončil operu Zakletá píseň, 

E. Hájek operu Jan Výrava, P. Kálik Lásky div, na námět ze ţivota dnešní vesnice připravoval 

operu B. Vomáčka, partyzánským bojům na Moravě je věnována opera L. Pelíška Ondryš 
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muzikant atd. Přímé ideologické ovlivňování autorů je zahaleno do nabízené tvůrčí pomoci, 

která měla například i takovou podobu, ţe se jejich díly zabývala plenární zasedání SČS.  

V tomto čísle
53

 se skladatelé svěřují se zkušenostmi ze své tvorby. Například Eugen Suchoň 

píše o své opeře Krútňava, Boleslav Vomáčka se zamýšlí nad tzv. vesnickou operou, za 

největší problém povaţuje „nedostatek básnických dramatiků, kteří by měli zálibu pro toto 

thema a byli ochotni s ním spolupracovati.“ Myslel tím takové libreto, které by zobrazilo boj 

o socializaci venkova, rozpory mezi „odumírající třídou vesnických boháčů a nastupující 

společností uvědomělých druţstevníků…“ Josef Stanislav se zamýšlí nad kompozicí husitské 

opery. Odvolává se i na Bedřicha Smetanu, kterého se snaţí v duchu doby aktualizovat. 

„Překvapoval mě slavnostní klid, s jakým vytváří Smetana své husitské náměty s intonací 

husitského chorálu. Při veškeré bojovnosti zachovává Smetana vznešenou, ale teplou 

monumentalitu, která má v sobě něco z monumentality sovětské…“ 

Karel Reiner se ve svém příspěvku svěřuje se zkušenostmi z práce s operním tvůrčím 

kolektivem. Na vytvoření a provedení opery Zakletá píseň na libreto K. J. Beneše (pohádka 

s námětem národně-osvobozeneckého boje, boje proti fašismu a imperialismu a boje za mír) 

uzavřel socialistickou smlouvu s krajským oblastním divadlem v Plzni. Vytvořil také tzv. 

tvůrčí kolektiv, jehoţ členy byli autoři libreta a hudby a vedoucí a sólisté (při dalším postupu 

práce téţ zástupci kolektivních těles) operního souboru. Zdůrazňuje, ţe pro skladatele je 

výhodné a ţádoucí pracovat v tvůrčím kolektivu uţ od okamţiku stanovení námětu, 

prodiskutovat spolu nejdříve libreto, a pak teprve začít komponovat.  

Ján Cikker se krátce zmiňuje o chystané opeře Jánošík, Zbyněk Vostřák o své opeře 

Kutnohorští havíři a Ludvík Pelíšek o opeře Ondryš muzikant.  

Nelze se na tomto místě nezmínit o recenzi opery Pohádka máje od Jaroslava Kvapila 

uvedené v Národním divadle.
54

 Autor ji dává za příklad díla, které nereflektuje současnost. 

Pozastavuje se uţ nad tím, ţe „v době odboje našeho lidu proti fašistickým okupantům píše 

Jaroslav Kvapil operu soukromých osudů několika lidí let devadesátých. Z hrůzy tehdejší 

skutečnosti utíká se do soukromého světa těchto lidí…“ Je to nespravedlivý odsudek, protoţe 

Mrštíkův román Pohádka máje byl jistě kvalitní předlohou pro operní dílo, ale v padesátých 

letech málo ideový. Podle recenzenta se Jaroslav Kvapil nechal ovlivnit „formalistickými 

tendencemi a hlásáním bezideovosti hudby šířenými reakčními umělci a estetiky.“ Klady 

provedení opery nachází pouze v momentech, kdy opouští ideologické klišé. Vyzdvihl 

výkony dirigenta Václava Kašlíka a představitelů hlavních postav J. Vymazalové,  
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Z. Hrnčířové, J. Jorana, I. Ţídka a dalších. Této opeře se Bohumil Karásek věnuje i v dalším 

svém článku Co chybí některým novým operám.
55

 Zabývá se i jinými díly, v tomto čísle 

zmiňovanými, a za příčinu neúspěchu většiny nových oper povaţuje nedostatek jejich 

ideovosti. Vysvětlil, jak vlastně ideovost uměleckého díla chápe. „Chápeme ji především 

stranicky. Pro nás neexistuje ono burţoasně objektivistické: kaţdý má svou pravdu. Jak 

podstatně se liší pravda našeho pracujícího lidu třeba od pravd pánů Trumanů. Nemůţe býti 

pochyby ani o tom, ţe tato pravda našeho pracujícího lidu musí se odráţet v našich operách. 

To znamená: ţe ideové je jen to umělecké dílo, které obrazí skutečnost viděnou očima 

progresivních idejí dnešní doby…“  

Je zajímavé sledovat, jak tehdejší skladatelé v zajetí ideologické předpojatosti málo 

respektovali sloţitost operního ţánru. Domnívali se, ţe pouhým usnesením vznikne dílo, které 

bude odpovídat poţadavkům socialistického realismu, bude umělecky na výši a ještě ho 

přijmou posluchači. Zcela pominuli nutnost tvůrčí svobody autorů. O tomto svědčí i článek 

Jana Seidla Vytvoření nové opery – přední úkol našich skladatelů.
56

 Podivuje se, ţe se „dosud 

nikdo nepokusil o ztvárnění soudobého thematu v opeře, nikdo se nepokusil vyjádřit v opeře 

statečnost dělnické třídy v boji s kapitalismem a fašismem. Nikdo se nepokusil hudebně 

vytvořit typy našich národních hrdinů a hrdinů našeho mladého lidově demokratického státu.“ 

Chybí tak podle něj i argumenty, které dokáţí, ţe socialistický realismus jako tvůrčí metoda 

vyprodukuje díla vysoké ideovosti a nejširší platnosti. Domnívá se, ţe situaci pomůţe vyřešit 

ustavená operní komise SČS ve sloţení E. F. Burian, F. Pujman, Z. Chalabala, J. Zich, J. 

Doubrava, L. Podéšť za předsednictví J. Seidela. Komise se zabývala těmito operními a 

baletními díly: Ambros – Maryla (část. lektorováno, provedeno v Olomouci), J. Z. Bartoš – 

Prokletý zámek (provedeno v Ústí nad Labem), J. Z. Bartoš – Hanuman, J. Z. Bartoš – 

Paříţská komuna (Útok na nebe), J. Bartovský – Cesty usmíření, Zd. Blaţek – Vrchovina 

(doporučeno ND), P. Bořkovec – Paleček (doporučeno ND), J. Burghauser – Lhář (Karolinka 

a lhář – v plánu opery Olomouc), M. Čeleda – Monna Vanna, J. Doubrava – Král Lávra (dílo 

provedeno v rozhlase), J. Doubrava – Don Quichote, J. F. Fischer – Eufrosina, M. Hájek – 

Dornička, J. Hanuš – Sůl nad zlato (provedeno v Olomouci), J. Hanuš – Plameny, J. Hanuš – 

Othello, K. Horký – Hejtman Šárovec (provedeno v Brně a Ústí nad Labem, O. Chlubna – 

Kolébka, O. Chlubna – Jiří z Poděbrad, O. Chlubna – Hrátky na drátkách, J. Jirásek – Pan 

Johanes, V. Kašlík – Jánošík (provedeno v ND a v Plzni), J. Křička – Nocturno (Záhořanský 

                                                 
55

 Bohumil Karásek, Co chybí některým novým operám, in: Hudební rozhledy III, č. 4, 1950, s. 13 
56

 Jan Seidel, Vytvoření nové opery – přední úkol našich skladatelů, in: Hudební rozhledy VII, č. 18, 1954, s. 

823-825 



 73 

hon – provedeno v Plzni), R. Kubín – Pasekáři (provedeno v Ostravě), I. Krejčí – Temno, J. 

Pauer – Ţvanivý slimejš, L. Podéšť – Němá barikáda, L. Pelíšek – Ondryš muzikant, K. 

Reiner – Zakletá píseň, D. C. Vačkář – Švanda dudák (provedeno v ND), Z. Vostřák – 

Kutnohorští havíři (zařazeno do repertoáru opery v Liberci), M. Sokola – Marnotratný syn, V. 

Trojan – Kolotoč, B. Vomáčka – Boleslav, M. Vacek – Jan Ţelivský, J. Novák – Svatební 

košile, O. Schäffer – Legenda o štěstí. 

Komise se zaměřovala v podstatě na hodnocení předloţených děl a doporučovala je divadlům 

k provedení. Šanci měla uspět jen ta, která odpovídala tehdejšímu klišé.  

Tématu nové opery se Hudební rozhledy věnovaly i v dalších číslech buď vlastními články 

nebo většinou otištěním diskusních příspěvků z různých shromáţdění (J. Jiránek,  

A. Sychra, I. Řezáč, V. Bor a další).  

Rozsáhlejším materiálem je dále záznam diskuse o operní tvorbě na III. celostátní přehlídce 

nové tvorby československých skladatelů.
57

 Opakují se v ní stejná klišé, o nichţ jsem se jiţ 

zmiňovala. Převládá nespokojenost nad tím, ţe skladatelé netvoří opery dostatečné úrovně na 

předem daná témata.  

 

b) Období 1957-1962 

XX. sjezd KSSS, který se konal 14. - 25. února 1956, odhalil nejhrubší projevy kultu 

Stalinovy osobnosti a přinesl určité uvolnění do kulturního dění. Měl vliv i na naši politickou 

a společenskou sféru, i kdyţ vyrovnávání se s neblahými důsledky kultu osobnosti u nás bylo 

velmi pozvolné. Ideologické ovlivňování tvůrčí činnosti se nedělo jiţ tak autoritářsky, ale 

mocenské elity se tohoto nástroje nemínily vzdát. Svědčí o tom např. článek Antonína Hořejše 

Na hudební frontě není klidu.
58

 Varuje před tím, aby se přebírání vzorů z Východu 

nenahradilo stejným trendem ze Západu. Argumentuje tím, ţe právě takovéto tendence 

v Polsku a Maďarsku vedly aţ k ohroţení lidově demokratického zřízení. Píše, ţe reakce je 

připravena zneuţít zásad potírání dogmatismu k vnesení „zmatku do tvůrčího dění“. Článek 

dokládá, jak neochotně se u nás zastánci kultu osobnosti a deformací hodlali vzdát svých 

názorů. Hořejš se ještě i v tomto článku odvolává na Ţdanovovy teze a povaţuje je za zdroj 

„obrody naší hudby“, která podle něho spočívala v oţivení ideovosti, humanistických rysů  

a optimismu. Za klad také povaţuje, ţe se podařilo „ve vědomí tvůrců vypěstovat smysl pro 

společenskou funkci hudby, důleţitého činitele v boji o socialismus…“ Jediné, co z tohoto 
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článku vyplývá, jako určité novum, je přiznání, ţe v uplynulém období došlo k ochabnutí 

vztahů se západní hudbou, ale zdůvodnění se uţ nese plně v duchu dosavadních 

ideologických předsudků.  

I kdyţ dogmatismus z Hudebních rozhledů po roce 1956 nevymizel, došlo k oţivení obsahu, 

zvýšila se kritičnost a objevovaly se také různé názory na jeden problém. Projevilo se to 

v diskusích o soudobosti naší hudby. Např. Jiří Válek ve studii O historických základech 

soudobosti naší hudby
59

 představuje tři názorové skupiny tvůrců, kteří se pokouší s tímto 

problémem vyrovnat (protagonisty nejmenuje). Uvádí, ţe „jedni tvrdí, ţe soudobosti v naší 

hudební tvorbě lze dosáhnout pouze hudebními prostředky (a vyuţitím všech technických 

vymoţeností) předválečné hudební moderny, neboť tyto prostředky odpovídají stylu ţivota 

člověka 20. století“ (např. violový koncert A. Háby aj.). Názor druhé skupiny shrnuje 

konstatováním, ţe „současný skladatel nemůţe tvořit hudbu naší dnešní socialistické epochy, 

a navazovat na hudební prostředky předválečné moderny, neboť tyto prostředky jsou spjaty 

s obsahovou bezútěšností, individualismem, spekulativností tehdejší hudební tvorby… Tito 

skladatelé a kritikové vycházejí z názoru, ţe mnohem správnější, zdravější a tím i dnes 

plodnější je tvůrčí rozvíjení hudebního jazyka klasiků 19. století.“ (V tomto případě neuvádí 

ţádný příklad.) Autor přibliţuje i třetí názorovou skupinu, která „vychází z názoru, ţe 

problém soudobosti naší hudby nevězí v hudebních prostředcích, ve formě, ale v obsahu. Ţe 

po vyřešení soudobosti obsahu se poměrně snadno pak vyřeší i vše ostatní.“ Jako příklad 

uvádí Druhou symfonii Václava Dobiáše. Sám autor se přiklání ke třetí názorové skupině, 

kdyţ konstatuje, ţe ţádný názor do důsledku problém neřeší.  

Tento aktuální úvod jako by vytvořil záminku k návratu aţ do 20. let a připomenutí tvůrčích 

metod, kterými pojímali i tehdejší soudobý ţivot vynikající tvůrci, jakými byli např. Otakar 

Jeremiáš, Otakar Ostrčil a především Leoš Janáček. Tato studie je zajímavá i proto, ţe 

zmiňuje jména, která se do té doby v Hudebních rozhledech neobjevovala tak často,  

a hlavně nabádá k inspiraci v jejich odkazu.  

Ivan Jirko v úvaze O soudobosti
60

 připouští z našeho hlediska moţná aţ kacířskou myšlenku, 

ţe soudobá hudba si jde „pro podněty a poučení“ aţ k romantismu. Opomíjí socialistický 

realismus, nevadí mu tehdy hojně proklamovaný optimismus, ale nikoli „vítězné fanfáry  

a triumfální pompa.“  
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Jestliţe připomínám některé tendence, které se snaţily prosazovat autonomní hudební tvorbu 

a její kritiku, neznamená to, ţe by se skladatelé osvobodili od vlivu komunistické ideologie. 

Mnozí ji iniciativně podporovali nejen svojí tvorbou, ale i různými prohlášeními. Např. 

Jaromír Podešva v poznámce Blíţ k ideálu socialistického umělce
61

 vítá sovětský sedmiletý 

plán, jehoţ naplněním „Sovětský svaz doţene a předeţene ekonomicky USA a tím klesne 

nebezpečí nové války na minimum.“ Pro něho to znamená, ţe se rychleji přiblíţíme k ideálu 

socialistického umělce – umělce budoucnosti.  

Karel Pravoslav Sádlo ve své výzvě Jiţ dnes vychovávat pro komunismus
62

 konstatuje, ţe je 

třeba se více věnovat výchově mladých umělců a přípravě pracujících ke schopnosti přijímat 

hudbu, aby mohli smysluplně trávit svůj volný čas.  

O tom, ţe ideologie se ani v nejmenším nevzdala záměru ovlivňovat uměleckou tvorbu, 

svědčí také rezoluce II. sjezdu SČS.
63

 Podstatou část rezoluce tvoří právě ideologické fráze. 

„Na poli ideologickém půjde nyní o to odrazit všechny pokusy revizionizmu a přejít do 

ofenzívy ve všestranném rozvíjení světového názoru marxismu-leninismu. Nejnebezpečnější 

formou burţoasní ideologie je v současných podmínkách k nám ze Západu všemi prostředky 

šířená nákaza intelektuálského estétství, našeptávající, ţe není důstojné umělce stát uprostřed 

ţivota, to je kladoucí idealisticky umění nad ţivot… Svůj základní úkol bude spatřovat Svaz  

i nadále především v tom, podnítit co největší rozmach naší nové tvorby, aby umění 

socialistického realismu zvítězilo i v hudbě svou uchvacující uměleckou krásou, morálně 

povznášející a společensky revoluční silou svých idejí…“ 

Ve stejném čísle je přetištěn diskusní příspěvek Bohumila Karáska O práci Hudebních 

rozhledů a naší kritice.
64

 Hodnotí práci redakce Hudebních rozhledů, konstatuje, ţe se poučila 

z výsledků XX. sjezdu KSSS, „rozvíjela a organizovala tvůrčí diskusi k řadě otázek soudobé 

hudby a hudebního ţivota.“ Kladně hodnotí, ţe i v době maďarské kontrarevoluce stála spolu 

s vedením Svazu „pevně a neúchylně na pozici naší strany a našeho pracujícího lidu.“ 

Zdůraznil také, ţe bude hájit ty skladatele, kritiky a teoretiky, kteří se po roce 1948 výrazně 

angaţovali na straně tehdejšího stranického státního vedení proti případným kritikům. 

Jak uţ jsem se zmínila, pro toto historické období je příznačné připuštění více názorů na 

určitý problém, ale vţdy je zcela jasně konstatováno, ţe správný je jen jeden názor a ostatní je 
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třeba opustit. Příkladem můţe být úvaha Ivana Jirko Jasnou řeč!
65

, v níţ polemizuje s pracemi 

Ivana Vojtěcha. Běţným klišé odborných úvah a komentářů, byl návrat k období 1948-1953, 

které, aţ na některé dílčí chyby, bylo vţdy hodnoceno kladně, a na které šlo navazovat. Jirko 

pokračuje dělením skladatelů na ty, kteří odpovídají tehdejším kritériím (Pauer, Sommer) a na 

ty, co tato kritéria ne vţdy splňují (Kalabis, Eben). Z jeho obsáhlé polemiky vyplývá, ţe 

jedině správný názor kritiků je ten, který akcentuje ideový dosah díla. Ti, kdo se zaměřují i na 

estetickou účinnost díla, jsou obviňováni ze subjektivismu. 

Ideologickému ovlivnění tvorby slouţily i různé akce, jejichţ závěry se pak vydávaly za 

závazné. Např. ve dnech 21. - 24. října 1959 se v Praze konala konference o současné opeře. 

Konferenci komentoval v článku O novou operu, hodnou naší velké doby, Ivan Jirko.
66

 

Obdobnou akcí byl i aktiv  kulturních pracovníků v lednu 1960 ke Sjezdu socialistické 

kultury. Zprávu o něm napsal Jaroslav Jiránek.
67

 Bylo na něm konstatováno, ţe sjezd 

„představuje významný mezník i v tom, ţe znamenal konec jistému ideologickému zakolísání, 

jeţ se na určité části naší kulturní fronty projevilo v roce 1956. Soudruh Gottwald nás vţdy 

učil, ţe jednou vydobyté pozice je třeba upevnit, aby bylo moţno postupovat dál.“ Celá tato 

akce podtrhla význam ideologie. „Jedním si mohou být naši nepřátelé na západě opravdu jisti: 

našeho ideologického odzbrojení se nedočkají!“ 

Z oficiálních dokumentů o jednáních SČS, které přetiskovaly Hudební rozhledy, lze 

postřehnout, ţe stále více dochází k rozporu mezi snahami vedoucích představitelů Svazu 

ovlivnit tvorbu v duchu ideologie KSČ a díly většiny skladatelů, která v té době vznikala. 

Např. vedoucí tajemník ÚV SČS Antonín Hořejš
68

 u příleţitosti 15. výročí osvobození 

Československa sovětskou armádou vyzdvihl taková díla, jako Rudoarmějská symfonie, 

Stalinův rozkaz, Fučíkův odkaz, Předehra socialismu, Májová předehra a další a zároveň si 

posteskl, ţe „procento děl, přimykajících se k našemu socialistickému ţivotu, k jeho budování 

sice vzrostlo, ale je stále malé vedle tvorby, která řeší problematiku ryze hudební.“ 

Je zřejmé, ţe ani hudební kritika se v té době ještě nevymanila z absolutní závislosti na tehdy 

jediné uznávané ideologii. Svědčí o tom i referát J. Jiránka na zasedání ÚV SČS
69

, v němţ 

varuje před „nebezpečím záměny zásadního stranického postoje za osobní vkus jednotlivých 

kritiků.“ I tato teze se jeví jako pouhá fráze, protoţe i kritiky v Hudebních rozhledech ji v té 
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době jiţ ne zcela naplňovaly a objevovaly se také specifické přístupy k hodnocenému dílu 

(viz. kapitola o recenzích v Hudebních rozhledech). 

Zřejmě si to uvědomovali i vedoucí představitelé Svazu, a proto se při kaţdé vhodné 

příleţitosti snaţili vymezit určitá oficiální kritéria pro hodnocení hudebního díla. Např. 

Antonín Sychra spatřuje přínos marxistické kritiky v tom, „ţe odstraňuje nebezpečí 

nahodilosti a subjektivismu tím, ţe osobní kritikovo hodnocení je ověřováno kolektivní tvůrčí 

diskusí, kterýţto proces má své objektivní zákonitosti, … v tomto procesu má aktivní funkci 

ideologie, která spojuje uměleckou kritiku se společenskou praxí nejširších mas.“
70

 

Je zřejmé, ţe i ti, co se snaţili uměleckou tvorbu a její kritiku soustředit do určitých ideových 

bariér, sami hledali konkrétní vymezení. Jaroslav Jiránek se v článku K metodice hodnocení 

uměleckých děl
71

 odvolává na referát tajemníka ÚV KSČ Jiřího Hendrycha na aktivu 

kulturních pracovníků v lednu 1960, v němţ upozornil na nebezpečí „subjektivistických 

tendencí v naší umělecké kritice.“ Zřejmě si byl vědom, ţe nestačí opakovat stále stejné fráze 

a pokusil se dát jim i určitý obsah. Po kritikovi pak ţádá, aby vţdy „stanovil objektivní místo 

a význam toho kterého uměleckého díla, v uměleckém i občanském myšlení doby. Za druhé 

pak jeho zhodnocení z hlediska zájmů nejpokrokovější společenské třídy, to je v dnešní 

historické situaci konkrétně naší revoluční dělnické třídy nebo – ještě obecněji řečeno – 

z hlediska zájmů socialismu a komunismu.“ Sám ale přiznává, ţe naplnit takovéto teze není 

jednoduché, coţ i dokazuje mnoha rozporuplnými tvrzeními. Třeba v tom, ţe „východiskem 

zkoumání se nesmí stát jednotlivec, neopakovatelné individuum, nýbrţ společnost, kde jedině 

jakoţto ve skutečnosti nad individuální je moţno uplatnit kritérium opakovatelnosti, bez 

něhoţ nelze vyvodit zákonitost.“ Protoţe polemika s tím, co se tvářilo jako jedině správné 

v duchu uznávaných ideologických zásad, nebyla moţná, nad takovýmito vývody se nikdo 

veřejně nepozastavoval. V tvorbě i její kritice šlo obdobná ideologická doporučení obejít, ale 

zároveň hrozilo nebezpečí, ţe budou zneuţita proti některým tvůrcům a jejich dílům.  

Dalším impulsem pro pokračování úvah o umělecké kritice byla celostátní konference  

o současných úkolech socialistické umělecké kritiky, která se konala ve dnech 20. – 23. února 

1961 v Praze. Hovořilo se na ní nejen o hudební, ale i o literární, dramatické a výtvarné 

kritice. Z různých příspěvků, o nichţ se Hudební rozhledy zmínily, i z hlavního referátu 

Ladislava Štolla,
72

 se dá postřehnout, ţe pro ideologické ovlivňování hudební tvorby, pro její 

abstraktnost, se argumenty hledaly těţko, a proto tak často byly nahrazovány frázemi. Toto 
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ovšem vyplývá jen z kontextu. Referující se pochopitelně vyjadřovali autoritativně, protoţe 

ani sebemenší pochybnost se nepřipouštěla.  

Určitou formou diskuse, i kdyţ bez polemických aspektů, byly odborné články a studie, které 

sice nevybočovaly z daných ideologických schémat, ale jejich autoři posuzovali hudební díla 

především z hudebně-teoretického hlediska. Příkladem můţe být studie Jiřího Válka Zápas  

o hudbu dneška,
73

 která se zabývá rozborem oratoria E. Schulhoffa na Marxův Komunistický 

manifest (z roku 1932), rozborem IV. symfonie D. Šostakoviče, smyčcového kvartetu  

J. Pauera a dalších. Z kontextu lze vycítit, ţe jde také o polemiku s názory, ţe estetickému 

cítění socialistického člověka odpovídá jen prostší hudební jazyk.  

 

c) Období 1963 – 1967 

Po opětovném, a tentokrát jiţ hlubším, odhalení nezákonností provázejících kult osobnosti 

v SSSR (na XXII. sjezdu KSSS v roce 1961) i u nás (na XII. sjezdu KSČ v roce 1962), došlo 

k většímu uvolnění v politickém ţivotě, coţ přineslo relativně více svobody i v kulturní 

oblasti. V Hudebních rozhledech se to projevilo tím, ţe přibylo kritických materiálů. 

V některých směrech se dokonce hovořilo o krizi. Jako např. v článku Petara Zapletala Krize 

masové písně?
74

 Nedomnívá se, ţe by šlo o krizi ţánru, ale o krizi skladatelů a textařů.  

Oficiálně na změněnou situaci reagoval III. sjezd SČS 24. – 26. dubna 1963, který mj. 

odsoudil pozůstatky vlivu schematismu a dogmatismu a vyzval, aby byly napraveny všechny 

nesprávné závěry, které Svaz v minulosti přijal.
75

  

I kdyţ referáty ke sjezdu byly obdobně mnohomluvné jako v minulosti, přece jen obsahují 

náznaky reálných pohledů na hudební dění. Např. v dokumentu O skladatelské tvorbě
76

 se 

konstatuje, ţe hodnocení hudební tvorby je neobyčejně náročné a ţe ne vţdy se dařilo „dospět 

v jednotlivých diskusích o skladbách k pozitivním závěrům.“ 

Více neţ vedení SČS se kriticky na minulá léta dívají mnozí autoři publikující v Hudebních 

rozhledech. Jaroslav Smolka ve studii Poválečné vývojové cesty české kantáty
77

 vypočítává, 

kolik škod napáchalo přebírání Ţdanovových estetických tezí. 

Eva Pensdorfová se v článku Tolleranza 1965…?
78

 zamýšlí nad tím, o co je ochuzeno 

především mladé hudební publikum vlivem špatné repertoárové politiky padesátých let. 
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S mnoha autory se nemělo vůbec moţnost setkat, význam jiných byl zkreslen. Připomíná, ţe 

následky se budou napravovat ještě dlouho.  

Kritikou dogmatismu se zabývá Vilém Pospíšil v článku Dialog nikoli polemika.
79

 Z jeho 

příspěvku se také dozvíme, ţe sílí volání po svobodě kritiky, ţe je kritizována anonymita  

a nevýraznost našeho tisku, ţe se ozývají hlasy volající po nových časopisech, poukazuje se 

na škodlivost monopolu atd. Zabývá se také Hudebními rozhledy a volá po širší diskusi.  

Ivan Jirko v článku Slovem i tvorbou
80

 odmítá unifikaci tvůrčích a estetických názorů  

a zdůrazňuje, ţe „ţádnému nelze upírat právo na ţivot.“ 

Jan F. Fischer v článku Hudba je jedna
81

 připomíná, ţe dochází i k tematickému posunu: 

„Skladatelé se do značné míry přestávají inspirovat ideami, které vytyčila naše společenská 

nutnost a hledají inspirace v sobě samých, ve své ţivotní situaci, často ve svých osobních 

zklamáních a pochybách.“ Je zajímavé, jak se poměrně rychle mění obsah materiálů, jazyk 

však zůstává za tímto pozadu. Ve stejném článku například autor pouţil větu, která aţ příliš 

zavání duchem minulosti. „Třetí sjezd SČS správně a moudře otevřel mnohá dosud zavřená 

nebo přivřená okna…“ 

S problémem realismu se zajímavě vyrovnal Vladimír Karbusický
82

 ve studii Jak jsme 

manipulovali s realismem. Tímto termínem se zabývá z aspektu filosofického  

i sociologického a všímá si proměn obsahu. Aplikuje ho i jako ukazatele politického vývoje. 

Základem jeho obsahové analýzy je kvantitativní sledování výskytu slova realismus 

v ročnících Hudebních rozhledů od roku 1949 – 1965. „Absolutní vrchol je v roce 1951, pak 

nastává určité zakolísání po Stalinově smrti, kdy se začalo mluvit poprvé kriticky o »příliš 

úzkém pojetí socialistického realismu«, o nutnosti »ţánrové bohatosti« atd., pak znovu 

vybičování v důsledku kampaní k 10. výročí ČSR aj., načeţ naprostý pád po XX. sjezdu 

KSSS, určité mírné pozvednutí za restalinizační vlny let 1959-61, aţ konečně pokles do té 

míry, ţe v roce 1965 se vyskytuje realismus uţ jen 12x, avšak v pozitivním smyslu jen 3x, 

kdeţto 9x je pouţit v uvozovkách při různých příleţitostech vzpomínajících kult osobnosti.“  

Z výše uvedeného je patrná změna postojů k dosud závazně daným estetickým normám. Ta se 

také projevila v tom, jak Hudební rozhledy informovaly, případně neinformovaly, o některých 

významných českých hudebních skladatelích. Patří k nim i Bohuslav Martinů. Na stránkách 

Hudebních rozhledů se objevovaly od roku 1955 medailony k jeho ţivotním jubileím, 

nekrology, případně recenze jeho díla. Postupem let těchto materiálů přibývalo. Jeho tvorba 
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byla vesměs hodnocena kladně. Recenzenti uznávali mimořádnost jeho umění ve světovém 

kontextu. Předmětem kritiky zůstávalo jeho působení v cizině a jeho údajná odtrţenost od 

domácího prostředí. Podle tehdejší metodiky kritici také jeho dílo nehodnotili přísně 

objektivně, ale hledali v něm něco, co ani neobsahovalo, ale co v něm nalézt chtěli. Například 

František Hrabal ve studii Bohuslav Martinů
83

 píše: „Martinů praţský a Martinů paříţský se 

nyní liší zásadně v jednom: v pojetí světovosti a soudobosti české hudby. O tento charakter 

usilovali oba. Praţský Martinů o světovost především vinětami svých děl; stejně tak paříţský 

v několika prvých letech o soudobost. Skladebné a slohové pêle-mêle paříţského Martinů je 

odrazem i jeho myšlenkového chaosu a změti, v nichţ se tehdy zmítala většina mladých, kteří 

hledali východisko z bludného kruhu umělecky jiţ naprosto stagnujícího romantismu…“ Je 

však třeba říci, ţe celkově studie vyznívá pozitivně.  

Obdobně i Bohumil Karásek v nekrologu Bohuslav Martinů – Compositeur tcheque
84

 říká: 

„Bohuslav Martinů se zapsal do historie naší hudby jako jeden z mistrů, kterého vydala  

a oplodnila naše zem, bez jejíhoţ hlasu zanikl by v kolotajícím vlnobití uměleckým mód  

a směrů. Bohuslav Martinů byl však ve svém postoji k národnímu ţivlu v hudbě typem 

v podstatě tradičním, jeţ rodové muzikantství nedovedl uţ spojovat se zápasem svého lidu  

o nové a šťastnější zítřky. S tím, co se nového v Čechách narodilo, mezi tím, co putoval 

metropolemi západních zemí i k lidem jejich slunných krajin, uţ kontakt nenašel.“ 

Přes uznání a ocenění uměleckých kvalit Bohuslava Martinů, jako by bylo vţdy třeba najít 

v hodnocení jeho díla i ţivotních postojů byť nepatrný problém. To se v přístupu k Martinů 

v Hudebních rozhledech v šedesátých letech jiţ nevyskytuje. Zveřejňovány byly především 

recenze (hlavně Vilém Pospíšil) provedení jeho děl.  

V roce 1966 zazněl v článku Miloše Šafránka Ještě k „problému Martinů“
85

 poprvé 

poţadavek na převezení jeho ostatků do vlasti, coţ se stalo aţ v roce 1979.  

 

d) Období 1968-69 

Na změny politického klimatu, vyvolané lednovým zasedáním ÚV KSČ v roce 1968, 

reagoval ÚV SČSS prohlášením z 15. 3. 1968, které otiskly Hudební rozhledy.
86

 Nové nebylo 

to, ţe vedení skladatelské organizace vyslovilo souhlas a podporu závěrům jednání ÚV KSČ, 

nýbrţ, ţe samo vzneslo poţadavky na nejvyšší stranické a státní vedení. Vyzývá 
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k zabezpečení všech občanských práv, zejména svobody projevu, shromaţďování a pohybu. 

Dále svobodu informací a v této souvislosti poţaduje zrušení cenzury v oblasti umění, vědy  

a politiky. Odmítá podřízení Svazu ministerstvu kultury a informací. Distancuje se od 

dosavadní praxe tzv. řízení kultury, od administrativních a direktivních metod a povaţuje za 

nezbytné respektovat specifičnost kultury. Státní a stranické orgány by měly vytvářet 

podmínky pro rozvoj kultury. Vyzývá také k tomu, aby „celý náš ţivot, i politický, byl 

prodchnut kulturností.“  

Více neţli jindy, se zhruba od prvního březnového čísla Hudebních rozhledů, začaly 

objevovat články s politickým kontextem, které se snaţily vyrovnat nejen s minulostí, ale 

iniciovaly i diskusi, jak pracovat v nových svobodnějších podmínkách, jak vyuţívat tvůrčí 

svobodu, která se umělcům otevírala. Za příklad lze uvést úvahu Vladimíra Karbusického 

Muzikanti a politika.
87

 

V úvaze Hudba je mocnou individualizační silou se její autor Jaroslav Jiránek
88

 mj. zabývá 

„individualizační schopností umění.“ V do té doby dogmaticky prosazovaném kolektivizmu, 

to byl rovněţ nový rys. Upozorňuje na to, k jakým škodám vedlo uplatňování tzv. „stylového 

rovnostářství“, coţ vedlo k neopodstatněnému vyzvedávání určité skupiny skladatelů  

a potlačování jiných tvůrců. Dále se zabývá škodlivostí zdůrazňování tzv. „masové 

srozumitelnosti“, coţ přineslo i zmatek do hodnotících kritérií.  

Příznačné pro toto období byly také úvahy o tom, jak demokratizovat SČSS. Jaroslav Volek 

v článku Myšlenky o demokracii v našem svazu
89

 zdůrazňuje, ţe demokracie se nevyznačuje 

jenom tajnou volbou, ale ţe spočívá v respektování všech názorů a úctě k jejich nositelům. Při 

volbě do vedoucích funkcí by měla být rozhodující odbornost a morální profil kandidáta,  

a nikoli příslušnost k vedoucí straně.  

Z dalších zveřejňovaných dokumentů, v nichţ se skladatelé vyjadřovali k aktuální situaci, 

bylo zřejmé, ţe se umělci staví na stranu těch sil v KSČ, které prosazovaly důslednou 

demokratizaci společnosti. Mnoţily se poţadavky, aby se vedoucí straničtí a státní činitelé 

více setkávali s představiteli uměleckých svazů a naslouchali jejich poţadavkům.  

Zesílila tendence nejen slepě přijímat stranická usnesení, ale vyuţívat je pro uskutečnění  

potřeb umělců. Nešlo jen o materiální zabezpečení tvorby, ale o zaručení jejího svobodného 

rozvoje.  

V rámci SČSS se ustavil Kruh nestraníků, který samostatně formuloval své náměty  
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a poţadavky (viz. Prohlášení Kruhu nestraníků při SČSS
90

). 

Po 21. srpnu 1968 se charakter společensko-politických materiálů v Hudebních rozhledech 

změnil v tom smyslu, ţe uţ ani tak nešlo o prosazení dalších poţadavků umělců, ale  

o uchování toho, čeho bylo dosaţeno. V podtextu toto vyznívá v zamyšlení Bohumila 

Karáska
91

 k padesátému výročí vzniku Československé republiky.  

Četné bylo také přetiskování dokumentů, svědčících o tom, ţe většina umělců a kulturních 

pracovníků si přeje pokračovat v politice, která začala v lednu 1968.  

25. února 1969 se v Praze sešel mimořádný sjezd SČSS. Zabýval se nejen problémy svých 

členů, ale jasně se také vyslovil k politické situaci. Poţadoval otevřenou a pravdivou 

informovanost veřejnosti. Vyslovil se pro suverenitu umělecké tvorby, nesouhlasil 

s „doktrínou o kolektivní suverenitě“ a odmítl i hodnocení vstupu vojsk pěti zemí do ČSSR na 

sjezdu sovětských skladatelů. Nesouhlasil, aby se ze Svazu opět stala „převodová páka 

mocenského mechanismu.“ Hodlal i nadále uplatňovat „právo na vlastní postoj vůči 

politickému vedení a jeho politice, právo na racionálně kritické myšlení, v němţ je podstata 

kaţdé svobody.“
92

  

Na sjezdu bylo mj. rozhodnuto, ţe Hudební rozhledy se stanou majetkem Svazu českých 

skladatelů.  

Za připomenutí stojí nevelká úvaha Bohumila Karáska Kroky Ledna
93

, která jako by 

shrnovala osobnostní a názorový vývoj mnohých od padesátých let aţ do konce let 

šedesátých. Bohumil Karásek patřil k zastáncům deformovaných tendencí padesátých let. 

Vyvíjel se v kritika odborně fundovaného a události roku 1968 a srpna především, ho vedly 

k zamyšlení nad svými dřívějšími postoji, aby v závěru napsal: „Není jednoduché psát tyto 

řádky, do nichţ se mísí hořkost, trpkost, do nichţ se mísí pocity zápasů, které nejenţe nebyly 

vybojovány, ale byly začaty velmi špatně a do nichţ zaznívá poznání minulých let. Naše 

přítomnost snad nám dává pocit, ţe ještě není pozdě na štěstí. Ţe není pozdě na jas, na plnost 

ţivota, kde se snad i hudba jednou prosadí jako hudba v plném tohoto slova smyslu, jako 

fenomén, který si člověk vytvořil pro sebe, aby šťastně ţil. I hudba přítelkyně se jednou vrátí 

do našich domovů i do našich koncertních sálů, zachováme-li si svůj vlastní a nezcizitelný 

prostor svobody a odpovědnosti za tento podivný svět.“ 
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e) Období 1970-1973 

Historie ukázala, ţe 21. srpen 1968 fakticky ukončil snahy o nastoupení cesty k vytvoření 

demokratické společnosti v Československu. Přes úsilí progresivních sil uchovat co nejvíce 

z polednové politiky, docházelo stále více k oklešťování toho, čemu lidé věřili, a co 

podporovali. K zásadnímu obratu došlo v dubnu 1969, kdy v čele strany vystřídal Alexandra 

Dubčeka Gustáv Husák. Umělecké svazy tento počátek normalizace zasáhl o něco později, 

kdy byly rušeny dosavadní svazy a ustavovány nové.  

O vzniku SČSKU informoval jeho předseda Josef Páleníček v Hudebních rozhledech 

v lednovém čísle roku 1971.
94

 V duchu normalizační terminologie také odsoudil dřívější 

vedení uměleckých svazů za postavení se „do zásadní opozice vůči kulturní politice KSČ, 

vyhlášené ústy ministra kultury ČSR dr. Miloslava Brůţka. Zaujali k ní příkře odmítavý 

postoj, coţ se na naší hudební frontě projevilo tím, ţe valná část ústředního výboru Svazu 

odstoupila. Postoj veskrz nekonstruktivní, likvidační, nedbající všeho toho, co pozitivního 

Svaz v minulosti pro naši hudební frontu přinesl. Nechť budoucnost sama posoudí tento akt, 

jemuţ chyběla i moudrost i prozíravost.“ 

Vrátila se i poddajnost politice KSČ. Hudební rozhledy zveřejnily ve stejném čísle Stanovisko 

umělců a kulturních pracovníků, přijaté na aktivu, svolaném ÚV KSČ 18. prosince 1970.
95

 

Vztah partnerství, příznačný pro rok 1968, byl opět opuštěn. Připouštěl se jen souhlas  

a bezvýhradná podpora. „Vítáme výsledky zasedání prosincového pléna ÚV KSČ  

a vyjadřujeme plnou podporu jeho závaţným usnesením. Spatřujeme v nich další, cílevědomý 

krok na cestě, kterou nastoupilo nové vedení KSČ v dubnu 1969. Plněním jeho marxisticko-

leninské linie a zásad proletářského internacionalismu naše země, naše národy, překonaly 

hlubokou společenskou krizi, způsobenou v letech 1968-1969 vystoupením pravicově 

oportunistických a protisocialistických sil.“ 

 Do článků, které se zabývají politickými aspekty doby a jejími dopady na hudební tvorbu, se 

vrátila frázovitost a nekonkrétnost. Příkladem můţe být zamyšlení Václava Kučery Jistoty 

zítřků
96

, které napsal u příleţitosti 50. výročí zaloţení KSČ. Autor se zařadil k těm, kteří se 

snaţili ukládat umění, v tomto případě hudbě, úkoly, které stejně pro jejich abstraktnost, nešlo 

plnit. „Po proţitém krizovém období let 1968-1969, jehoţ hodnocení jiţ strana ve svých 

dokumentech uzavírá, bude především nutno znovu a nově, na kvalitativně vyšší ideové  
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a organizační úrovni uplatnit základní principy socialistického ţivota v naší hudební kultuře… 

V tvůrčí rovině půjde o sladění perspektiv a cílů, práce skladatelů, interpretů, hudebních 

kritiků a publicistů, kteří reprezentují hlavní proud naší tvůrčí fronty, s potřebami  

a vývojovými perspektivami rozvinuté socialistické společnosti.“ 

Přibylo také článků o spolupráci se Svazem skladatelů SSSR a informací z jeho zasedání. 

Přetiskovaly se oficiální stranické dokumenty, např. projev ministra kultury Dr. M. Brůţka na 

slavnostním shromáţdění při předání nových průkazů členům SČSKU.
97

 

Oţivily se diskuse o socialistickém realismu. Ti, kdo tuto metodu chtěli vrátit jako direktivu 

do hudební tvorby, jen připustili, ţe z nepochopení v minulosti mohl být špatně interpretován, 

a v důsledku toho odmítnut. Jedním z jeho nových propagátorů byl například Jiří Bajer
98

, 

který v referátu o pracovním zasedání představitelů svazů slovenských, českých a sovětských 

skladatelů ve dnech 3. – 6. září 1972 mj. napsal: „Co však nelze tolerovat, je trvalá ztráta 

orientace a nedostatek odvahy ke kaţdodennímu zápasu o prosazování principu 

socialistického realismu do tvorby i do uměleckého ţivota.“ 

Naprosté podřízení se komunistické straně deklaroval ustavující sjezd SČSKU 19. prosince 

1972.
99

 V referátech se objevují citace vedoucích stranických činitelů (např. Vasil Biľak), 

byla vyslovena hrdost nad tím, ţe Svaz skladatelů byl první z tvůrčích svazů, který se přihlásil 

k programové linii KSČ v dubnu 1969. Opět se odesílaly pozdravné dopisy ÚV KSČ, Svazu 

sovětských skladatelů a svazům v dalších socialistických zemích. Atmosféra tedy jako by se 

obloukem vrátila zpět. Jazyk i forma však byly kultivovanější a politika tolik neovlivnila 

odbornou část časopisu jako v padesátých letech.  

 

7) Česká soudobá hudba a její hodnocení na stránkách Hudebních rozhledů 

 

Na Hudebních rozhledech je velice cenné, ţe velmi podrobně zaznamenávaly (zvláště 

v počátcích své existence) vznik velkého mnoţství nových skladeb, a to i v regionech. 

Některé skladby se totiţ dočkaly třeba jen jediného provedení a i jejich autoři jsou dnes 

zapomenuti. Pro hudební historiky tak časopis představuje cenný pramenný materiál.  

Pro přehlednost rozděluji tuto kapitolu na písně, komorní skladby, instrumentální koncerty  
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a orchestrální skladby, díla vokálně-instrumentální, opery a balety, a to v chronologickém 

pořadí, jak informace o jednotlivých dílech vycházely v Hudebních rozhledech. Nejde o zcela 

vyčerpávající výčet všech skladeb, ale vzhledem k velikému mnoţství vybírám pouze jejich 

reprezentativní vzorek, a to i s ohledem na charakter a ţánr článků, které se v Hudebních 

rozhledech objevovaly. Články jsou ţánrově odlišné a výběr lze tedy povaţovat za 

reprezentativní. 

 

Písně 

Jiří Válek v článku O novou budovatelskou píseň
100

 zmiňuje vznik dvou sborníků. První 

vydalo ROH pro potřebu závodních klubů, rekreačních středisek a odborářských škol. Jde  

o sbírku revolučních proletářských písní a sovětských a našich národních a nových 

budovatelských písní. SČS shromáţdil ve Sborníku nových budovatelských písní nejnovější 

sbory a písně s doprovodem klavíru od českých skladatelů.  

Podle Jiřího Válka „je zcela nesprávné a nesmírně škodlivé, pokouší-li se autoři odbýt otázku 

nové socialistické písně pouhým přetřením textu na pokrokový optimistický nátěr, zatímco 

hudba zůstává na úrovni starých osvědčených klišé.“ Za takový výstraţný příklad dává Píseň 

míru B. Nikodema (slova M. Zikán) nebo J. Stelibského Ten kdo si zpívá (na slova Špilara-

Mirovského-Tobise) uveřejněné ve Sborníku budovatelských písní.  

„Jedna z nejlepších a nejpozoruhodnějších skladeb, neuspokojující se pouhou pochodovou 

charakteristikou a s úspěchem se pokoušející i o nový hudební obsah“, je podle autora  

Partyzánská od Jana Hanuše (Sborník ROH). Kladně hodnotí i jiné písně, např.: M. Barvíka, 

V. Dobiáše, J. Pauera, K. Reinera, J. Seidla, J. Stanislava, V. Sommera (konkrétně 

nejmenuje). Tyto písně „komponované na vesměs soudobé texty ukazují, ţe skladatelé, často  

i navzdory chudosti textu, si uvědomují, ţe těţisko je právě v různotvárnosti obsahu, jevícího 

se především v zpěvnosti, rozmanitosti a bohatosti melodické linky.“ 

V rubrice Poznáváme nová díla čs. skladatelů uveřejnil dr. Vilém Pospíšil rozbor čtyřdílného 

písňového cyklu Vyznání pro alt a klavír Jana Kapra z roku 1952.
101

 Autor podrobně 

analyzuje jednotlivé písně, a to velmi věcně, bez ideologického nánosu. Dílo hodnotí jako 

velmi zdařilé.  

Recenzi na II. koncert III. přehlídky nové tvorby československých skladatelů, konaný 15. 

února 1954 uveřejnil Jiří Berkovec.
102

 Zazněly zde tři písňové cykly: Sloky lásky na slova 
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Štěpána Ščipačeva od Jiřího Strniště, Tři jihočeské písně Františka Píchy a Ţivote, buď 

pozdraven Gustava Křivinky (dále byla provedena Houslová sonatina Viléma Petrţelky  

a violoncellová sonáta Jiřího Pauera). 

V úvodu recenze se Jiří Berkovec zabývá poezií Štěpána Ščipačeva a otázkou zhudebnění 

jeho veršů. Na Strnišťově písňovém cyklu oceňuje „poctivé a přímo rvavé úsilí o postiţení 

Ščipačevových veršů.“ Shledává ale také řadu nedostatků v otázce vztahu hudby a slova.  

Písňový cyklus Gustava Křivinky Ţivote, buď pozdraven obsahuje také zhudebnění 

Ščipačevových veršů, dále veršů M. Kratochvílové a M. Kundery. Právě Baladu na slova M. 

Kundery hodnotí velmi kladně. Celkově namítá, ţe cyklus Ţivote, buď pozdraven „neroste 

hudebně ruku v ruce se závěrem vzestupné linie námětové od zavrţeníhodných dob minulých 

k jasným perspektivám zítřků…“ 

Jaromír Podešva upozorňuje v článku Vokální tvorba na IV. přehlídce
103

 (celostátní přehlídka 

nové tvorby v Praze – únor 1957) na nedostatek nových masových písní a kantát na texty 

obsahující myšlenky budování socialismu v naší zemi. Podle jeho názoru je hlavní příčina 

absence masové písně v tom, ţe „vzniká naráz jako výtrysk nadšení, citového pohnutí a 

revolučního odhodlání, není tedy výsledkem dlouhodobé a stále promýšlené koncepce. A tu je 

nutno vidět, ţe zvláště XX. sjezd KSSS přinesl problémy, které se hluboce dotkly kaţdého 

poctivého a cítícího umělce. Ţe citlivý hudebník se s nimi těţce vyrovnává a teprve nyní 

nabírá nové nadšení pro další boj za socialismus na novém, vyšším stupni.“ 

Obsáhlejší studie nebo větší recenze o nových písňových skladbách se na stránkách 

Hudebních rozhledů v rámci sledovaného období jiţ neobjevily. Upozorňovaly na ně pouze 

formou kratších zpráv z koncertů nebo v cyklu reportáţí z celostátních přehlídek nové tvorby.  

 

Komorní skladby 

Antonín Sychra uveřejnil v Hudebních rozhledech článek s názvem Novátorství a tradice, 

který se týká diskuse o nonetu Václava Dobiáše O rodné zemi z roku 1952.
104

 Diskuse se 

konala 16. 2. 1952. Uvádí zde vystoupení J. Páleníčka a odpověď V. Dobiáše s vlastním 

komentářem. Páleníček vyjádřil pochybnosti a námitky k hudební řeči. Podle něj mnozí 

nepochopili úkol obrátit se tváří ke klasikům, k naší národní minulosti, k naší národní tradici. 

„Vyloţili si jej jako pouhé napodobovačství, netvůrčí přejímání řeči klasiků, takţe z mnoha 

skladeb Smetana nebo Dvořák „čouhá jako sláma z bot.““ … „My nemůţeme dnes pěstovat 

nějaký neoklasicismus, ale také ne nějaký neoromantismus, máme svůj revoluční 
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romantismus a vím, ţe Václav Dobiáš je jedním z těch, kteří jsou nabiti tímto revolučním 

romantismem. A proto myslím, ţe zhlíţet se v romantismu našich klasiků je pro nás i pro 

Václava Dobiáše nesprávným, není tou správně volenou cestou.“ Václav Dobiáš vyjádřil 

zcela jiný postoj k smetanovství, ukázal, ţe „smetanovství je pro něho nedílná součást, ba 

jeden ze základů socialistického vlastenectví.“ 

Antonín Sychra se ztotoţňuje se slovy V. Bora: „S velkou smělostí zvolil Dobiáš komorní 

soubor nonetu pro vyslovení veliké lásky k rodné zemi, s velikou, příkladně mladou tvůrčí 

odvahou uloţil nonetu masovou intonaci. Nebál se vdechnout komorní formě nový obsah  

a velkou ideu, nezastavil se před novým řešením úkolu.“ 

Jiří Berkovec upozornil v článku Více soudobé hudby
105

 na komorní koncert z nových děl 

konaný 16. prosince 1953, který uspořádal SČS. Na tomto koncertě zazněla Loutková suita 

Karla Risingera pro klarinet a klavír, kterou hodnotí jako prostou a nenáročnou, Oldřicha 

Flosmana Sonáta pro housle a harfu, u níţ kriticky posuzuje především její atmosféru, IV. 

smyčcový kvartet Vladimíra Ambrose – Májový, o kterém tvrdí, ţe „je stěţí moţno ho 

povaţovat za zdařilý“, protoţe se v něm objevují „málo výrazné hudební myšlenky, neutrální 

harmonické prostředky, nepřesvědčivá stavba jednotlivých částí…“. Dále byly na koncertě 

provedeny dva dechové kvintety: Josefa Bartoše Pod Zvičinou, který J. Berkovec označil za 

slohově čistý, nevykonstruovaný, zdravě hudebně cítěný, ale slohová čistota mu připomíná 

vyjadřovací způsob malátovský, a dechový kvintet Františka Škvora. Klady Škvorovy 

kompoziční práce vidí v přehledném stavebném členění, ve smyslu pro zvukovou barevnost,  

a v bezpečném nástrojovém posazení. Slabinou je stránka invenční.  

Na komorní tvorbu moravských skladatelů upozornil ve svém článku Miroslav K. Černý.
106

 

Díla zazněla na klubovém večeru (datum neuvedeno). Představili se zde Miloslav Ištvan 

klavírní sonátou a Gustav Křivinka smyčcovým kvartetem. Hudba třívěté Ištvanovy Sonáty 

pro klavír není podle M. K. Černého bez zajímavosti a působivosti. U Křivinkova 

smyčcového kvartetu kladně hodnotí invenci, ale záporně nejasné kontrasty, a to i mezi 

velkými plochami celých vět. Dále bylo na koncertě provedeno Blaţkových Sedm písniček na 

slova moravské lidové poesie. Podle M. K. Černého trpí Blaţkovy písničky místy strojeností  

a nedostatkem prostoty. Závěr koncertu tvořilo Trio pro housle, violoncello a klavír Viléma 

Petrţelky.  
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Pavel Blatný přináší analýzu nonetu „Baletti“ Jana Nováka.
107

 Dílo zaznělo poprvé na 

festivalovém koncertě Praţského jara roku 1956. Nováka hodnotí v závěru analýzy jako 

skladatele bezpečné skladebné techniky, velkého umění formačního a mimořádné harmonické 

a zvukové představivosti.  

Rozbor II. sonáty pro housle a klavír Pavla Bořkovce uveřejnila v Hudebních rozhledech 

Hana Hlavsová.
108

 V článku se autorka zaměřuje především na to, proč toto dílo mělo při 

svém premiérovém provedení (18. 3. 1958) jednomyslný úspěch u obecenstva, umělců i 

referentů. Důvodem je podle ní celková vyváţenost díla, přes „všechny odstředivé síly, 

deformace, metrické nepravidelnosti struktury i tonální a rytmické kolise mezi oběma party.“ 

Jiří Macek přiblíţil čtenářům osobnost skladatele Klementa Slavického, přičemţ se podrobně 

věnoval rozboru jeho Partity pro sólové housle.
109

 V roce 1965 mu byla za toto dílo udělena 

cena čs. hudební kritiky. J. Macek se pozastavuje nad tím, ţe se o tomto skladateli dovídáme 

velmi málo (od posledního článku od Jaroslava Šedy HR 5/1961, jen zmínky v recenzích 

z koncertů), „přitom není v našem hudebním ţivotě mnoho osobností jeho generace, které by 

tak výrazně zasáhly do vývoje české hudby, ať jiţ formou tvůrčího činu, anebo výsledky 

pedagogické práce.“ Píše, ţe jinak je tomu v koncertním ţivotě, kde jméno Klementa 

Slavického lze vidět v řadě koncertních programů. Zmiňuje se o obratu od rozměrných 

orchestrálních partitur k plnému soustředění na komorní projev. Při té příleţitosti připomíná 

některé orchestrální a komorní skladby. Následuje rozbor Partity pro sólové housle, kde se 

autor zabývá celkovým rozvrţením díla, melodickou prací, formální koncepcí, pojetím 

tématické práce i jeho smyslem pro praktickou houslovou hru. Připomíná vydání skladby 

tiskem a na gramofonové desce.  

Novinky z oblasti komorní hudby byly dále představovány v kratších článcích nebo recenzích 

z koncertů, z festivalů nebo přehlídek nové tvorby nejen z Prahy, ale i z regionů.   

 

Instrumentální koncerty a orchestrální skladby 

Bohumil Karásek uveřejnil zprávu o čtvrtém předsjezdovém koncertu SČS, který se konal 28. 

ledna 1953.
110

 Na pořadu byly tři nové instrumentální koncerty s doprovodem orchestru. 

Hobojový od Jaroslava Kvapila, klavírní od Dalibora C. Vačkáře a houslový, od Lubora 
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Bárty. Jako sólisté vystoupili František Hanták, dr. Otakar Vondrovic a Václav Snítil. Hrál 

Symfonický orchestr hlavního města Prahy – FOK. Koncert řídil dr. Václav Smetáček. 

Na klavírním koncertu Dalibora C. Vačkáře B. Karásek kladně hodnotí především melodiku, 

dále způsob harmonizace a instrumentaci koncertu, vytýká mu však, ţe klavír není ani jednou 

nositelem nejzávaţnějších myšlenek. Na závěr podotýká, ţe „jde o dílo opravdu významné, 

protoţe oznamuje a mnohdy i naplno vyslovuje nové kvality v tvorbě skladatele, od jehoţ 

talentu, technického mistrovství, fantasie a poctivé hloubavosti mnoho očekáváme a v jehoţ 

další tvůrčí vítězství pevně věříme.“ 

Dále B. Karásek charakterizuje Houslový koncert Lubora Bárty tak, ţe jeho první vystoupení 

s větším dílem „bylo nesporně kladné a radostné.“ 

U Koncertu pro hoboj a orchestr od Jaroslava Kvapila si B. Karásek zvláště všímá, jak 

„Kvapil v mezích svého thematu i ţánru řeší osobitě a tvůrčím způsobem i zatím 

nejoţehavější otázku naší nové symfonické hudby – otázku její celkové dramaturgie.“ 

Josef Plavec se zmiňuje o novinkovém koncertě SČS, který se konal 9. prosince 1954.
111

 Na 

koncertě, na němţ hrála Česká filharmonie za řízení Karla Ančerla, byla provedena tato díla: 

Koncert pro violoncello a orchestr Pavla Bořkovce a Koncert pro hoboj a orchestr Jana Seidla. 

Dále měl zaznít ještě houslový koncert Vladimíra Sommera, ale pro onemocnění interpreta 

Ladislava Jáska, byl přeloţen aţ na lednový pořad SČS.  

Josef Plavec souhrnně hodnotí koncerty velmi kladně. „Po stránce technické jsou oba 

koncerty znamenitě udělány, přinášejí mnoho myšlenek a nápadů a také nástrojově jsou 

vděčné, byť ne snadné… Oba jsou co do orchestrálního partu zkušeně a vynalézavě 

instrumentovány a prozrazují zralé mistrovství svých tvůrců.“ 

Miloslav Masařík představuje tři symfonické skladby mladých brněnských skladatelů, které 

zazněly na dvou koncertech konaných 10. a 19. června 1953 v Brně.
112

 Na koncertě se hrála 

Svatební suita Aloise Piňose, symfonická báseň Mnichov Ctirada Kohoutka a II. symfonie 

Země a lidé Čestmíra Gregora.  

Na Svatební suitě Aloise Piňose M. Masařík záporně hodnotí to, ţe „se skladateli nepodařilo 

postavit čtyři věty suity jako čtyři rozdílné, vzájemně kontrastující obsahové celky – hudební 

obrazy, přestoţe námět suity k tomu dává dobrý předpoklad.“ Nedostatek také vidí v tom, ţe 

„všem větám (kromě Svatební písně) chybí pádné, pregnantní thema, které by rázem vtisklo 
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celé větě jednoznačně určitou náladu.“ Závěrem chválí instrumentaci a zejména vyzdvihuje, 

„jak vtipně dovedl vyuţít pizzicato a sordinovaných trubek.“ 

Na Mnichovu vyrostl podle M. Masaříka Kohoutek jako tragik a jako symfonik. „Výraz jeho 

orchestru se podstatně obohatil důkladnějším vypracováním vnitřních hlasů a polyfonie… 

Monumentalitou koncepce a její uměleckou realisací vzniklo tu v nové české hudbě výrazné 

dílo tragického pathosu a dramatického vzrušení, které je cenným přínosem pro naši 

novodobou symfonickou literaturu.“ 

Témata II. symfonie Země a lidé Čestmíra Gregora jsou podle M. Masaříka „neobyčejně 

výrazná a zapamatovatelná, rozvedená do ploch vzájemně odlišných, kterým dávají konkrétní 

náladovou, obsahovou náplň… Gregorovo dílo má vtip, zpěvnou lyričnost, temperament, 

bojovnost a monumentalitu… Jako celek je Gregorova symfonie dílem významným svou 

spontánní novostí a srozumitelností, která vyrůstá na vyspělé komposiční a instrumentační 

technice. Soudobá česká hudba v ní získává symfonii zdravé lidové náplně a přesvědčivých, 

osobitě umělecky zvládnutých obrazů z našeho dnešního ţivota.“ 

O dvanáctém abonentním koncertu České filharmonie, na kterém zazněla díla  soudobé české 

orchestrální hudby, se zmiňuje i Ivan Jirko.
113

 Novinkou večera bylo symfonické scherzo 

Plivník Karla Šroma. Dílo podle I. Jirka vyniká „technickým mistrovstvím, výborně znějícími 

instrumentacemi a promyšleností celkové koncepce.“   

Dále nově zazněla Pátá symfonie Bohuslava Martinů. I. Jirko Martinů povaţuje za „velkého 

symfonika, symfonika takového formátu, jaký je v současné době vzácností, skladatele, pevně 

zakotveného v nejlepších tradicích symfonismu.“ Mezi oběma díly byl zařazen 1. klavírní 

koncert Pavla Bořkovce.  

Ivan Vojtěch v článku České orchestrální novinky připomíná konání několika koncertů 

soudobých skladeb.
114

 Zmiňuje se například o koncertu konaném 28. února 1956, na němţ 

zazněla symfonická báseň Ţivot Jiřího Strniště, Serenáda op. 49 Emila Hlobila, Zbojnická 

suita Karla Háby a Klarinetový koncert Oldřicha Flosmana, který jako jedinou z uvedených 

skladeb hodnotí kladně.  

13. března 1956 uvedl Václav Smetáček v abonentních koncertech orchestru FOK poprvé 

orchestrální verzi klavírního cyklu Domov Jana Kapra. Cyklu recenzent vytýká nedostatek 

symfonické logiky a myšlení. „Stavebně jsou jednotlivé části přímo rozkouskovány. 

Příznačné je tu neustálé posouvání a opakování úryvků, z nichţ je forma nastavována bez 
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smyslu pro rozvinutí smělého melodického celku, oblouku, vlny, jeţ by formu spolehlivě 

nesla… Toto dílo není velkým úspěchem skladatelovým, i kdyţ je v klavírní versi 

nepochybně ţivotnější.“ 

Na posledním koncertě z cyklu symfonických koncertů „Dny české hudby“ (datum 

neuvedeno) zazněla II. symfonie D dur, op. 90 Miroslava Krejčího. I. Vojtěch tvrdí, ţe je 

„umně a důkladně stavěna, krotce, nevýbojně myšlena, bez nároků na originální a osobitý 

přínos.“ Kladně hodnotí druhou skladbu, kantátu Česká mírová Jarmila Burghausera na slova 

V. Závady. Cení si především snahy „o nepovrchní, z hloubky jdoucí monumentálně heroický 

projev, který chce stavět vlastní koncepci a přímo programově se zříká jakýchkoli vnějších, 

lacině časových pomůcek.“  

Antonín Hořejš se zmiňuje o koncertu SČS, který se konal 5. 11. 1956.
115

 Byly zde provedeny 

dvě symfonie: Vesnická symfonie Václava Kašlíka a I. Symfonie Svatopluka Havelky. 

Provedl je symfonický orchestr Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého za řízení 

Zdeňka Košlera.  

A. Hořejš zde srovnává obě díla, více „tvůrčích kladů, více opravdovosti a přesvědčivosti“ 

přiznává symfonii S. Havelky. „Prostota a průhlednost komposiční práce činí dílo silným  

a přesvědčujícím, zvláště kdyţ témata jsou vytěţena ze zdrojů prosté české melodiky.“  

V. Kašlík vytvořil podle A. Hořejše „mohutný tok nápadů, myšlenek, zvukových fines, který 

bohuţel překryl vlastní stavbu díla na úkor účinnosti.“ 

O premiéře nového díla Miloslava Kabeláče informuje Ivan Jirko.
116

 Šlo o Passacagliu pro 

velký orchestr nazvanou Mysterium času. Premiéra byla ústředním bodem pořadu 

abonentního koncertu České filharmonie 23. – 25. 10. 1957. Jirko má ke skladbě jedinou 

výhradu, a to odtaţitost hudby, která odcizuje celé dílo, abstraktnost skladatelova sujetu  

a záměru, abstraktnost v celé struktuře skladby, v jejím plánu, zvukovém řešení i invenčním 

materiálu.  

Rozsáhlou studii o violoncellovém koncertu Viktora Kalabise uveřejnil Jiří Pilka.
117

  V úvodu 

se zamýšlí nad „nastupující mladou generací“ soudobých autorů. Řadí mezi ně  

J. Jarocha, V. Sommra, J. Nováka, O. Máchu, J. Matěje, I. Hurníka, V. Kalabise, J. Felda,  

S. Havelku, O. Korteho, L. Bártu a P. Ebena. Zabývá se historickým kontextem  

a specifickými podmínkami jejich skladatelských začátků, jeţ tuto generaci odlišují od 

skladatelů, kteří dovršili padesát let a starších. Rozebírá okolnosti jejich uměleckého ţivota  
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i předpoklady politické.  

Pokračuje analýzou violoncellového koncertu, který v době svého vzniku (1951) nebyl přijat 

příliš vlídně, ale postupně byl pochopen u nás i v zahraničí.  

Zabývá se tematicko-motivickou prací, formální stavbou a v neposlední řadě i problémem 

interpretačním, který spočívá v tom, ţe na interpretovi se ţádá „uměřený, cudný cit, ale stejně 

i rozumová síla, ţivá a nesuchopárná.“ „…tento nový druh citové polarity je typický pro 

značnou část moderní hudby.“ V závěru J. Pilka hodnotí Kalabisův kompoziční vývoj do 

období vzniku violoncellového koncertu. V poznámkovém aparátu poté upozorňuje na chybu 

v článku J. Macka, který uveřejnil rozbor Kalabisova Klavírního koncertu v Hudebních 

rozhledech (X, č. 10, 1957, s. 407). Napsal, ţe Klavírní koncert byl proveden v Paříţi, 

paříţský rozhlas však pouze vysílal jeho záznam.  

Úvahu kolem houslového koncertu Lubomíra Ţelezného uveřejnil Václav Felix.
118

 Koncert 

pro housle a orchestr Lubomíra Ţelezného zazněl poprvé 30. března 1960 ve Smetanově síni 

v Praze a získal si jednoznačně kladný ohlas u obecenstva i kritiky. V. Felix skladbu podrobně 

nerozebírá, ale soustředí se na některé obecné otázky, které provedení skladby rozvířilo. 

Téměř všichni recenzenti narazili na dva nápadné jevy. Prvním z nich bylo tzv. „české 

šostakovičovství“
119

, druhým mimořádné tvůrčí zaujetí sólistovo. V. Felix se zabývá tím, 

v jakých parametrech můţeme najít právě příbuznost se Šostakovičem a dospívá k závěru, ţe 

„vnějškově nápadné »šostakovičovské vlivy«, projevující se jen místy v melodice, ještě méně 

v harmonii a stavbě, jsou nepodstatnou sloţkou díla. Naproti tomu hluboká shoda se 

sovětským mistrem se projevuje v základních tvůrčích principech, především v přesvědčení  

o vysoce odpovědné společenské úloze symfonické tvorby, ve snaze dát závaţné myšlenkové 

koncepci odpovídající monumentální, stavebně dokonalý hudební tvar, a v hluboce 

demokratické hudební řeči, rostoucí z klasických principů harmonicko-tonálních a přivádějící 

tyto principy k novému, bohatšímu rozvinutí.“ 

Rozborem skladby Otmara Máchy Variace na téma a smrt Jana Rychlíka, která zazněla na 

Týdnu nové tvorby praţských skladatelů v roce 1966, se zabývá Jaroslav Smolka.
120

 V úvodu 

je přiřazuje ke klenotům české symfonické tvorby. „Celou svou etikou a sdělností hudební 

řeči vyrůstají z nejlepších tradic české symfonické tvorby.“ 
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Koncert pro basklarinet, smyčce a bicí nástroje Karla Reinera analyzuje Ratibor Budiš.
121

 

V úvodu se zabývá vývojem a proměnami Reinerova kompozičního stylu, dále specifickými 

nástrojovými problémy basklarinetu a funkcí sólového nástroje a obou nástrojových skupin, 

aby přistoupil k samotné analýze třívětého díla.  

Sedmou symfonií Miloslava Kabeláče o třech větách pro orchestr a recitátora op. 52 se 

zabývá Vladimír Lébl.
122

 Autor hovoří o sloţité genezi díla, jejíţ poznání je nutné 

k pochopení smyslu výsledného tvaru. Zabývá se dvěma rovinami, a to rovinou hudby  

a slova. Zhotovuje schéma celkové tektoniky, do něhoţ zapojuje informace o dynamické 

formě a o frekvenci slov v jednotlivých částech a plochách, dále přistupuje k poznámkám  

o charakteru vztahů, vládnoucích v jednotlivých parametrech. V závěru symfonii staví do 

příbuzenství s Kříţovou cestou a s Kantátou o posledních věcech člověka.  

Počínaje rokem 1957 se na stránkách Hudebních rozhledů objevovaly vysoce odborné studie 

a analýzy soudobých instrumentálních koncertů a orchestrálních skladeb. Šlo o rozbory čistě 

hudebně-teoretické bez převaţujících subjektivních názorů na dané skladby a zařazujících je 

násilně do kontextu kulturně-politické situace v naší zemi. Tento trend ustoupil do pozadí 

v období tzv. normalizace, kdy v Hudebních rozhledech nepřestávají vycházet odborné 

rozbory formální, zabývajícími se jednotlivými parametry skladby, ale začínají se opět 

vyskytovat i rozbory subjektivní a ideologicky zabarvené. Svědčí o tom například článek 

Ivana Jirko o Symfonii pro malý orchestr Lubomíra Ţelezného.
123

 Hodnocení díla je do 

značné míry patetické, autor vyzdvihuje optimismus Ţelezného symfonie, „je oním zdravým, 

činorodým optimismem bez pověr a iluzí, který vzrostl a vyzrál právě v oněch pionýrských 

dobách, a který je dnes třeba rehabilitovat.“ „Zdařilé dílo osobitě vyhraněných kvalit můţe 

v naší hudební obci najisto počítat s kladným ohlasem – naštěstí jsme jiţ dospěli tak daleko, 

ţe rozhodující je dnes vlastní hodnota díla a ne jeho vztah k progresivním trendům, 

retardačním elementům a podobným imaginárním veličinám, s nimiţ ţonglovala hantýrka 

kritické skupiny, která v době vůbec ne dávné udávala tón.“ „Je to dílo, které promluvilo 

pravým slovem v pravý čas.“ 
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Díla vokálně-instrumentální 

Věra Dolanská připomíná vznik nové kantáty Miroslava Barvíka Ruky preč od Koreje na 

slova slovenského básníka Fero Citovského.
124

 Rozebírá ji jak po stránce hudební, tak  

i textové, ale hodnotí ji spíše z hlediska ideového neţ hudebně-teoretického. Vidí v ní „první 

vlaštovku skutečné pohotovosti a ideové vyspělosti naší hudby a její schopnosti vytvořiti ze 

současné thematiky velká umělecká díla. Kantáta M. Barvíka je opravdu lidová kantáta 

v nejširším slova smyslu; nejen svou srozumitelnou zpěvnou melodikou a přehlednou 

stavbou, ale i technickými prostředky, jejichţ jednoduchost neubírá kantátě na její závaţnosti 

a bezprostřední působivosti.“ 

Ivan Sladký píše v článku Nová česká kantáta
125

 o nové tvorbě českých a slovenských 

skladatelů, zvláště o kantátách Václava Dobiáše, Jana Seidla, Miroslava Barvíka, Jana Kapra 

a dalších, kteří podle něj „začínají tvořit novou skvělou epochu v dějinách naší hudby.“ 

Připomíná vznik nové kantáty Jiřího Strniště Mladým komunistům. Podkladem byla báseň 

Jana Šterna. Autor přináší rozbor skladby s notovými příklady, opět je ovšem spíše ideový 

neţ hudebně teoretický. „Veliký klad Strnišťovy kantáty je v tom, ţe účinně a přiléhavě 

k celkovému zaměření básně dovede zobrazit jak partie tvrdého odhodlání, tak vroucí lyriky, 

především tam, kde hudbu podporuje text… Kantáta představuje poctivé a proţité dílo, které 

jiţ v mnoha ohledech uhodilo na pravou strunu a krásnou, jasnou srozumitelnou, ale 

neochuzenou hudební řečí vytvořilo mnoho účinných a realistických obrazů.“ 

V rubrice Poznáváme nová díla čs. skladatelů představuje Jaroslav Jiránek kantátu Jiřího 

Pauera Volám vás, lidé! pro soprán, tenor, baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Josefa 

Nováka a Vítězslava Nezvala.
126

 Autor článku podrobně analyzuje Pauerovu kantátu 

z hlediska formální stavby, harmonie, melodie, rytmu, uţití kompozičních prostředků  

i instrumentace. Nejde tedy o pouhé ideové zhodnocení díla, i kdyţ ani to ještě v této době 

nechybí. 

Naopak návrat k ideovému rozboru díla představuje článek opět Jaroslava Jiránka o kantátě 

Josefa Stanislava Stalin bohatýr pro tenor, smíšený sbor a symfonický orchestr na slova  

O. Kryštofka.
127

 I zde analyzuje kantátu z hlediska formální stavby, harmonie, melodie  

a instrumentace, ale ideová sloţka rozboru logicky zcela převaţuje, neboť článek byl napsán 

bezprostředně po Stalinově smrti. 
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Na uvedení oratoria Otmara Máchy Odkaz Jana Amose Komenského upozorňuje ve svém 

článku Václav Felix.
128

 Podkladem oratoria je text „Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské“. 

Kladně hodnotí stavební přehlednost a stylovou jednotu díla, neokázalou, velmi výraznou 

melodiku. Zabývá se také harmonií a instrumentací. Vytýká jí pouze přemíru vrchních  

a nedostatek spodních dynamických vrcholů.  

Podrobný rozbor, rozdělený do kapitol, které se týkají melodiky, rytmiky a metriky, 

harmonie, instrumentace a stavby díla, přináší opět Václav Felix. Týká se skladby Petra 

Ebena s názvem Balady pro sóla, sbor a orchestr na lidové texty.
129

 Toto dílo uzavřelo Druhou 

přehlídku nové tvorby praţských skladatelů, konanou 22. 3. 1958 v Domě umělců. V úvodu 

autor píše, ţe čest stagnující české kantátové tvorby zachránilo jen zdánlivě. Balady získaly 

v roce 1956 III. cenu ve Velké jubilejní soutěţi, koncipovány byly však jiţ začátkem roku 

1952. Na přehlídce se Ebenova skladba dostala do sousedství děl jiného ţánru, vzniklých 

v jiné době, a vyvolala proto podle V. Felixe svou ideovou náplní váţné námitky. „Je jisté, ţe 

naivní náboţenská mystika některých textů, jeţ si Eben zvolil, má daleko k dnešnímu ţivotu, 

nedává činorodou optimistickou perspektivu.“ „… přes tyto prvky, které nemůţeme  

u mladého umělce uvítat, má však i ideová koncepce Ebenových Balad své nesporné kladné 

stránky, zejména pro svůj hluboce cítěný humanismus.“ V závěru rozboru hovoří V. Felix  

o tom, ţe „Ebenův hudební výraz je bytostně národní a realistický.“ 

Václav Kučera uveřejnil rozbor kantáty Chvála světla od Svatopluka Havelky na text S. K. 

Neumanna pro soprán, alt, bas, smíšený sbor a velký orchestr.
130

 V úvodu článku upozorňuje 

na to, ţe v současné hudbě dochází k renesanci vokální tvorby. „Po období výrazného 

příklonu k neprogramním symfonickým ţánrům se skladatelé stále častěji soustřeďují na práci 

s básnickým textem.“ Souvisí to „s úsilím o hlubší, obsaţnější zobrazení naší současnosti  

a vytvoření monumentálního stylu epochy.“ Václav Kučera hodnotí kantátu Chvála světla 

jako dílo zralé a mistrovské. Srovnává ji např. s Orffovými kantátami Carmina burana nebo 

Catulli Carmina nebo Prokofjevovým oratoriem Na stráţi míru.  

O Vokální symfonii Vladimíra Sommra na texty F. Kafky, F. M. Dostojevského a C. Pavese,  

uveřejnil svůj článek Jaroslav Volek.
131

 I kdyţ toto dílo vzniklo v roce 1958, uvedeno bylo aţ 

12. a 13. března 1963. Na tento fakt upozornil v závěru autor článku a vyzývá toho, kdo 

provedení skladby tak dlouho mařil, aby vystoupil a otevřeně projevil své námitky, třeba na 

stránkách Hudebních rozhledů.  
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J. Volek v článku stručně hovoří o koncepci díla i jeho textové sloţce. Kladně hodnotí silnou 

a osobitou invenci, melodiku, která se rozeznívá v klenuté plochy, hudební logiku a také 

spojení slova a hudby.  

Recenzi na koncert konaný 1. dubna 1964 v Domě umělců, na kterém byly provedeny dvě 

menší kantátové skladby, napsal Václav Felix.
132

 Zazněla zde kantáta Chléb a ptáci od Marka 

Kopelenta na báseň Jana Skácela Modrý pták. Kantátu hodnotí velmi kladně, jako nesporný 

tvůrčí úspěch, vytýká jí jen matnější melodickou invenci a ne zcela dořešenou stavební 

stránku skladby. Druhou kantátou večera byla skladba 150 000 000 Františka Chauna na 

báseň Majakovského. Podle V. Felixe autor nezvládl stavbu rozsáhlého celku, postrádá 

pozvolné gradace a nedostatek polyfonické práce ve sboru přispívá k dojmu jednotvárnosti.  

Oratoriem pro baryton a alt sólo, dětský a smíšený sbor s orchestrem s názvem Apologia 

Sokratus od Petra Ebena, se zabývá Ratibor Budiš.
133

 Dílo zasazuje autor do kontextu 

Ebenovy tvorby, zabývá se textovou předlohou a s tím související lidovou řeckou melodikou 

a starými antickými tradicemi. Dále přináší analýzu díla a upozorňuje na několik významných 

tematických shod s cyklem Písní nelaskavých, který Eben dokončil v roce 1963, kdy přerušil 

práci na skice oratoria. Zdůrazňuje, ţe myšlenkově jsou obě skladby v podstatě dvěma póly 

jediné tématiky: Eben se svou hudbou obrací k člověku, ke kaţdému jedinci, a učí ho váţit si 

vzájemných vztahů jak milostných, tak i ve společenském ţivotě. Ukazuje také na 

myšlenkovou spřízněnost Apologia Sokratus s jinými díly Petra Ebena. (např. Nedělní hudba, 

Sloky lásky, Pod zeleným dubem z cyklu Láska a smrt). 

Podrobný rozbor skladby Eufemias Mysterion od Miloslava Kabeláče uveřejnila Jitka 

Ludvová.
134

 Toto dílo mělo premiéru 30. 9. 1965 na Varšavské jeseni. Jde o jubilejní padesátý 

opus Miloslava Kabeláče, který podle J. Ludvové „nese všechny znaky vyzrálé skladatelovy 

osobnosti. Patří k nim jak volba námětu, nadčasového a obecného, tak způsob konkrétního 

zvládnutí hudební materie, přesná a do podrobností promyšlená koncepce, respektující zákony 

dramatické výstavby celku i specifické vlastnosti zvuku jako vyjadřovacího prostředku.“  

 

Opery 

Bohumil Karásek v článku Pokus o národní operu
135

 poukázal na to, ţe „jedním 

z nejdůleţitějších a nejaktuálnějších tvůrčích úkolů, které stojí před našimi skladateli, je 
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vytvoření takových nových operních děl, která by rozvíjela dědictví naší národní klasické 

opery a která by svou ideou i jejím uměleckým zobrazením plně odpovídala poţadavkům  

a snahám našeho lidu. …Operní dílo Smetanovo, Dvořákovo a Fibichovo je našim 

skladatelům mocnou pobídkou, aby směle zmáhali obtíţe práce na poli operního ţánru…“ 

„Radostným příslibem“ je podle něj nová opera Maxmiliána Hájka Jan Výrava, na námět 

stejnojmenné hry F. A. Šubrta, kterou v prosinci 1949 uvedla poprvé opera Krajského 

krušnohorského divadla. Svou tematikou podle Karáska poukazuje na „sílu revolučních tradic 

našeho lidu, která je s to vzbuzovat v posluchačích krásné city národní hrdosti… Při 

hudebním zobrazení tak závaţného námětu z historie bojů našeho lidu zcela přirozeně před 

autorem vyvstává několik obtíţných tvůrčích problémů. První z nich a nejdůleţitější je otázka 

stranickosti uměleckého zobrazení námětu…“ Nedostatky vidí ve zpracování libreta, 

konkrétně mu vytýká nerespektování specifičnosti operního ţánru. Kladně hodnotí recitativy, 

jeţ jsou podle něj „hudebně bohaté a vţdy výstiţné.“ Ovšem „učinit dramatický recitativ, byť 

sebemistrovštěji komponovaný, základním principem celého díla, jak to Hájkovi vyplynulo, 

znamená vţdycky ochuzení opery, znamená, ţe si autor uzavírá cestu k důsledné aplikaci 

socialistické stranickosti v operním ţánru.“   

V tomto článku nejde o rozbor díla, ale spíše o ideové zhodnocení a poskytnutí návodu 

ostatním skladatelům, jak by asi měla vypadat nová národní opera.  

Dr. Josef Burjánek
136

 přináší zprávu o prvním večeru IV. oblastní přehlídky nové tvorby 

brněnských skladatelů, na němţ zazněly ukázky ze tří nových oper. (Osvald Chlubna – opera 

Kolébka na námět A. Jiráska, Zdeněk Blaţek – opera Verchovina na původní libreto básníka 

Jaroslava Zatloukala a Karel Horký – opera Hejtman Šárovec na libreto Františka Koţíka.) 

Opery vznikly v rozmezí let 1951 a 1952.  

Po přehrávce následovala diskuse, na které Gracian Černušák ocenil Chlubnovu operu 

Kolébka po stránce instrumentační. Zdeněk Nejedlý zase vyzdvihl výborný humor, ruch, 

ţivost, komické situace i vtipnost dialogů. Jiří Hlaváček poznamenal, ţe hlavní roli hraje spíše 

orchestr, a aţ druhou roli zpěvní část díla.  

Největší sílu opery Zdeňka Blaţka vidí diskutující v lyrice. Na opeře Karla Horkého hájí její 

zpěvnost, lidovost a bohatství výrazu. Celkově všechna tři díla hodnotili kladně.  

Článek sumarizuje výsledky nové tvorby brněnských skladatelů, zabývá se kritikou libret  

i jejich zhudebnění, a to spíše věcně neţ ideologicky oproti článku Bohumila Karáska (viz 

výše).    
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V rubrice Operní premiéry vyšla recenze Antonína Balatky na novou českou operu Vladimíra 

Ambrose Maryla
137

 na námět povídky Aloise Jiráska Maryla. Opera byla provedena 10. října 

1953 v Krajském divadle v Olomouci. Autor recenze připomíná díla A. Jiráska, která 

inspirovala řadu současných skladatelů (Filosofská historie, Kolébka, Záhořanský hon  

a další). Uvádí stručný obsah opery, zabývá se libretem (libretistka opery – E. Hrubanová-

Součková) a jeho hudebním zpracováním. V Ambrosově opeře shledává řadu cenných kladů: 

např. „lehce plynoucí hudební proud, barevná jiskřivá instrumentace, traktace textu 

v polozpívaném recitativu, jeho jasná srozumitelnost při pečlivě vyváţeném zvuku 

orchestru... Chvályhodná je i snaha o charakteristiku osob…“ Recenze se dále zabývá 

provedením díla Krajským divadlem v Olomouci. Vyzdvihuje scénické zpracování, 

vystoupení sólistů i výkon orchestru.  

Na provedení nového scénického díla Boleslava Vomáčky Boleslav I. v Národním divadle  

8. března 1957 upozornil Václav Holzknecht.
138

 Autor uvádí, ţe opera byla objednána státem 

a ještě před uvedením na scénu získala III. cenu Velké jubilejní soutěţe o cenu Bedřicha 

Smetany. Uvaţovalo se, jak se skladatel zmocnil námětu Milana Jariše, který vyţadoval nové 

pojetí hudebně dramatické. Premiéra podle autora recenze však ukázala, ţe Vomáčkova opera 

neřeší nové problémy a začleňuje se stylově do posledního období autorovy tvorby, která od 

Kvartetina z roku 1941 nabyla podoby aţ příliš zjednodušené. Premiéra Boleslava I. poloţila 

otázku, zda se tento způsob hodil na zvolený námět a zda vyhovuje poţadavkům soudobé 

estetiky. Kritika na ni odpověděla většinou záporně. Autor recenze kritizuje jednak 

zpracování námětu nepřesvědčivými hudebními prostředky, nelíbí se mu jen „běţná“ 

harmonie, po jevištní stránce nejsou podle něj zvládnuty sbory.  

V Divadle D 34 byla provedena 21. listopadu 1958 operní prvotina Otmara Máchy Polapená 

nevěra. Recenzi na toto představení uveřejnil Vilém Pospíšil.
139

 V rozhovoru otištěném 

v Hudebních rozhledech v čísle 20 Mácha řekl, ţe mu „šlo o zjednodušení výrazových 

prostředků a o maximální srozumitelnost a účinnost.“ Sám říká, ţe Polapená nevěra je 

oddychová práce, „nenáročná legrace, která vznikla z přebytku energie“. V. Pospíšil říká, ţe 

se Máchovi s nejvyšší výrazovou ekonomií podařilo vytvořit „dílko stavebně výtečně 

skloubené, srozumitelné a působivé“. Zabývá se stručným rozborem díla a v neposlední řadě 

výkonem souboru Divadla D 34. 
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Na premiéru opery Praţské nokturno Zbyňka Vostřáka, provedené v Ústí nad Labem (datum 

neuvedeno) upozorňuje Pavel Eckstein.
140

 Záporně hodnotí libreto a i z hudebního hlediska 

„vane ze stránek partitury jakýsi rozpačitý chlad, je to hudba psaná hlavou a ne srdcem.“  

„… Celkový dojem je prchavý a matný.“ Zabývá se také výkony jednotlivých umělců  

i reţijním zpracováním opery.  

27. května 1966 se v Národním divadle v rámci Praţského jara uskutečnila premiéra hudebně 

dramatického díla Otmara Máchy Jezero Ukereve na literární předlohu Vladislava Vančury. 

Informuje o ní Vilém Pospíšil.
141

 Hovoří o jednoznačném úspěchu české operní novinky. 

Zabývá se textovou předlohou, zpěvní sloţkou, motivickým materiálem, rytmickou sloţkou  

i samotným výkonem operního souboru Národního divadla. 

Vilém Pospíšil upozorňuje také na provedení (premiéra 17. 12. 1966 v Plzni) tragikomické 

opery na vlastní libreto podle námětu Williama Rose od Ilji Hurníka s názvem Dáma  

a lupiči.
142

 Zabývá se hudební řečí, instrumentací, kterou pokládá za znamenitou, „která 

vţdycky dává plně vyznít zpívanému slovu.“ Hovoří o referátech o prvním provedení opery, 

kdy se Hurníkovi vytýkala nedořešenost závěru díla, epilogu. Všechny kritiky se však shodly 

v tom základním: „totiţ, ţe se skladateli zdařilo vytvořit dílo úspěšné, které je v opomíjeném 

ţánru soudobé komické opery přínosem a vítaným obohacením“, a ţe je to dílo, „jemuţ 

označení opera přísluší právem.“ Velice kladně hodnotí i provedení divadelním souborem 

v Plzni.  

25. února 1967 se v libereckém divadle uskutečnila premiéra opery Ivana Jirko Večer 

tříkrálový. Libreto si skladatel napsal podle stejnojmenné Shakespearovy komedie s pouţitím 

překladu E. A. Saudka. O premiéře informuje Bohumil Karásek.
143

 Kladně hodnotí 

instrumentaci, ale především smysl pro lidský hlas, smysl pro dramatičnost a divadelní 

aspekty operní formy a v neposlední řadě i zdařilý dramaturgický přístup k Shakespearově 

předloze. Vyzdvihuje také provedení díla především mladými pěvci libereckého divadla.  

Vilém Pospíšil uveřejnil studii o opeře Jiřího Pauera Zdravý nemocný.
144

 (V té době ještě 

opera nebyla provedena.) Libreto si napsal skladatel sám na Moliérův námět. Hudebně podle 

V. Pospíšila Pauer navázal na všechny dobré zkušenosti, které v celé své předchozí tvorbě  

a v operní zvlášť průběhem svého dosavadního vývoje nasbíral, přičemţ poukazuje na to, ţe 

Pauer patří k nevelké skupině našich operních autorů, jejichţ díla se skutečně hrají. Tento fakt 
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měl podle něj podstatný vliv na charakter a styl nového operního díla. Zabývá se rytmicko-

melodickou organizací partitury, která je „velmi sevřená, přehledná, v rozvrţení kontrastů 

promyšlená a účelná.“ Dále deklamací, motivickou prací, integrací nových skladebných 

postupů do hudebního proudu, ansámbly povaţuje za podstatně propracovanější, neţ tomu 

bylo u předchozích Pauerových oper.  

Vilém Pospíšil se v rozsáhlé úvaze zamýšlí nad soudobou operou v poválečném Národním 

divadle.
145

 Neţ přistoupí k analýze repertoáru druhé poválečné éry Národního divadla,  

soudobého domácího i světového, připomíná to, co předcházelo. Zabývá se odkazem  

B. Smetany, jehoţ dílo způsobilo zásadní zvrat, „obrovský kvalitativní skok“ a zůstávalo 

kmenovou součástí repertoáru. Dále se zamýšlí nad pojmem soudobá opera, připomíná 

dramaturgický plán za vedení Otakara Jeremiáše (šéfem opery Národního divadla v letech 

1945-1950), dovádí ho aţ do roku 1970, kdy premiérou Pauerova Zdravého nemocného, 

„soustavné uvádění novinek české operní tvorby zatím skončilo.“ Poukazuje na to, ţe 

odchodem Václava Talicha z pozice šéfa opery Národního divadla (1936-1945) se definitivně 

uzavřela éra velkých osobností, které mohly vtisknout opeře Národního divadla pečeť své 

vlastní individuality. Operní správy se začaly střídat, ale snahu o neustálý kontakt se 

soudobou tvorbou je podle Pospíšila třeba přiznat v tomto období (1945-1970) kaţdé. 

 

Balety 

Jiří Válek upozorňuje na nový český balet Viktorka od Zbyňka Vostřáka na libreto J. Reye.
146

 

Válek poukazuje na to, ţe kromě baletů Nedbalových, většina českých baletních děl „postrádá 

jak s hlediska námětu a uměleckého mistrovství, tak po stránce národnosti uměleckého výrazu 

pronikavější kvality. Lze tedy mluvit o závaţné mezeře, kterou je nutno při tvorbě soudobého 

baletu mít na mysli.“ Podle Válka je „velkou předností hudebního zpracování, ţe se autor 

neomezil jen na charakteristiku hlavních postav, ale – a to ve větší míře – snaţil se také 

realisticky zachytit náladu prostředí, ve kterém se děj odehrává.“ 

Balet Viktorka povaţuje Válek za cenný přínos pro naši baletní literaturu.  

Bohumil Karásek píše o novém baletu Karla Horkého, který byl uveden na závěr  

II. plenárního zasedání brněnské odbočky SČS v nastudování baletního souboru Státního 

divadla v Brně.
147

 Jde o balet Král Ječmínek na libreto Václava Kokšála. Podle Karáska jde  

o „zásluţný a úspěšný pokus o vytvoření nového národního baletu…“, jeho nesporné klady  
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 „dílu zaručují v dnešní době ţivotnost a které skladatele zařadily mezi ty umělce, kteří po 

dlouhé době, kdy na našich jevištích převládaly ţivotu vzdálené formalistické  

a kosmopolitické balety, usilují o vytvoření lidového národního baletu.“ Má však podle 

Karáska i řadu nedostatků. Základním je podle něj „povšechnost, s jakou kreslí děj.“ Ta se 

projevuje „v nedostatečně hlubokém odhalení základního konfliktu, boje lidu proti 

feudálnímu útisku a malé rozrůzněnosti lidového kolektivu.“ Další nedostatek je podle 

Karáska jiţ v libretu. Přesto píše, ţe „se ukázalo, ţe brněnští skladatelé ve spolupráci 

s vyspělými brněnskými umělci mají ve svých řadách takové talentované pracovníky, kteří 

dávají velké naděje, ţe se Brno ještě více stane jedním z významných ohnisek, kde se bude 

formovat náš nový, realistický, vysoce ideový národní balet, a nejen balet, ale věříme, ţe  

i opera.“ 

Do rubriky Poznáváme nová díla čs. skladatelů přispěl svým článkem Jaroslav Šeda.
148

 Uvádí 

zde rozbor satirické baletní pantomimy Král Lávra od Jaroslava Doubravy podle K. H. 

Borovského. Seznamuje s hudební strukturou díla a s jeho námětem. Zabývá se motivickou 

analýzou díla, harmonickou a instrumentační stránkou. Závěrem dílo hodnotí jako znamenitou 

práci a doporučuje ji ke scénickému provedení.  

Václav Felix upozorňuje na československou premiéru baletu Julia Kalaše Zásnuby 

s překáţkami (Slavnost v Coqueville), která se konala 15. prosince 1957 v Divadle Zdeňka 

Nejedlého v Ústí nad Labem.
149

 Tvrdí, ţe se Kalaš obrací především k obecenstvu, kterému 

„je jazyk váţné hudby dvacátého století dosud málo srozumitelný, a podává mu pomocnou 

ruku“, takţe by bylo nesprávné srovnávat jeho balet se soudobou baletní tvorbou, jako např. 

se Stravinským, Prokofjevem nebo Chačaturjanem, protoţe v takovém případě „bychom 

mohli dojít k úplnému odsouzení.“ Kalaš podle něj čerpá z Oskara Nedbala, tak jako z mnoha 

jiných autorů. „Zdá se, ţe v některých ohledech ho i předstihuje: je svěţejší, není ani trochu 

dekadentní a jen velmi málokdy sentimentální.“ Zabývá se také výkonem ústeckého baletního 

souboru a srovnává ho se světovou premiérou, která se konala v severoněmeckém Rostocku 

(datum neuvedeno).  

Do roku 1973 jiţ dále nevyšla větší recenze nebo studie zabývající se soudobou baletní 

tvorbou.  

Z výše uvedeného je patrné, ţe na stránkách Hudebních rozhledů vycházelo několik druhů 

článků o české soudobé hudbě. Jednak šlo o příspěvky z různých diskusí o nových skladbách 

na půdě SČS, dále o informační zprávy z novinkových koncertů, o rozbory nově vzniklých 
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skladeb a o recenze koncertů soudobých skladeb a premiér jevištních děl. Pravidelně 

informovaly také o přehlídkách nové tvorby československých skladatelů i o přehlídkách 

nové tvorby regionálních skladatelů.    

 

8) Recenze jako žánr a její hlavní představitelé na stránkách Hudebních 

rozhledů 

 

Do časopisu, jakým se od počátku své existence Hudební rozhledy snaţily být, patří recenze. 

V prvních ročnících tento ţánr však spíše ţivořil a i materiály, které se za recenze vydávaly, 

jimi vlastně ani nebyly. Postrádaly prvek hodnotící, neuváděly širší souvislosti, v podstatě šlo 

o zprávy s ideologickým zabarvením. Nedá se ani říci, ţe by se objevovaly osobnosti, které by 

se výrazněji tomuto ţánru věnovaly. Proto jsem vybrala tři autory, na jejichţ způsobu 

referování chci alespoň do určité míry charakterizovat úroveň recenzí v Hudebních 

rozhledech. Jde o Bohumila Karáska, Ivana Jirko a Viléma Pospíšila. Vybrala jsem je proto, 

ţe přispívali do Hudebních rozhledů v podstatě po celé sledované období (B. Karásek do roku 

1969, kdy náhle zemřel). Na jejich způsobu psaní lze také dokumentovat odborný růst, jak se 

postupně v souladu se změněnými politickými podmínkami autorsky vyvíjeli a vlastně 

v Hudebních rozhledech spoluvytvářeli hudební recenze jako ţánr analytický i informativní. 

(Recenzím na knihy, hudebniny a gramofonové desky se nevěnuji.) 

 

Bohumil Karásek (vystudoval hudební vědu na UK) se ve velké míře věnoval hodnocení 

Praţského jara. Jeho referování je zprvu do značné míry patetické, vyzdvihuje autory, kteří 

tvoří v duchu stranické linie, kteří se „vášnivě probíjejí k vytouţenému cíli své tvorby – 

k socialistickému realismu.“
150

 Pokud jde o díla klasiků, všímá si hlavně toho, do jaké míry 

jsou schopna oslovovat současné posluchače. Jde například o skladby Stamicovy, Kramáře, 

Voříška, Rejchy a dalších. Pokud hovoří o interpretech, převládá pouhý výčet, u některých 

s drobnou charakteristikou jejich výkonu.  

Určitý jiný pohled v jeho referování lze zaznamenat např. v recenzi z roku 1955.
151

 Formuluje 

zde uţ klady i zápory interpretačních výkonů i programové skladby. Stále jde však převáţně  

o povrchní hodnocení. Určitá plochost Karáskových recenzí je charakteristická jen pro toto 

období. Ţe je schopen opravdového kritického myšlení bez ideologické předpojatosti, dokázal 
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na některých drobnějších kritikách, týkajících se jednotlivých koncertů (viz výše – v kapitole 

o soudobé hudbě) a v pozdějším období.  

Za určitý přechod od patetičnosti k věcnosti lze například povaţovat jeho recenzi na 

provedení melodramatu Evţen Oněgin od E. F. Buriana v divadle D-34.
152

 K věcnému 

hodnocení na základě estetických kritérií má ještě daleko, avšak struktura recenze je uţ blízká 

zákonitostem ţánru. Seznamuje s tím, co vlastně melodram je, připomíná Burianovu cestu 

k němu a poté vyznačuje autorova specifika. Zabývá se textovou i hudební sloţkou. Velmi 

okrajově si všímá interpretačních výkonů.  

Předností Karáskových recenzí je to, ţe dokáţe postihnout i vývojové tendence v interpretaci 

určitého díla. Například v hodnocení nového uvedení opery Honzovo království Otakara 

Ostrčila
153

 se snaţí definovat, v čem se tato inscenace Národního divadla liší od provedení 

z roku 1949, které připravili v podstatě stejní umělci (dirigent Jaroslav Krombholc a reţisér 

Hanuš Thein, Zdeněk Otava opětovně ztvárnil roli kupce Ondřeje – poprvé uţ při premiéře 

díla v roce 1935). Tato kontinuita je mu příleţitostí více se zabývat interpretační sloţkou 

provedení. Ale ani v této recenzi se nevyhnul určité politické předpojatosti a Honzovo 

království označil za „operu přímo politické důsaţnosti.“ 

Charakteristickým rysem Karáskových recenzí v pozdějším období je konfrontace různých 

provedení děl, za a) v historickém kontextu nebo za b) současně různými operními soubory, 

případně interprety. Daří se mu najít podstatné rysy, porovnat je a tím naznačit i určitý vývoj 

při interpretaci díla. Jako příklad prvního (a) lze uvést recenzi s názvem O současnost 

klasiky
154

. Připomíná inscenace opery Dalibor na scéně Národního divadla od roku 1949. 

Paloušova a Sládkova podle Karáska zdůrazňovala tendenci realistickou. Další nastudování 

Kašlíka a Svobody šlo „aţ k realismu popisnému“. Recenze se týká další inscenace reţiséra 

V. Kašlíka a výtvarníka J. Svobody. Karásek se snaţí detailně postihnout rozdíly, a to je pro 

něho jakási pevná osnova, podle níţ posuzuje všechny sloţky hodnoceného díla. Tomu 

přizpůsobuje i jazyk, který je přesnější, odborně na úrovni a nezbývá uţ místo na ideologická 

klišé.  

Příkladem druhého typu (b) je recenze Dvě mozartovské inscenace
155

. Srovnává provedení 

Figarovy svatby v divadle F. X. Šaldy v Liberci a Dona Giovanniho v Olomouci. Sám 

přiznává, ţe na první pohled je těţké tyto dvě opery srovnávat, byť vyšly z dílny jednoho 

tvůrce. Připomíná, ţe „naši umělci mají jen poměrně malou praxi v soustavném provádění 
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těchto oper, které patří přece jen k nejstarším v našem repertoáru a i přímo technicky vyţadují 

zcela zvláštní přípravu, zvláštní svrchovanost pěveckého umění, zvláštní přesnost a uměřenost 

projevu, který je vlastní jejich stylu.“ A právě srovnávání toho, jak se obě inscenace s tímto 

moţným handicapem vyrovnaly, je těţištěm celé recenze.  

V šedesátých letech uţ Bohumil Karásek zcela očistil své recenze od „nehudebních“ vlivů, 

coţ mělo nesporný vliv na odbornou kvalitu jeho prací. V recenzi na Praţské jaro roku 

1963
156

 oceňuje souborné provedení jevištního díla S. Prokofjeva. Ještě před několika lety by 

tento skladatel byl pro něho jen představitelem určitého společenského systému, nyní se na 

něj dívá jako na jednoho z největších skladatelů světa a připomíná, ţe stejnou pozornost by si 

zaslouţil i Bohuslav Martinů a Leoš Janáček. Kriticky se staví k interpretačním výkonům  

a vyzývá organizátory, aby na festival pozvali více špičkových umělců, a nejen ty, kteří do 

Prahy jezdí jiţ několik let a v podstatě se stejným repertoárem. Kriticky se vyslovil  

i k dramaturgii festivalu.  

Později se B. Karásek vrátil k detailnějšímu hodnocení Praţského jara, a to jeho jednotlivých 

koncertů. Kde to šlo, uplatnil metodu srovnání. Například v recenzi Páteř Praţského jara
157

, 

v níţ se zaměřil na výkony České filharmonie. Takto porovnal Markevichovo nastudování 

Beethovenovy 9. symfonie s několik let starým pojetím K. Böhma.  

Odborné vzdělání, velká suma vědomostí a postupné získávání zkušeností umoţnily  

B. Karáskovi ozvláštnit recenze o detaily, které je nejen oţivily, ale i zařadily autora nebo 

interpreta do širšího kontextu. V jedné z jeho posledních recenzí
158

, která se týkala večera 

opery Národního divadla k uctění 90. výročí narození Otakara Ostrčila, jen jakoby na okraj 

srovnal tohoto skladatele s jeho vlastním neopakovatelným tvůrčím světem, i kdyţ „jeho 

skladby nemají nezkrotně neopakovatelný eruptivní náboj Janáčkův, ani rafinovanou 

dráţdivost a smyslové bohatství vrcholných partitur B. Martinů, ţe nemají ani onu jiskřivost  

a nevyzpytatelnou intelektuální hravost a vynalézavost Stravinského, ba ţe nemohou 

nabídnout ani to, co nabízí ve svých expresivně tvrdých dílech třeba takový Honegger.“  

 

Autorem jiného typu recenzí je Ivan Jirko (MUDr., hudbě se věnoval jako ţák K. Janečka a P. 

Bořkovce). K hodnocenému dílu, v počátečním období,  přistupuje s uţ předem daným 

záměrem, k jakému závěru chce dojít. Například recenzi opery Dvě vdovy od Bedřicha 

Smetany v Národním divadle otevírá přiznáním, ţe neţ představení začal hodnotit, „probíral 
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se stránkami Nejedlého Dějin opery Národního divadla a zpěvoher Smetanových.“
159

 Tím 

jako by zdůvodnil, proč podstatnou část recenze věnuje úpravám díla, podle něj většinou vţdy 

nevhodným, protoţe mohou navozovat dojem, ţe Smetanova opera je oslavou doby, v níţ se 

odehrává. Historický kontext zcela jistě do recenze patří, protoţe můţe přispět k pochopení 

díla. V případě Jirkových recenzí takovéto reminiscence většinou vedou k násilným 

analogiím, jako například v tomto případě. „Co však vyplývá z toho všeho pro dnešní 

interpretaci Dvou vdov? Jejím úkolem je myslím především ukázat, ţe líbezný svět Dvou 

vdov není zdaleka jen světem někdejší společnosti, nýbrţ, ţe ukazuje daleko do budoucnosti, 

aţ k dnešnímu člověku…“ 

Charakteristickým prvkem tohoto typu recenzí je frázovitost. Lze to doloţit i na jiné Jirkově 

kritice, týkající se baletu Sůl nad zlato od Jana Hanuše, provedeného v Národním divadle.
160

 

Za velký klad baletu povaţuje „ten radostný optimismus, ten ţivotní jas, který vyzařuje 

Hanušova hudba. V tom má dílo lidem co dát. Dává v něm však autor tolik, kolik je v jeho 

moţnostech, dává v něm všechno to, čeho je schopen? Myslím, ţe nikoli. Hanušův balet je 

plodem jednoho období vývoje naší nové hudby, její cesty od upřímné líbivosti k pravdivé 

obraznosti.“ I přes klady, které recenzent v díle našel, se takovéto konstatování tehdy rovnalo 

odsudku, který dílo mohl do značné míry degradovat, aniţ by si někdo dokázal představit, co 

recenzent vlastně vytýká.  

Po roce 1956 se Ivan Jirko zbavuje frází a v jeho recenzích začíná převládat subjektivní pocit, 

tedy to, jak na něj dílo působilo. Dá se říci, ţe takto pojaté recenze jsou bliţší spíše laické neţ 

odborné veřejnosti. Mnohá svá tvrzení neopírá o odborná fakta. Například v recenzi na balet 

F. Škvora Doktor Faust provedený ve Smetanově divadle v Praze
161

 tvrdí: „stylově je 

Škvorova hudba značně nesourodá, čerpá inspiraci z nejrůznějších, směrově i časově značně 

odlehlých slohových proudů, aniţ zde cítí jiţ výraznější úsilí o osobitá dotvoření těchto 

podnětů, o jejich organickou syntézu. V této nevyváţenosti a nevyhraněnosti Škvorova 

projevu je hlavní slabina díla; rovnováha jednoty v mnohosti je tu značně porušena  

v neprospěch jednoty“. Kdyby nešlo jenom o pocit, recenzent by jistě napsal, o které slohové 

proudy, z nichţ kritizovaný skladatel čerpal, vlastně šlo. Je ale třeba říci, ţe recenze vyznívá 

celkově kladně.  

Postupem času se v Jirkových recenzích začaly objevovat i jeho silné stránky. Zcela zřejmě 

spočívaly ve znalosti hudební historie a dokázal je uplatnit aţ tehdy, kdyţ se sám zbavil 
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schematického způsobu psaní. Projevovalo se to postupně. Tento rys mohu dokumentovat na 

recenzi na Praţské jaro v roce 1966
162

. V jejím úvodu se pochvalně zmiňuje o tom, ţe „snad 

uţ definitivně převáţil názor, ţe na festival patří všechna tvorba, která je schopna hovořit 

k dnešnímu posluchači, ať uţ vznikla kdekoli a kdykoli.“ Ale zároveň připomíná, ţe Praţské 

jaro nemůţe přinést posluchači souhrnnou informaci o současné hudební tvorbě. Mělo by to 

být záleţitostí celé hudební sezóny a kriticky dodává, ţe se tak neděje. Zamýšlí se nad 

dramaturgií festivalu a uvaţuje nad novými kompozičními směry v hudbě. Vyzdvihuje 

provedení Zrcadlení M. Kabeláče, IV. smyčcového kvartetu I. Krejčího a především  

I. symfonie B. Martinů. Ze zahraničních autorů oceňuje provedení kantáty S. Prokofjeva Bylo 

jich sedm na texty starobylých nápisů, vytesaných ve skalách. Neříká, čím je toto dílo 

hudebně významné, ale jak působí – „úţasnou intenzitou skladatelovy výpovědi, soustředěné 

na poměrně malé ploše.“ V této recenzi jako by se i autor sám vyrovnával se svou minulostí, 

kdyţ tvrdí, ţe „docela pak uţ padají domněle závazná kritéria moderní interpretace.“  

Nezřídka I. Jirko otevírá své recenze poznámkou, jak se s dílem setkal, či co v něm zmínka  

o něm vyvolala. Například recenzi na večer z díla P. Bořkovce a B. Martinů
163

 uvádí: „trochu 

jsem se divil, ţe si Zdeněk Košler pro své vystoupení s Českou filharmonií vybral – nebo mu 

byl vybrán – pořad sice opravdu cenný a závaţný, ovšem pro obecenstvo, jak jsem si myslil, 

málo atraktivní. Ale k mému překvapení riskantní karta vyšla a večer z díla P. Bořkovce  

a B. Martinů vzbudil 10. a 11. ledna zájem publika v míře vskutku mimořádné.“ 

Takovéto vnášení osobních, aţ publicistických prvků, se stává pro I. Jirko příznačné. Recenzi 

Velký pokus o „operu oper“
164

 otevírá líčením: „zazní první tóny předehry Mozartova Dona 

Giovanniho a na prospekt se promítne obrovitý, nehybný stín Komtura. Ve vzrušeném, 

explozivním briu proletí ouvertura a kdyţ se rozhrne opona, objeví se po stranách jeviště řady 

lóţí, jeţ jako by aţ na scénu prodluţovaly hlediště Tylova divadla a před námi se rozevírá 

svět Mozartovy opery, která právě v těchto prostorách, bývalém Nosticově divadle, před 

bezmála dvěma stoletími zazněla poprvé vůbec.“ Takovéto ozvláštnění recenze můţe vypadat 

jako nadbytečné, ale nelze ho jednoznačně zavrhnout, protoţe ho můţeme povaţovat za určitý 

jiný typ ţánru. Hrozí však, ţe v určité mnohomluvnosti se ztratí zamýšlený obsah sdělení.  

U I. Jirko je to navíc na úkor analytického hodnocení.  
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Není ani dobře, kdyţ recenzent příliš zdůrazňuje svoji osobu. Například v recenzi Třikrát 

Zdeněk Košler
165

 píše: „nepředpokládal jsem, ţe zde Košler projeví takový smysl pro pestrou 

barvitost díla, pro všechny jeho jemné nuance a hýřivé kaskády zvuku.“ Recenzent by neměl 

sdělovat, co od díla či interpreta očekával, ale soustředit se na to, jak dílo vyznělo.  

Poněkud klopotně se dostává k vlastnímu hodnocení opery Arabela od R. Strausse.
166

 Nejprve 

uvádí, k jakým úvahám ho přivedlo uvedení Arabely v Národním divadle a k vlastnímu 

hodnocení opery se dostává aţ po zdlouhavých historických reminiscencích. Čtenář tak ztrácí 

přehled, o jakém díle je vlastně řeč. Příznačné pro I. Jirko je závěrečné shrnutí toho, co uţ 

bylo v recenzi řečeno, mnohdy však jde o nadbytečné sdělení. Vypadá to, jako by sám nevěřil, 

ţe čtenář dost dobře pochopil jeho výklad. 

Recenze I. Jirko jsou typické větší mírou subjektivnosti, neţ bylo běţné u jiných autorů. 

Obsahují prvky publicistiky, které přinášejí ozvláštnění, ale také mohou výklad rozmělnit  

a způsobit jej méně srozumitelným. I kdyţ je hodnotím kriticky, nemyslím si, ţe by do 

Hudebních rozhledů nepatřily, nebo ţe by byly vyloţeně slabou stránkou časopisu.  

 

Výraznou osobností Hudebních rozhledů byl Vilém Pospíšil (JUDr., studoval hudební vědu  

a estetiku na UK). Dá se říci, ţe byl jedním z mála, ne-li vůbec jediný, kdo psal recenze 

v duchu ţánru, tedy nejen informující, ale i z různých aspektů hodnotící. U něj se dají zřetelně 

rozpoznat určité charakteristické rysy ve stavbě recenze. Zpravidla ji otevírá krátkým 

historickým úvodem, v němţ přibliţuje okolnosti vzniku díla, ale bez nároku na to, aby vnutil 

posluchačům jediný tehdy moţný způsob pochopení. Většinou se věnuje operám, a to nejen 

uvedeným v praţských divadlech, ale i na krajských scénách. Všímá si jejich jednotlivých 

sloţek, scény, reţijního pojetí, výkonů zpěváků, sboru a orchestru. Vidí-li nesoulad, dokáţe 

ho zdůvodnit. Např. v recenzi Opomíjené dílo ruského klasika (K uvedení opery  

N. Rimského-Korsakova Zlatý kohoutek KOD Ústí n. L.)
167

 nebo v recenzi Národní divadlo 

uvedlo Beethovenova Fidelia.
168

 Mohla bych jmenovat i další.  

Po roce 1945 se v odborných kruzích hodně diskutovalo o operetě Rudolfa Kubína Děvčátko 

z kolonie. Dílo vzniklo ve válečných letech a tehdejší ideologové mu vyčítali, ţe je málo 

ideové. Vilém Pospíšil recenzoval uvedení přepracované verze v divadle Jiřího Myrona 

v Ostravě v roce 1955
169

 a konstatoval, ţe šlo o nešťastný krok, který dílu nepomohl. Svědčí 
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to i o určité míře jeho nezávislosti, kterou si uchoval a která vysvětluje vedle odborných 

schopností kvalitu jeho recenzí.  

Podstatným znakem Pospíšilových recenzí je také uměřenost v jeho hodnocení. Například 

inscenaci Kouzelné flétny
170

, uskutečněnou v lednu 1957 v Národním divadle, povaţuje 

jednoznačně za nezdar, ale není to odsudek zdrcující, podepřený třeba ještě ideologickými 

předsudky, nýbrţ velmi podrobně rozebírá provedení díla ve všech jeho sloţkách tak, aby 

bylo jasné, v čem se jeho jednotliví aktéři mýlili. Šlo o netradiční aktualizaci díla, o kterou se 

pokusili dirigent Jaroslav Krombholc, reţisér Bohumil Hrdlička a výtvarník Josef Svoboda. 

Problém recenzent vidí v tom, ţe takové pojetí se míjí s charakterem Mozartovy hudby  

a navíc se experiment tohoto druhu nehodí pro Národní divadlo, kde jsou diváci přece jenom 

zvyklí na tradiční ztvárnění. Recenzent ovšem vidí i kladné stránky inscenace, které podle něj 

spočívaly hlavně v pěveckých výkonech. Pro V. Pospíšila je také charakteristické, ţe 

inscenátory představení neodsuzuje, ale hledá vysvětlení pro jejich, podle něj, umělecký 

nezdar. Připomíná, ţe experimentovat je projevem tvůrčí svobody, ale té by nikdy neměla 

chybět tvůrčí odpovědnost. Závěrem uvádí, ţe našim umělcům chybí více zahraničních 

zkušeností.  

Příkladem komplexnosti pohledu na operní dílo můţe být recenze na provedení opery Otakara 

Jeremiáše Bratři Karamazovi v Národním divadle.
171

 V. Pospíšil se projevil jako dobrý znalec 

předlohy, tedy románu F. M. Dostojevského. Dokázal tak posoudit, zda libreto plně vyuţívá 

inspirační zdroj, zda správně vyzdvihuje určité pasáţe a jiné naopak potlačuje. Tuto recenzi 

psal téměř třicet let po vzniku díla a mohl konstatovat, ţe ani nové provedení neztratilo nic ze 

své působivosti. Připomíná, ţe tomu tak je i přesto, ţe „Jeremiášova opera je značně vzdálena 

těm poţadavkům, které se dnes obecně na operu kladou.“ Z kontextu ovšem vyplývá, ţe toto 

recenzent povaţuje spíše za klad. Jeho dojem podtrhuje připomínka toho, ţe dva aktéři 

premiéry z 8. října 1928 připravili i nové uvedení v roce 1957. Byl to reţisér Ferdinand 

Pujman a výtvarník Vlastislav Hofman. Uţ to, ţe mohli navázat na svou starou koncepci, 

svědčí o určité proměně atmosféry ve společnosti. V. Pospíšil však dokázal najít i odlišné rysy 

obou inscenací. Hlavní vidí v hudební sloţce opery: „Dirigent Krombholc se soustředil na to, 

aby prudký vzepjatý a sloţitý proud Jeremiášovy hudby utřídil v největší dosaţitelné 

plastičnosti a odstínění. A to se podařilo způsobem docela mimořádným.“ 

Další část recenze věnuje pěveckým výkonům. Kritika je věcná, opřená o fakta, zbavená 

nadbytečné subjektivnosti. Nevšímá si jen hlavních postav, ale pozornost věnuje i menším 
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rolím. Recenze tak není jen suchým výčtem kladů a záporů inscenace, ale vyzařuje z ní i duch 

a atmosféra představení.  

Z recenzí V. Pospíšila není patrná jen vysoká odborná zdatnost autora, ale i široké znalosti 

současné, především operní produkce. Ve většině svých recenzí tak dokáţe posuzované dílo 

zařadit do širších souvislostí a srovnat ho i s jinou inscenací.  

V recenzi na brněnské provedení Janáčkovy opery Z mrtvého domu
172

 se zmiňuje  

i o nastudování v praţském Národním divadle. Klad brněnské inscenace viděl hlavně v tom, 

ţe se její tvůrci pokusili přistoupit k dílu moderními tvůrčími metodami, ale zároveň 

s respektem k dílu, kterému chtěli hlavně slouţit. Povaţoval to za výrazný posun, protoţe do 

té doby podle něj i podle názoru některých jiných odborníků, i zahraničních, byla „většina 

našich operních inscenací inscenacemi konvenčními, jen reprodukujícími, ale nijak 

neumocňujícími myšlenku díla.“ Nezůstává jen u tohoto tvrzení, ale dokládá ho detailním 

rozborem inscenace, aţ dochází k problému závěru opery. Brněnští inscenátoři ho upravili, 

coţ recenzent povaţuje za „moţné a teoreticky zdůvodnitelné,“ ale katarzi díla nepodporující, 

protoţe můţe opakovat jenom to, co uţ v opeře bylo napsáno. I toto tvrzení dokládá 

Pospíšilovu maximální snahu dobrat se objektivního pohledu na dílo a jeho provedení. I kdyţ 

sami nemůţeme posoudit, do jaké míry se mu to podařilo, vyváţenost jeho recenzí je natolik 

přesvědčivá, ţe nedává důvod o tom pochybovat.  

Nejzajímavější recenze V. Pospíšila se týkaly inscenací, které do určité míry vybočovaly 

z běţné dramaturgie operních scén. Patří k nim například recenze nazvaná Premiéra po 

dvaceti letech.
173

 Týká se opery Václava Trojana Kolotoč, kterou uvedlo ostravské divadlo 

v únoru 1960. Od inscenování tohoto díla odrazovala především sloţitost partitury a mnoţství 

dětských rolí. Ostravský dirigent Bohumil Gregor se tohoto úskalí nezalekl a vytvořil podle 

recenzenta působivé představení. V. Pospíšil vidí jistou nevyrovnanost v hudební sloţce díla  

a vyzval autora k určité revizi partitury a další inscenátory vybízí k vyuţití nejmodernějších 

prostředků inscenační techniky, které nabízí například Laterna magika. 

Pospíšilovy recenze jsou po odborné stránce velice zasvěcené, coţ jim však neubírá na 

čtivosti. Přispívá k ní vţdy určitý prvek ozvláštnění. V recenzi Pohádkové operní aktovky 

Jiřího Pauera
174

 jím je zamyšlení nad tím, jak skladatel dokáţe ke své operní prvotině Ţvanivý 

Slimejš dokomponovat další aktovku (Červená Karkulka), aby bylo moţné obě inscenovat 

v jednom představení. Udrţuje čtenáře v napětí, zda se to skladateli podařilo. Porovnává obě 
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aktovky čím se podobají, v čem se liší, jak autor při komponování druhé dokázal vyuţít své 

zkušenosti a technické mistrovství. Aţ po takovémto detailním rozboru obou děl vyslovuje 

soud. „Skladateli se jeho záměr zdařil. Mladistvá aktovka byla doplněna novým dílem o jehoţ 

výrazných kladech a působivosti, zejména na nejmladší posluchače, jímţ je především 

určeno, nelze v nejmenším pochybovat.“ Další část recenze věnuje provedení souborem 

olomoucké opery a připomíná i inscenace v jiných divadlech.  

Jako recenzent se V. Pospíšil vyvíjel v souladu s rozvojem nových interpretačních moţností. 

Nabídla je i televize, která do svého programu sice běţně zařazovala záznamy operních 

představení, ale původní televizní operní inscenace nebyly běţné. Výjimkou se stala televizní 

opera Václava Kašlíka Krakatit na námět románu Karla Čapka. Scénář napsal filmový reţisér 

Karel Vávra. Hudební rozhledy uveřejnily v jednom čísle recenze na provedení jak televizní, 

tak divadelní.
175

 Šlo o zajímavé srovnání, protoţe oba recenzenti měli téměř identický záţitek. 

Divadelní představení opery Krakatit od Jiřího Berkovce se odehrálo v Janáčkově divadle 

v Brně týden po televizní inscenaci Krakatitu Václava Kašlíka. V. Pospíšil, který se zabývá 

divadelním provedením, v úvodu poukazuje na rozdílnost emocionálního proţitku, jaký nabízí 

televizní přijímač a divadelní jeviště. Jako první s tím podle něj musí počítat skladatel. 

Následuje běţný rozbor díla, které má podle recenzenta hodně slabin.  

Redakce Hudebních rozhledů zde podle mě nevyuţila příleţitost srovnat moţnosti 

uměleckého ztvárnění díla v televizi a na divadle. Nabízela se moţnost analyzovat výrazové 

prostředky moderního média a srovnat je s tradičním scénickým pojetím.  

V dalších letech V. Pospíšil psal recenze na opery Leoše Janáčka, Josefa Bohuslava Foerstera  

a drobnější poznámky i na další operní představení. Věnoval se také koncertním sezónám 

našich předních orchestrů, ale tyto články nezmiňuji, protoţe nejde o klasické recenze.  

Určitá změna stylu autorova psaní nastala počátkem sedmdesátých let, kdy Hudební rozhledy 

zařazovaly více recenzí, ale kratších rozsahem. Jeho styl se tak stal úspornější, ubylo 

srovnávacích analytických pasáţí, ale kvalita se tím nesníţila. Například v recenzi na 

Hoffmannovy povídky od Jacquesa Offenbacha, uvedené v Národním divadle 29. 1. 1961 
176

 

hned v úvodu vyjmenovává tvůrce inscenace, poté krátce seznamuje s dílem a jeho historií  

a bez dalších analýz přechází k hodnocení inscenace. Stejně koncipované jsou i další, 

například recenze s názvem Nová Šárka s hosty.
177
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Úspornost stylu přidala recenzím V. Pospíšila na pregnantnosti vyjádření, ale ubrala jim určité 

osobitosti, která spočívala nejen v komplexním hodnocení díla, ale tím, ţe z ní vyvěralo  

i emocionální zaujetí autora, působila také jako pozvání na představení.  

 
 
 

9) Odlišné a shodné přístupy k Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi 

 

Bedřich Smetana je jednou z nejvýraznějších osobností české hudební kultury. Patří mu v ní 

naprosto nezastupitelné místo. Jeho dílo tak přitahovalo politiku nejen k vyuţití, ale v mnoha 

případech i ke zneuţití. Bylo to uţ za jeho ţivota, kdy se o něho přeli staročeši s mladočechy. 

Zastání nacházel především u mladočechů, v tisku u J. Nerudy. Přitaţlivé téma to později bylo 

také pro Z. Nejedlého, u něhoţ Smetana našel velké zastání. Věnoval mu mnoho novinových 

článků i rozsáhlé kniţní studie. Hudební rozhledy přetiskovaly jeho zásadní články a studie 

v rubrice Učíme se z díla Zdeňka Nejedlého. Většinou je doprovázel krátký komentář, který je 

aktualizoval tak, aby mohly lépe slouţit tehdejší kulturní politice.  

Např. článek s názvem Smetana a politika vyšel v roce 1907 v Hlídce Času.
178

 Autor v něm 

popisuje, jak Smetana, sám člověk apolitický, byl vtahován do politických šarvátek v jeho 

době soupeřících staročechů a mladočechů. Úvodní komentář dokládá, jak se Smetany opět 

zmocňuje politika. Z Nejedlého historické studie dělá „kritiku předválečné burţoazní 

společnosti, kdy uţ sami mladočeši se dávno odvrátili od národně-osvobozeneckých idejí  

a tím i od Smetany.“ Podobné tvrzení však v Nejedlého článku vůbec není. Nelze ho 

interpretovat ani tak, ţe na příkladu Smetany chtěl ukázat, „ţe pokrokovost a aktivní síla 

hudby vyrůstá z jejího nerozlučného spojení s ţivotem lidu. S jeho bojem za lepší 

budoucnost.“ Jde o překroucení smyslu, aby vynikla prosazovaná hlavní ideová teze, podle 

níţ bylo třeba v padesátých letech minulého století ke Smetanovi přistupovat.  

Úryvky ze studie o Smetanových operách (bez uvedení pramene) Hudební rozhledy
179

 

komentovaly tak, ţe Nejedlý vyzdvihl hlavně „Smetanův nový demokratický pojem lidu“,  

a to na začátku „XX. století zachváceného vágním impresionismem a zvrhle 

individualistickým expresionismem, kdy např. Richard Strauss komponuje své mystické 

opery »krevní msty« – poznáváme dílo Nejedlého nejen jako velký vědecký a politický čin, 

ale téţ jako vzorný příklad charakterově a mravně silné osobnosti, která za kaţdých okolností 

bojuje za pravdu.“ 
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Bez výraznějších korigujících aktuálních komentářů vyšly ukázky z výběru časopiseckých 

referátů a črt o Smetanovi pod názvem Smetaniana
180

, Bedřich Smetana a zpěv ve 

společnosti
181

, Prodaná nevěsta v nové reprodukci O. Ostrčila, K. H. Hilara, F. Kysely
182

, 

Bedřich Smetana
183

 a Komické postavy Smetanových oper
184

.  

Zdůrazňoval se hlavně Smetanův realismus, coţ dosahovalo v mnoha dalších článcích  

a studiích mnohdy aţ absurdních podob.  

Objasnit Smetanův realismus se pokouší ve studii Realismus Bedřicha Smetany Antonín 

Sychra.
185

 Věnoval ji jako příspěvek k IX. sjezdu KSČ, čímţ jí dal formálně i politický 

rozměr. Tento příspěvek je však zároveň dokladem, jak těţko se hudebně-historický přístup 

rouboval na ideologická klišé. Smetanovu inspiraci v národních dějinách a v ţivotě prostého 

lidu povaţuje za umělcův příklon k realismu. V podstatné části studie však dokazuje, ţe jde 

jen o formální určení, protoţe jednotlivými hudebními druhy Smetanova díla se zabývá 

především z hlediska hudebně teoretického. Smetanův realismus tak autor nedoloţil v jeho 

tvorbě, ale pomohl si historickými souvislostmi, kdy dílo vznikalo, a příklon k národním 

dějinám byl typický pro to nejlepší, co tehdy kultura přinášela. 

Ve stejném čísle uveřejnil Jan Racek studii Smetanovo dílo a dnešní doba.
186

 V úvodu 

vypočítává, co všechno jsme dosud Smetanovi dluţni. Ţe nebylo dosud vydáno jeho dílo 

v úplnosti, v jednotné ediční úpravě, podrobné revizi a s moderním kritickým aparátem. 

Chybí také „podrobný soupis Smetanovských pramenů, literatury a ikonografie.“ Podle autora 

spočívá Smetanův význam pro současnost ve čtyřech základních sloţkách jeho díla: 

„lidovosti, pokrokovosti, mravní síle a tvůrčí monumentalitě.“ Lidovost je pro něho totoţná 

s realismem, „neboť kaţdé velké národní umění, které vychází ze ţivota lidu nebo se k němu 

obrací, je realistické.“ Vlastně totéţ představuje i pokrokovost, která opět těsně souvisela 

s mravními hodnotami. Smetanovu monumentalitu přirovnává k jiným tvůrcům, např. 

k Shakespearovi, Michelangelovi, Beethovenovi, Chopinovi nebo Puškinovi. Podle J. Racka 

„snad největší odkaz zanechal Smetana pozdějším generacím ve svém optimismu.“ Tato 

studie můţe poslouţit za příklad toho, jak lze na skladatele nahlíţet podle takových kritérií, 
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která neslouţí jen estetickému hodnocení díla, ale vyhovuje i předem daným ideologickým 

určením.  

Jak byl Smetanovi často uměle podsouván realismus svědčí i recenze na klavírní recitál 

Viktorie Švihlíkové ze Smetanových polek a Českých tanců. Autorem je dr. Ludvík Kundera. 

Je nazvána Za realistickou reprodukci Smetanova klavírního díla.
 187

 Jádrem jsou zcela 

konkrétní výtky k interpretačním nedostatkům, např. nedodrţování tempa, artikulace a další. 

S tímto kontrastuje vágní výtka údajné nečeskosti Českých tanců, protoţe byly provedeny 

kosmopolitně. Uţ to bylo pro interpretku velice degradující, i kdyţ v tomto případě si lze 

takové nedostatky v provedení těţko představit.  

Hrubé ideologické zkreslení Smetanova postavení v české hudební kultuře vyplyne z kontextu 

Nejedlého studie, kterou Hudební rozhledy přetiskly v roce 1955,
188

 tedy v době, kdy uţ 

částečně ustupovala zavádějící interpretace české kulturní historie v zájmu ideologického 

ovlivnění tehdejší společnosti. V této studii, která poprvé vyšla v roce 1934 v Prager 

Rundschau,
189

 Nejedlý vůbec v souvislosti se Smetanou nepouţívá termín realismus, naopak 

skladatele zařazuje k druhé, mladší generaci romantiků. …“Byl však i on povahou duch 

romantický. Vášnivý, bojovný, oţivený, stále někde v oblacích poletující. Nic nebylo mu dost 

velké, dost vysoké, aby si to ještě nezvětšil, nezvýšil. Byl to génius rodu Berliozova, i jinak 

velmi se mu podobá, aţ po svůj prudký ohnivý erotismus…“  

Počátkem 50. let se v podstatě dávalo rovnítko mezi realismus a lidovou píseň. Inspirace  

i důkazy pro toto tvrzení se opět hledaly u Nejedlého. A nevadilo, ţe třeba ve studii Smetana  

a Dvořák
190

 sám podobný názor odmítá. „Smetanova genialita nesnášela nikde malost, a proto 

ani zde ne – vybudovati umění z malých, prostých lidových písní. A téţ jeho hluboce 

zaloţená originalita, která nesnášela imitaci – abychom uţili jeho slov -, zde ne a jinde rovněţ 

ne. »Neimituji ţádného jiného skladatele,« praví na jiném místě. Jak byl by mohl a chtěl 

napodobiti malé lidové skladbičky?“ Nejedlý u Smetany vţdy akcentoval jeho češství, ale 

neviděl ho ve smyslu nacionálním, nýbrţ především lidském, coţ se v tak častých 

interpretacích v 50. letech neobjevovalo a ani sám Nejedlý se k těmto svým někdejším 

závěrům nehlásil.  

V dalším období jiţ nešlo o to vyuţít klasiky pro ideologické cíle, ale jejich dílo bylo 

zkoumáno spíše z hudebně-teoretického a historického hlediska.  
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Ve dvou číslech zveřejnily Hudební rozhledy část ze studie Antonína Sychry Estetika 

Dvořákovy symfonické tvorby.
191

 Zveřejněná část je konfrontací Antonína Dvořáka 

s Bedřichem Smetanou na základě srovnání jejich skic k symfonickým básním.  

Příleţitost zabývat se odkazem Bedřicha Smetany v širších souvislostech nabídl rok 1959, 

který byl rokem dvojnásobného Smetanovského jubilea, stejně tak jako výročí Smetanova 

narození a úmrtí v dalších letech. Příspěvky napsané k této příleţitosti se uţ ale oprostily od 

nejhrubších zjednodušení tak typických pro počátek 50. let a s postupem doby se stavějí 

kriticky ke všem dogmatickým a schematickým závěrům. 

V úvodním článku Smetanův odkaz a dnešek Ivan Jirko
192

 vyzdvihuje Smetanův kladný 

postoj k ţivotu, který se prolíná i jeho hudbou. Dále jeho češství, které mu nezabránilo učit se 

u zahraničních vzorů. To všechno povaţuje za inspirativní i pro současné skladatele.  

Nad smetanovským jubileem se zamyslel také Jan Kapr.
193

 Vyzdvihuje Smetanovu 

modernost, která zasahuje i současnost, a varuje před tendencemi dosáhnout novosti za 

kaţdou cenu i tvorbou jakýchsi „suchých matematických konstrukcí, umělých systémů“, které 

se stavějí proti všem přirozeným akustickým zákonům. 

Přínosná je i studie Jaroslava Jiránka, která se týká geneze a srovnání klavírního stylu  

F. Chopina a B. Smetany.
194

  

Zamyšlení Bohumila Karáska Bedřich Smetana včera a dnes a jiné úvahy
195

 připouští, ţe 

„naše doba v souladu s celým naším nově se formujícím ţivotem, společenským vědomím  

a novými tendencemi pronikajícími do umění, bude si nepochybně v ledačems nově 

formulovat i svůj vztah k tomuto mistru.“ Vrací se do nedávné minulosti, kdy podle něj  

„v bojích o Smetanu došlo totiţ aţ k jisté fetišizaci Smetanova díla, těţko slučitelné 

s oprávněně výjimečným společenským i uměleckým postavením jeho tvorby v našem ţivotě. 

Tento nezdravý jev ohlašoval se uţ tehdy, kdy nejen společensko-etické, obsahově 

programové rysy Smetanova díla, ale jeho estetické názory a dokonce i celý styl Smetanův 

byly někdy prohlašovány za míru všech věcí, ať v postoji k Dvořákovi a později k Janáčkovi 

nebo také k Novákovi atd.“ „…Dnes jsme si dobře vědomi negativních důsledků 

dogmatického a schematického myšlení, jak se promítly do naší estetiky i celé umělecké 

oblasti.“ Celou Karáskovou úvahou se nese kritika deformací 50. let, kdy jak sám říká jen 
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minimum skladatelů i přes veškeré výzvy dokázalo navázat na Smetanův odkaz vlastní 

tvorbou. Jeho kritičnost je moţná z dnešního hlediska umírněná, ale tehdy znamenala značný 

posun v pohledu na klasiky i soudobé hudební dění.  

V článku Současnost Smetanova klavírního díla Ludvík Kundera
196

 reaguje na různé 

poznámky a kritiky v tehdejším tisku vztahující se k Smetanově klavírní soutěţi při Praţském 

jaru, na níţ čeští účastníci vystoupili bez většího úspěchu, a proč k tomu došlo. Jeho vyjádření 

je kritické a zasvěcené. Připomíná nedávnou dobu, kdy nešlo připustit, ţe některé Smetanovo 

dílo by bylo umělecky méně hodnotné. Dokládá to na jeho skladbách pro klavír a připomíná, 

ţe vznikly ve vrcholném tvůrčím období F. Liszta a F. Chopina a ţe Smetana oba umělce 

obdivoval a nechal se jimi ovlivnit. Přitom „obdiv k Lisztovi stal se Smetanovi osudem 

v kladném i záporném smyslu.“ Tyto nejvíce ovlivněné skladby uţ vybledly, a proto by 

interpreti měli velice pečlivě volit, co ze Smetanovy klavírní tvorby zařadit do svého 

repertoáru, „aby nemohl být Smetana chápán jen jako epigon, který v Chopinovském nebo 

Lisztovském duchu rozmnoţil klavírní literaturu své doby.“ Specifikum Smetanovy klavírní 

tvorby vidí „především v tanečně lyrické miniatuře, kde se různou vzájemnou měrou prolíná 

tanečnost s lyričností, prvky rytmické s melodickými…“ 

Na Kunderův článek navázal poznámkou Ilja Hurník.
197

 S Kunderovou kritičností souhlasí  

a na problém se dívá také pohledem klavíristů. Povaţuje za přirozené, ţe se mění vkus 

interpretů i publika a ţe v kaţdé době vystupuje do popředí jiný hudební styl. Vyslovuje se 

pro to, aby si mladí klavíristé mohli volit repertoár podle svého vlastního vkusu.  

Příkladem, kdy se dílo B. Smetany stalo předmětem hlubšího, odborného, čistě hudebně-

teoretického zkoumání, je analýza Sonáty g moll od Marty Ottlové, opatřená řadou notových 

příkladů.
198

 

 

Antonín Dvořák 

Ve výše zmíněné studii Smetana a Dvořák
199

 Zdeněk Nejedlý také velice jasně 

charakterizoval svůj postoj k Antonínu Dvořákovi, ale pro nás bude zajímavější i v tomto 

případě postupovat chronologicky a připomenout některé charakteristické rysy oficiálních 

postojů k Antonínu Dvořákovi počátkem 50. let. Byl povaţován za pokračovatele Bedřicha 

Smetany, ale přesto často stavěn proti němu, kdyţ mu bylo přičítáno, ţe se nechal zneuţít 
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burţoazní kulturou. Miroslav Barvík ve studii Antonín Dvořák
200

 dokonce tvrdí, ţe se tak dělo 

díky prostoduchosti a důvěřivosti tohoto skladatele. Odvolává se také na Zdeňka Nejedlého, 

který podle něj „jasnozřivě odhalil celý problém,“ kdyţ v projevu na II. plenárce Svazu 

československých skladatelů vyzval k dalšímu studiu a hodnocení Dvořákova tvůrčího zjevu. 

„Bude třeba ukázat na jeho lidovost, na jeho realismus, na jeho národní tón, na jeho 

mistrovství a hlavně bude třeba důsledně odhalit všechno, jak a kde navazuje na 

Smetanovskou linii, jak a kde ji rozvíjí, a v čem podlehl cizím vlivům, reakčním tendencím  

a podobně.“ Jde tedy o další příklad toho, jak ideologové předem stanovili cíl, k němuţ měli 

vědci bezpodmínečně dojít a vyvarovat se tak obviněním z nevědeckosti, případně reakčnosti. 

Miroslav Barvík se zmiňuje také o chystané výstavě o Dvořákově ţivotě, která měla být 

pořádána v rámci Praţského jara, ale k níţ nakonec nedošlo, protoţe byla připravena 

„povrchní a nevědeckou methodou, sklouzávající po náhodných a vnějších ţivotních 

událostech, snaţící se dokázat »bohatost« Dvořákova ţivotního díla a uměleckého výrazu 

nekritickým shrnutím všeho, bez rozlišení, co Dvořákovi prospělo a co ho poškozovalo.“  

Ideologický pohled na oba skladatele není nikde tak přesně formulován jako právě ve studii 

Miroslava Barvíka. Proto z ní cituji následující pasáţ. „V prvé řadě je třeba říci, ţe Dvořák 

nikdy myšlenkově nedorostl té výše a zralosti, v níţ tvořil Bedřich Smetana. Dvořák po celý 

ţivot zůstal velmi prostým, poctivým a naivně náboţným člověkem, kterému byla všechna 

vnější sláva cizí. Politická reakce dovedla lehce jeho tvorby zneuţít, dovedla vyuţít i jeho 

osoby (vnější okázalé pocty, členství v panské sněmovně Rakousko-Uherska apod.). Doma 

bylo Dvořákovo dílo zneuţíváno pro zákeřný boj proti pokrokovým proudům. Smetana byl 

politickým mluvčím svého lidu, revolučním bojovníkem a věštcem. Vrchol Smetanovy tvorby 

je v létech, kdy také vrcholí národní úsilí obrozenecké; vrchol Dvořákovy tvorby spadá do 

doby rozkladu naší burţoasie, která dávno ztratila svoji vedoucí revoluční úlohu a sama se 

rozpadá na konzervativně reakční a pokrokové křídlo, zatím co první buňky organisovaného 

předvoje nové dělnické třídy začínají se připravovat k svému historickému poslání. Reakční 

křídlo naší burţoazie Smetanu jako uvědomělého bojovníka za svobodu a pokrok lidsky 

zničilo, Dvořáka vyneslo na stupeň největších světských poct a světového uznání. Reakční 

křídlo naší burţoasie dovedlo zneuţít Dvořákova talentu a jeho osobní prostoduchosti k tomu, 

aby jeho dílem bojovalo proti dílu Smetanovu…“ Dále bez důkazů uvádí, ţe Dvořák napsal 

Slovanské tance na objednávku jen proto, aby zastínil Smetanovy České tance stejně tak, aby 

opera Dimitrij konkurovala Smetanově Libuši. Dvořáka uznává jen tam, kde soudí, ţe 
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rozšiřuje Smetanovský odkaz. „Tam, kde šlo o další obohacení ţánrů naší opery, tam kde 

nebyly před Dvořáka postaveny náročné ideové úkoly, ale kde mu byla dána veškerá moţnost 

hudebního rozvinutí (pohádky, pověsti, všeobecné náladové obrazy apod.), tam Dvořák 

podstatně obohacuje naši i světovou hudbu o výtvory sotva dostiţitelné (Rusalka, 

Novosvětská, Cellový koncert apod.)…“ V závěru studie poukazuje, ţe je třeba nepřestat 

zdůrazňovat tři základní věci v Dvořákově tvorbě „jeho realismus, lidovost a národní ráz.“  

V obdobném duchu, ale ne jiţ tak vyhroceně politicky, napsal svoji studii dr. Jiří Válek.
201

 Je 

však stejně poplatná době, mnohokrát opakuje tehdy běţně pouţívanou tezi, ţe se Dvořák 

nechal zneuţívat konzervativní burţoasií. Operu Jakobín odsuzuje pro špatné libreto  

(M. Červinková), kladně hodnotí jen některé hudební pasáţe. V další části studie se jiţ autor 

oprostil od často pouţívaných ideologických frází a zabývá se Dvořákovým dílem v kontextu 

skladatelových ţivotních zkušeností a pocitů.  

Uvedené dvě studie vyšly u příleţitosti 110. výročí narození Antonína Dvořáka.  

Tak jako v případě Bedřicha Smetany, vrátím se i nyní ke studii Zdeňka Nejedlého z roku 

1934.
202

 K ideologizaci Dvořákova díla přispěl Nejedlý v padesátých letech sám 

zdůrazňováním jediné povolené tvůrčí metody socialistického realismu. Ve svém vědecky 

lepším předválečném období však zastával názor jiný, o čemţ svědčí jiţ citovaná studie. 

Smetanu stavěl nad Dvořáka, ale spíše ve smyslu emocionálním neţ uměleckém. Připomíná, 

ţe Dvořák je čistý hudebník. „Smetana byl vţdycky básník, tvořiti bez hudebně básnické 

koncepce bylo mu při jeho uměleckém charakteru nemoţno. Dvořák to dovedl, a tak vzniklo 

toto jeho jiné umění, umění druhého typu. Nikoli jako vedlejší umění…“ 

Další příleţitostí k zevrubnějšímu pohledu na Antonína Dvořáka bylo 50. výročí jeho úmrtí. 

V ţivotopisné studii Antonín Dvořák připomíná prof. Václav Dobiáš skladatelův význam pro 

světovou hudbu s pevnými kořeny ve své vlasti.
203

 Vyzdvihuje jeho význam i jako učitele celé 

skladatelské generace v čele s Vítězslavem Novákem a Josefem Sukem.  

V tomto čísle jsou také přetištěny názory předních světových skladatelů na tvorbu Antonína 

Dvořáka.
204

 O vztahu Antonína Dvořáka a slovenské hudby píše dr. Zdenka Bokesová.
205

  

Prof. Václav Dobiáš informuje i o mezinárodní konferenci o díle Antonína Dvořáka, konané 

v Praze v rámci Praţského jara v květnu 1954.
206
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Stejné číslo přináší příspěvek Antonína Sychry na konferenci, kde se věnoval  

Dvořákovu navazování na tradici lidové tvořivosti.
207

 Zařazena byla rovněţ informace  

o oslavách  Dvořákova jubilea v zahraničí.
208

 Zajímavým oţivením obsahu vzpomínkového 

ročníku je přetisk nekrologu od Edvarda Griega, který vyšel v listě Verdens Gaug 11. května 

1904.
209

 Připomíná skladatelovo dílo a jeho ţivot a vzpomíná na osobní setkání s ním. 

Zanechal v něm dojem, „ţe byl člověkem, který měl vysoké lidské i umělecké cíle. Ve svém 

politickém názoru byl rozhodně český. Jeho národ ho zboţňoval. Císař rakouský ho před 

nedávnem jmenoval členem panské sněmovny, vyznamenání jaké dříve nepřipadlo ţádnému 

umělci.“ 

Procesu Dvořákovy kompoziční techniky se věnuje Milan Kuna ve studii Význam studia 

Dvořákových náčrtů.
210

 Dokládá, ţe neměli pravdu ti, kteří tvrdili, ţe Dvořák tvořil spontánně 

bez hlubší přípravy. Seznamuje s jeho náčrty k orchestrálním dílům, symfoniím, kantátám  

a operám. Jde o vysoce fundovaný, odborný článek, informačně velmi bohatý, který se svou 

kvalitou vymyká běţnému průměru jiných materiálů otištěných v Hudebních rozhledech. 

V Hudebních rozhledech se objevovaly i studie o jednotlivých Dvořákových skladbách, např. 

studie Milana Kuny
211

 o prvních dumkách nebo obsáhlá studie Antonína Sychry
212

 nazvaná 

Lidová písňovost – základ Dvořákovy epiky v symfonických básních. 

Antonín Sychra dvořákovské téma neopustil ani v následujícím roce, kdy se v článku Ještě 

jednou o Dvořákovi a indiánské hudbě
213

 zamýšlí nad skladatelovým vztahem k indiánskému 

folkloru. Připomíná, ţe existuje velmi málo dokladů, svědčících o tom, kdy a jak mohl 

Dvořák indiánské melodie studovat. Podstatnou část článku tak tvoří připomenutí studie 

Johna Claphama na toto téma. Nepolemizuje s ním, ale spíše jeho závěry doplňuje o své 

poznatky. Vznikl tak zajímavý materiál, přibliţující Dvořákovu tvorbu.  

Přínosem jistě bylo i zveřejnění studie jiţ zmíněného Johna Claphama Šestý kvartet Antonína 

Dvořáka – kritický obrat v jeho tvorbě.
214

 V úvodu se zmiňuje o Dvořákově obdivu  

k Richardu Wagnerovi, coţ se v drobnostech projevilo i v jeho díle. Jde podle něho o jakési 

experimentální období, kdy na něj dále působil např. Liszt, Schumann nebo Schubert. 
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Připomíná i některé jeho ţivotní osudy, jeţ ovlivňovaly tvorbu. Podstatnou část tvoří rozbor 

Dvořákova Šestého kvartetu, autor uvádí původní osnovu díla, zmiňuje se o skladatelových 

mnoha škrtech a přepisech i o změně opusového čísla z 12 na 10. Popisuje také Dvořákův 

pracovní plán. Lituje toho, ţe se nezachoval konečný Dvořákův rukopis, nenalezly se čtyři 

strany z konce první věty a začátku věty druhé a pět stran uprostřed finále. Domnívá se, ţe 

věty původního znění se nezachovaly proto, ţe postrádaly dosti výrazné myšlenkové jádro. Je 

překvapen, ţe Dvořák některé části tohoto kvartetu nepouţil později novým způsobem. 

Povaţuje ho za poslední skladatelovo pokusné dílo. Ke kompozici smyčcového kvartetu se 

vrátil v září 1874 a napsal svůj druhý kvartet v tónině a moll, měl jiţ daleko jasnější 

představu, jak přistupovat k této formě. Stal se jeho druhým dílem, které bylo vytištěno, a 

prvním uveřejněným českým dílem komorní hudby. Proto ho John Clapham povaţuje za 

mezník v dějinách české hudby. „Od tohoto okamţiku mohl jít Dvořák vpřed s důvěrou, ţe je 

schopen tvořit komorní hudbu a symfonie daleko větších uměleckých hodnot. Nedlouho 

potom docílil úspěchů právě tak doma, jako v cizině.“ 

Obsáhlou recenzi na studii Antonína Sychry Estetika Dvořákovy symfonické tvorby (získala 

cenu 1. stupně v soutěţi k 15. výročí osvobození) uveřejnil Ivan Jirko pod názvem Závaţný 

čin marxistické muzikologie.
215

 Šlo v podstatě o historickou monografii, v níţ recenzent 

povaţuje za novum „sepětí konkrétně historického a obecně estetického cíle.“ Bez bliţšího 

vysvětlení, co tím myslí, se pak věnuje obsahu Sychrovy práce o Dvořákovi. Na rozdíl od 

dvořákovských studií z padesátých let, Sychra nevytýká Dvořákovi příklon k absolutní hudbě, 

ale nachází i v ní prvky realismu. „…realismus Dvořákova díla koření především v hlubokém 

sepětí s konkrétní společenskou, národní realitou, z níţ vyrůstá skladatelův hudební jazyk. 

Znovu dokumentuje a zdůrazňuje Sychra i vpravdě realistické Dvořákovo pozorovatelské 

mistrovství a schopnost najít adekvátní hudební prostředky k vyjádření pozorovaného. 

Důsledně realistická je i Dvořákova kompoziční technika a forma. Dvořákovy vrcholné 

symfonie jsou tak Sychrovi přesvědčivým dokumentem moţnosti a plodnosti realistické 

metody v absolutní hudbě, pravdivosti, obsahovosti, ideového a estetického smyslu absolutní 

hudby.“ 

Mezi jinými články a recenzemi na Dvořákovské téma vyniká konkrétností a odbornou 

zasvěceností článek Radoslava Kvapila Rehabilitace Dvořáka.
 216

 Věnuje se v něm Dvořákovu 

klavírnímu koncertu z roku 1876, o němţ se tradovalo, ţe je hratelný pouze v úpravě prof. 
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Kurze. Autor s tímto názorem nesouhlasí a na příkladu zdařilé interpretace J. Panenky 

dokládá, ţe mu jenom chybí schopní interpreti.   

O Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi vycházely také kratší recenze, týkající se 

provedení děl obou skladatelů.  

 

10) Novodobé kompoziční techniky a referování o nich v Hudebních 

rozhledech 

 

Pro snadnější a objektivnější orientaci v článcích o novodobých kompozičních technikách, 

které vycházely v Hudebních rozhledech, povaţuji za přínosné ve stručnosti přiblíţit jejich 

vývoj ve světě po II. světové válce.  

Od začátku 50. let lze sledovat v nově komponované hudbě dvě základní linie – tradičnější  

a novátorskou. Prvou reprezentuje hudba stále ještě tvořících „klasiků moderny“ (Hindemitha, 

Stravinského, Šostakoviče, Brittena aj.) a tvorba dalších skladatelů z hudební řeči klasiků 20. 

století vycházející, která uţívá rozšířené tonality či tonálních jader a nerozbíjí zcela tradiční 

pojetí hudebního díla (Michael Tippett, Andrzej Panufnik, Gottfried von Einem, Bernd Alois 

Zimmermann a další). Tato hudba, širšímu publiku ještě snadno přístupná, zabírala hlavní díl 

soudobé tvorby v koncertních programech. Naproti tomu tzv. novátorská avantgarda, 

odchylující se od historických zvyklostí a usilující o zcela nové, protitradiční hudební 

tvarování (a proto obnovující termín Nová hudba), směřovala často k hudební kultuře bez 

širších vazeb k tradici. Převaţují v ní novátorské přínosy v oblasti kompoziční techniky; měla 

značný inspirativní vliv na novou tvorbu 50. a 60. let, a tedy i nesporný historický význam.  

Zastánci Nové hudby se chtěli co nejradikálněji rozejít s melodicko-harmonickým chápáním 

hudby a integrovat současný vývoj světa do hudební tvorby bez přímé závislosti na tradici. 

Toto značně neklidné a sloţité období 50. a 60. let můţeme vnitřně členit na tři základní 

proudy – racionálně budovanou hudbu dodekafonickou a seriální, technicky zaloţenou hudbu 

elektroakustickou (konkrétní a elektronickou) a systémově uvolněnou hudbu aleatorní  

a témbrovou.  

Kompoziční techniky 

První a nejsilnější proud dodekafonický a seriální vyšel z kompozičního stylu Arnolda 

Schönberga a Antona Weberna. Obnovitelem a teoretickým mluvčím schönbergovského 

hudebního myšlení, válkou zasutého, byl René Leibowitz. V roce 1948 vystoupil 

v Darmstadtu s přednáškou o Schönbergově tvůrčí metodě a vzbudil mezi mladými skladateli 
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velký ohlas. Střediskem mladých se tedy stal Darmstadt, jehoţ prázdninové kursy plnily 

úlohu významné školy a konfrontace výsledků Nové hudby. Poněkud dogmatický poţadavek 

přísné dodekafonie je vystřídán seriální metodou, pouţívající i kratších modelů, které jsou 

častěji měněny, a kompozice se stává pruţnější. Záhy je však racionální prvek řady melodické 

výstavby přenesen i na stránku časovou, témbrovou, dynamickou, a dokonce i artikulační. 

Vzniká tak technika multiseriální, nebo, je-li organizováno vše, tzv. totální organizace.  

Mezi historicky významné seriální skladby 50. let patří především díla proslulé 

avantgardistické trojice – Kříţová hra a Kontrapunkty Karlheinze Stockhausena, Struktury  

a Kladivo bez mistra Pierra Bouleze a Incontri a Il canto sospeso Luigi Nona.  

Seriální hudba silně ovlivnila v 50. letech celý západoevropský hudební svět. Serialismus se 

stal hudební řečí především mladé generace (Pousseur, Berio, Maderna, Henze aj.), ale dotkl 

se také představitelů generace starší (E. Křenek, I. Stravinskij).  

Mnozí mladí skladatelé se také věnují kompozičním výzkumům na poli hudby 

elektroakustické. Nejúţeji je ve svých počátcích se seriální skladebnou technikou spojena 

hudba elektronická, která vyuţívá nejnovějších přístrojů zvukové techniky a má takřka 

neomezené moţnosti intervalové, barevné, dynamické a rytmické. Prehistorii elektronické 

hudby můţeme vidět v elektronických nástrojích 20. a 30. let – Martenotových vlnách, 

trautoniu, eterofonu atd. Vlastní rozvoj elektronické hudby nastal po roce 1951, kdy se 

vytvořilo studio pro elektronickou hudbu v Kolíně nad Rýnem pod vedením skladatele  

a teoretika Herberta Eimerta. Původním cílem studia bylo vytvořit hudbu ryze elektronickými 

prostředky bez spolupráce interpreta. Později skladby pouţívají syntetičtějších postupů  

(s elektronickými zvuky jsou mixovány např. lidské hlasy a tóny hudebních nástrojů). 

Elektronické tóny a zvuky jsou vyrobeny umělou cestou v generátorech a sloţitými postupy 

jsou dále elektroakusticky upravovány. Zvukové moţnosti jsou skutečně značné – od 

jednoduchých sinusových tónů aţ po sloţité zvukové bloky a jejich vícevrstevné kombinace.  

Proces vzniku skladby od představy autora aţ po konečnou zvukovou realizaci je poměrně 

dlouhý a komplikovaný (včetně problémů se zápisem), a proto se většinou vytvářel tandem 

skladatel – technik. Původní Eimertova vidina vytvořit elektronickou hudbou zcela nový, 

s dřívější hudbou nesouvisející hudební jazyk, byla utopická a nehistorická. Elektronická 

hudba však můţe rozšířit dosavadní kompoziční a vnímatelský prostor, a dokonce inspirovat  

i hudbu instrumentální. Ze známých skladeb lze uvést např. Zpěv mladíků a Kontakty  

K. Stockhausena, Etudy a Epitaf pro Aikichi Kuboyamu H. Eimerta, oratorium Spiritus 

Intelligentiae E. Křenka, Transición M. Kagela a Ectoplasme T. Mayuzumiho, dále skladby 

Königovy, Maternovy, Beriovy, na Slovensku Jozefa Malovce, v Čechách Karla Odstrčila aj.  
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Druhým typem elektroakustické hudby je tzv. konkrétní hudba. Od elektronické se liší tím, ţe 

primární tón není vyroben uměle, nýbrţ hudebním nástrojem, lidským hlasem nebo má původ 

v konkrétních zvucích kolem nás, které se pak dále pomocí elektroakustických přístrojů 

zpracovávají a upravují. Technika kompozice se tak trochu podobá technice koláţe ve 

výtvarném umění. Zakladatelem je zvukový technik, teoretik a skladatel Pierre Schaeffer, 

který zaloţil uţ v roce 1948 studio konkrétní hudby v paříţském rozhlase. Zárodky můţeme 

vidět v hlukové a šumové hudbě L. Russola ze začátku století a v průkopnickém díle  

E. Varése, který uţ ve své skladbě Hyperprisme z roku 1923 vyuţíval netónového materiálu. 

Teprve však v roce 1949 v paříţském Clubu d´Essai za Schaefferova vedení a za spolupráce 

skladatelů Pierra Henryho, Pierra Bouleze, Michala Phillippota, Iannise Xenakise, André 

Hodeira, Oliviera Messiaena aj. dosáhla tato hudba širšího významu. K zakladatelským 

skladbám patří Schaefferova Mexická flétna, společná práce P. Schaeffera a P. Henryho 

Symfonie osamělého člověka a velmi působivý Závoj Orfeův P. Henryho.  

Podobným druhem hudby je americká music for tape, hudba pro magnetofonový pásek. Tato 

hudba uţ ve svých počátcích pouţívá syntézy konkrétních a elektronických zvuků. Vůdčím 

zjevem je profesor Kolumbijské university V. Ussachewsky. 

Aleatorní hudba znamenala druhý základní pól Nové hudby 50. a 60. let – proti vázanosti 

svoboda, proti zákonitosti náhodnost, proti jednoznačnosti mnohoznačnost. Aleatorika je tedy 

skladebnou technikou, v níţ je větší či menší část procesu tvorby i reprodukce hudebního díla 

svěřena prvkům náhody. Aleatorika relativní, řízená, počítá s menším spolupůsobením 

náhody a pevně vykomponované výstavbě díla. Aleatorní skladba vţdy počítá s prvkem 

náhody, a proto nemá nikdy konečný tvar. Má svobodnou, „otevřenou formu“, která je 

naplňována v procesu realizace. Hraničním druhem otevřené hudební formy je tzv. 

momentová forma, v níţ jsou za sebou volně a nehierarchicky řazeny izolované akustické 

události a která můţe trvat nekonečně dlouho, bez začátku a bez konce.  

Na kaţdém aleatorním procesu se více či méně podílí prvek náhody při zacházení s různými 

sloţkami hudby a při kaţdém provedení je tedy výsledný tvar díla jiný. Při velké aleatorice se 

mění celek formy, případně řazení jejích částí. Při malé aleatorice se proměňuje materiál  

a strukturní detaily. Stupeň této určenosti či neurčenosti je ovšem různý. Při kontrolované 

aleatorice můţe mít skladatel pod kontrolou výstavbu celku, za niţ je sám před publikem 

zodpovědný, a přitom poskytuje interpretovi nebývale velkou míru fantazie a spontaneity.  

Aleatorní hudba se začala formovat v Americe na začátku 50. let 20. století. Jejím duchovním 

otcem je John Cage. Při svém prvním vystoupení v Evropě roku 1954 vzbudili Američané 

skandál, ale uţ o čtyři roky později se stali John Cage, Morton Feldman, Earle Brown  
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a Christian Wolff docenty skladby v Darmstadtu. Hlavním dílem se v této době stal Cageův 

Klavírní koncert, který je jen mírně v detailech předkomponován a závisí jen na hudebnících, 

co z rámcově napsaného hudebního textu zahrají, a co ne. V Evropě se pěstovala vlastně jen 

aleatorika řízená. V popředí stojí opět inspirativní osobnost K. Stockhausena, který spolu  

s P. Boulezem rozvinul americké podněty do svébytné podoby. Stockhausenovy Míry času, 

Klavírní kus XI, Cyklus pro hráče na bicí nástroje a Boulezova III. klavírní sonáta  

a Improvizace na Mallarméa znamenají ryze evropskou verzi aleatorní hudby. Aleatorní 

hudba nabyla v Evropě značné šíře a mnohotvárnosti, jak o tom svědčí tvorba radikálních 

avantgardistů H. Pousseura, M. Kagela, S. Bussotiho, F. Donatoniho, D. Schnebela, ale také 

např. Serockého a hlavně Lutosławského, pro něhoţ se stala aleatorika hlavním kompozičním 

východiskem. Witold Lutosławski však do chaosu pozvolna vnášel pořádek (kontrolovaná 

aleatorika) a pokračoval v rozvíjení moderny v nových podmínkách. Vytvořil zcela osobitý  

a nezaměnitelný kompoziční styl ve světově proslulých skladbách, jako jsou např. Tři poemy, 

Mi-Parti či 3. symfonie.  

Témbrová hudba je v jistém ohledu obnovou smyslovosti hudby. Uţívá převáţně déle trvající 

zvukové plochy, které poskytují posluchači dostatečný čas k uvědomění proţití hudby a které 

svým zřetelně vnímatelným strukturním členěním zpřehledňují hudební stavbu. Tato výstavba 

je zaloţena na přesunech, změnách, prolínáních, gradacích a regradacích barevných ploch  

a plošek. Výsledky těchto zvukových operací jsou vlastní podstatou témbrové hudby. Při 

pokusu o obrysovou charakteristiku bychom mohli říci, ţe podstatou je zvuk, který se neváţe 

na melodiku a harmonii. V hegemonii zvukového materiálu stojí nejvýše barva. Často je 

vytvářena novým způsobem artikulace – hraním u kobylky smyčcového nástroje, za 

kobylkou, klepáním, ťukáním, hrou prutem smyčce, šumovými pásy a bloky, flattery, vířivou 

variabilitou aleatorně pojednaných ploch, recitací textu často nesémantického, jen ve funkcích 

zvukového fenoménu, šepoty sboru, výkřiky atd.  

Zárodky vlastní témbrové hudby nacházíme uţ ve skladbách Boulezových (Kladivo bez 

mistra, Improvizace na Mallarméa), Stockhausenových a jiných. S jistými výhradami bývá 

označována za prvou témbrovou kompozici Symfonie témbrů izraelského skladatele Romana 

Haubenstocka-Ramatiho. Důleţitější jsou jeho pozdější skladby Ständchen a Orientem 

ovlivněné Liaisons. Ještě důleţitějšími skladbami byly Apparitions a Atmosphéres Györga 

Ligetiho, který je jednou z nejzajímavějších, nejinspirativnějších a intelektuálně 

nejprogresivnějších postav Nové hudby. Tato totálně zvuková díla jsou umělecky překonána 

v Requiem, kde sjednotil měkce kontinuitivní a tvrdě diskontinuitivní formový typ a dal mu 

silný myšlenkový náboj a citový výraz, podobně jako ve 2. smyčcovém kvartetu. Vynikající 
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je také jeho orchestrální skladba Lontano a Continuum pro cembalo, v němţ uţ je blízko 

minimalismu. Dále je to Luigi Nono se skladbami Cori di Didone, Cancione a Guiomar, 

Niccolò Castiglioni s Dècors a Synchronií, Krzysztof Penderecki s Anaklasis, Obětem 

Hirošimy, Smyčcovým kvartetem a Polymorfií aj. Významně obohatil témbrovou hudbu 

zvukovými experimenty Iannis Xenakis, východními inspiracemi Japonec Toru Takemitsu  

a Korejec Isang Yun a nástrojovou fantazií hobojista Heinz Holliger a trombonista  

V. Globokar.
217

  

 

60. léta a pronikání informací o novodobých skladebných technikách do Československa 

(viz. kapitola Období 1959 – 1973 v hudební oblasti) 

 

Po stručném nástinu vývoje novodobých kompozičních technik po II. světové válce, bude 

zajímavé podívat se na to, jak a kdy o tomto problému informoval u nás monopolní hudební 

časopis Hudební rozhledy.  

Kapitola je rozdělena na dvě části: a) články o dodekafonii a serialismu, b) články o hudbě 

elektronické a konkrétní. 

 

a) články o dodekafonii a serialismu 

Roku 1962 byla otevřena diskuse, v níţ se vyjadřovali přední čeští skladatelé k novým 

kompozičním technikám. V průběhu celého roku vycházely na stránkách Hudebních rozhledů 

příspěvky např. Ilji Hurníka,
218

 Ctirada Kohoutka,
219

 který se nevyjadřoval pouze 

k dodekafonii a serialismu, ale také k elektronické a konkrétní hudbě, Jana Rychlíka,
220

 Jana 

Klusáka
221

 a Jindřicha Felda.
222

 Diskusi uzavřel Antonín Sychra, přičemţ i on se zabýval také 

elektronickou a konkrétní hudbou.
223

  

Aţ do tohoto roku vycházely v Hudebních rozhledech o dodekafonii a serialismu pouze 

články, a nebylo jich mnoho, od zahraničních autorů převzaté ze zahraničních časopisů. Šlo 

především o časopisy z bývalých lidově demokratických zemí. Výjimku tvoří pouze studie 
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Petera Stadlena s názvem Kritika serielní metody
224

, která původně vyšla v časopise Score 

Magazine v Londýně, později v bývalém západním Německu v časopise Musica. Hudební 

rozhledy ji však otiskly proto, ţe „kriticky poukazuje na meze a nemoţnosti, které staví 

ortodoxní seriální technika skutečně svobodnému vyjadřování v hudební kompozici.“ A je 

jedním „z dokladů, jak dnes i na Západě dochází k názorové diferenciaci v souvislosti  

s »dogmaty« seriální hudby.“ Je také doplněna vlastními redakčními poznámkami, které se 

snaţí korigovat její obsah.  

První studii o dodekafonii přetiskly Hudební rozhledy v roce 1956 z časopisu Musik und 

Gesellschaft. Autorem je Johannes Paul Thilman.
225

 Zabývá se předpoklady z nichţ tento 

kompoziční způsob vznikl a popisuje jeho techniku. Kromě A. Schönberga, kterého povaţuje 

za hlavního představitele, jehoţ pojetí se všeobecně prosadilo, jmenuje ještě další autory, kteří 

si přivlastňovali nárok, ţe jako první pouţili tento nový kompoziční způsob. Jsou to Josef 

Matthias Hauer, Jefim Golyčev a Herbert Eimert.  

Snaţí se dokázat, ţe umělecké moţnosti tohoto nového kompozičního směru jsou velmi 

omezené a také to, ţe Schönbergovu teorii utvářely ideové názory, hovoří o nihilismu, 

expresionismu, dále o Schönbergovi jako o theosofovi.  

Stať Józefa M. Chomiňského se zabývá dodekafonismem, především jeho technickými 

moţnostmi.
226

  

Od výše zmiňovaného autora Johannese Paula Thilmana vyšla v Hudebních rozhledech také 

studie s názvem Syntax serielní krystalisace.
227

 Jde o stať čistě informativní s četnými 

instruktivními notovými příklady. Autor ji uvádí poznámkou: „Poznamenávám, ţe jsem se 

snaţil o přesný výklad řemeslných základů a ducha multiserielní hudby, ţe se však s ní 

neztotoţňuji.“  

Autorem poslední studie o dodekafonii, kterou vytiskly Hudební rozhledy do vymezeného 

roku 1973, byl Lev Mazel.
228

 Zkoumá výrazové moţnosti hudebního jazyka dodekafonismu. 

Jeho hlavním poţadavkem je vycházet vţdy z komplexního rozboru celkového uměleckého 

jevu, díla a stylu. Vycházet z detailního a velmi diferencovaného kritického rozboru mnoha 

konkrétních příkladů povaţuje za hlavní úkol hudební vědy a kritiky.  
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b) články o hudbě elektronické a konkrétní 

První článek o elektronické a konkrétní hudbě otiskly Hudební rozhledy poměrně brzy 

vzhledem k jejímu nástupu ve světě, v roce 1955, ale s velmi negativním hodnocením. 

Autorem článku byl Dr. Jan Matějček.
229

 Nazývá ji „»epochálním vynálezem« úpadkové 

burţoasní kultury.“ U kolébky elektronické hudby stojí podle něj Anton Webern, který dovršil 

proces počatý Arnoldem Schönbergem. Připomíná i teoretika Herberta Eimerta. Dále se 

zabývá terminologií elektronické hudby, která je podle něj velmi svérázná. „Tónem je pro 

elektronické skladatele vţdy sinusový tón, který se v tradiční hudbě – a je to zvláštní pocit 

hovořit o tradiční hudbě, jakoby tu byla ještě nějaká jiná hudba, netradiční, v přímém 

protikladu k ní – vůbec nevyskytuje.“ „…Sinusový tón a »směsice tónů« je pro elektronické 

»skladatele« nová skladebná dimense. Tím však terminologie elektroniků nekončí. Přistupuje 

další pojem, s nímţ se musíme obeznámit, totiţ pojem »hřmotu«“. „…Budeme-li dále hovořit 

o elektronické hudbě, musíme si uvědomit, ţe jejím základem není ani melodie, ani harmonie, 

ale abstraktní, »komponovaný zvuk«, který s naším tónem nemá nic společného.“ 

V další části článku se autor zabývá elektronickými nástroji, skladatele označuje za zvukové 

montéry a skladbu, která vznikla pomocí těchto nástrojů za „bezduché zvukové kombinace, 

které postrádají jakéhokoliv nápadu, neomezují se jiţ na náš hudební systém, ba dokonce jej 

plně opouštějí.“  

V otázce, jak tato hudba zní, se autor odvolává na článek Wernera Wolfa v Musik und 

Gesellschaft
230

, který píše: „Měl jsem příleţitost si poslechnout jedno z těchto »pokrokových« 

hudebních děl z magnetofonového pásku a mohu proto z vlastní zkušenosti říci, ţe jsem ještě 

nikdy neslyšel něco nesmyslnějšího a dementnějšího neţ jsou tyto Werner Meyer Epplerem 

vymyšlené kombinace zvuků a tónů. Je to burácení, kňučení, krákorání, šelestění, jehoţ smysl 

normální smrtelník stěţí můţe odůvodnit, pokud není cílem člověka plně otupět a nahnat mu 

strach a hrůzu a připravit jej tak na válku s atomovými zbraněmi.“ 

V další části článku ještě krátce ve stejném duchu hodnotí hudbu konkrétní a školu kolem 

Pierra Schaeffera.  

Zprávu z festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu, konaného ve dnech 31. 

května aţ 6. června 1957 v Curychu a úvahu o elektronické a konkrétní hudbě uveřejnil 

Antonín Sychra.
231

 K novým trendům přistupuje pozitivně a se zájmem, předem je neodmítá. 

„Nepochybuji o tom, ţe s hudebním materiálem nejsme zdaleka u konce, ano ţe lze 
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nebývalou měrou rozmnoţit a rozšířit jeho rozsah.“ Nachází ovšem stinné stránky 

elektronické a konkrétní hudby, a to zbavení se „při jejím poslechu jakýchkoli asociací, 

s vnější skutečností i s hudbou, na niţ jsme zvyklí. Jenţe to je právě něco, co je esteticky 

nemoţné a také neţádoucí.“ „Experimenty s novým materiálem mohou být hodnotné jen 

tehdy, jestliţe se nebudou vzdávat těchto moţností, nýbrţ dovedou-li organisovat, vést 

určitým směrem vnimatelovu představivost.“ 

V úvodu k odborné studii o elektronické a konkrétní hudbě, jejíţ autorem je Milan Novotný
232

 

redaktoři Hudebních rozhledů tvrdí, ţe v „dnešním stadiu vývoje této hudby není správné 

hovořit o »hudbě«, neboť jde v podstatě o široce zaloţené experimentální, svou povahou 

akusticko-zvukové pokusy s elektronickou technikou.“ Tvrdí, ţe k těmto pokusům je třeba se 

stavět se dvěma ohledy: „především z hlediska průzkumu, zda nové technické vymoţenosti by 

nemohly i u nás poskytnout některé nové moţnosti váţnému uměleckému úsilí, a za druhé 

z hlediska boje proti všem západnickým pokusům o jejich dekadentní zneuţití ve sluţbách 

dalšího formalistického odlidšťování (dehumanisace) hudby.“ Pro hlubší poznání těchto 

technik otiskují studii Milana Novotného. Ten poukazuje na to, ţe se nesprávně spojují oba 

názvy (konkrétní a elektronická) hudba, a zpravidla nad obojím bývá vyřčen zamítavý ortel. 

V úvodu se zabývá historickým vývojem od dynamofonu k trautoniu, dále přibliţuje pokusné 

směry v hledání nových zvukových moţností, aby přistoupil k odbornému teoretickému 

výkladu o tom, co je to konkrétní hudba, co je to elektronická hudba, jmenuje hlavní pomůcky 

a nejdůleţitější znaky techniky konkrétní a elektronické hudby. V závěru studie se ještě krátce 

zmiňuje o dodekafonistech a kybernetice. Jde o odbornou studii bez vlastního subjektivního 

hodnocení nových kompozičních technik. 

Ve stejném roce otiskly Hudební rozhledy studii Vladimíra Lébla O hudbě budoucnosti  

a budoucnosti hudby
233

, ve které se zabývá historií a teorií elektronické a konkrétní hudby  

a americké music for tape. V úvodu tyto nové kompoziční techniky definuje. Přibliţuje 

historii automatofonických nástrojů, hovoří o vynálezu fonografu a elektronky, o výzkumech 

Leona Theremina, Jörg Magera, Friedricha Trautweina a Maurice Martenota. Dále jmenuje 

hlavní skupiny nových nástrojů, které rozděluje na elektrofonické nástroje, elektrické snímače 

zvuku a elektrické zvukové zdroje. V další kapitole se zabývá skladebnými principy 

elektronické hudby a postupem při zhotovování partitury elektronické hudby.  
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V závěru V. Lébl hovoří o tom, ţe „nelze dosud mluvit o vyhraněném skladebném stylu této 

hudebnosti; specifické hudební prostředky a specifická hudební metoda skladebného procesu 

zde ještě nevytvořila oblast té jednoznačné vyhraněnosti, jakou má dnes Musica seria či 

hudba dodekafonická.“ „…pomocí prostředků elektronické hudby bylo by moţno vytvořit 

skladbu hudebně cennou i bezcennou, původní i eklektickou, svěţí i nudnou, melodickou  

i kakofonickou, plně obsaţnou, realistickou, či artistně vykonstruovanou.“ Zamýšlí se nad 

skladebnými projevy „západoevropských“ autorů a vidí zde „příkrou protikladnost mezi 

neomezenými moţnostmi elektronické hudby a primitivními skladebnými výsledky“ těchto 

autorů. „Skladebný primitivismus je zde vědomý, záměrný. Autorům elektronické hudby,  

a zvláště pak Musique concrète zdaleka nejde o rozšíření, zmnoţení realistických 

vyjadřovacích prostředků, o vyuţití nových zvukových zdrojů a nové pracovní metody 

k dosaţení ještě intensivnější, hmatatelnější obsaţnosti hudby; jejich cílem je povýšení hluku, 

hlomozu a neuvěřitelně bizarních zvukových kumulací na prestol nového krásna, cílem je 

rychlá likvidace dosavadní „tradiční“ hudebnosti.“ I přes tato zjištění V. Lébl elektronickou 

hudbu neodmítá, ale nabádá skladatele k správnému uchopení nových technik, které, kdyby 

byly tvůrčím způsobem vyuţity, vedly by podle něj k pozoruhodným výsledkům. Velice 

cenný na této studii je bohatý seznam literatury.  

Eva Pensdorfová v článku Předzvěst nebo doznívání
234

 poukazuje na to, ţe se u nás 

v minulosti objevovala řada publicistických zpráv, které ovšem většinou neuvaţovaly  

o podstatě a historickém postavení elektronické a konkrétní hudby a music for tape, ale 

spokojovaly se proklamacemi o její škodlivosti. Ze zahraničí přicházely zprávy jen zřídka.  

Hovoří o jednáních o této hudbě na půdě Svazu československých skladatelů. Výsledkem III. 

sjezdu bylo, ţe se ústřední výbor měl podílet na realizaci hudební laboratoře jako součásti 

stereofonního střediska Čs. rozhlasu v Plzni a měl zahájit jednání s Výzkumným ústavem 

rozhlasu a televize a ředitelstvím Čs. rozhlasu. Byl svolán seminář pro skladatele, techniky  

i teoretiky. Ve svém článku se dále zabývá definicí a historií elektronické hudby, přičemţ se 

odvolává na definici Herberta Eimerta, převzatou ze slovníku Musik in Geschichte und 

Gegenwart.
235

  

Krátkou reportáţ o brněnském Elektronickém studiu při Čs. rozhlasu, zaloţeném v roce 1964 

z iniciativy Jiřího Hanouska a Miloše Šindeláře, uveřejnil v Hudebních rozhledech Miloš 
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Štědroň.
236

 Připomíná, ţe brněnské studio má na svém kontě nejvíce původních 

elektronických a konkrétních skladeb, jejichţ neúplný výčet uvádí. Následuje rozhovor s Jiřím 

Hanouskem.  

Úvahu o elektronické hudbě, jejíţ autorem je Carl Dahlhaus, přetiskly Hudební rozhledy 

z časopisu Die Welt.
237

 Vrací se zpět ke zrodu elektronické hudby a k ohlasům, které tehdy 

vyvolala a zamýšlí se nad působením elektronické hudby na posluchače po patnácti letech její 

existence. Za to, ţe se nestala jen krátkodobou záleţitostí, lze vděčit podle autora publicistice, 

která udrţela při ţivotě zájem o ni právě svým frázovitým vyjadřováním, který by nebylo 

moţno zachovat pouze střízlivými úvahami. Zařazuje elektronickou hudbu do hudebně 

historického kontextu, hledá souvislosti mezi ní a serielní hudbou. V závěru své úvahy se 

zabývá výkladem a komentáři k elektronickým skladbám.  

 

11) Obdobné hudební časopisy v tehdejších lidově demokratických zemích 

 

Ve všech tehdejších lidově demokratických zemích vycházel ústřední hudební časopis. Svaz 

československých skladatelů si se všemi obdobnými svazy v těchto zemích vyměňoval jednak 

notový materiál, ale i hudební časopisy, takţe bylo moţno velmi dobře sledovat tamější 

hudební dění. Hudební rozhledy také uveřejňovaly překlady článků a statí, které vycházely 

v zahraničních hudebních časopisech ze spřátelených zemí, a v letech 1950-1960 pravidelně 

informovaly o obsahu těchto hudebních časopisů v rubrice O čem píše Sovětskaja muzyka  

a Obzor zahraničních časopisů. Informace podávaly pravidelně o všech níţe uvedených 

časopisech, objevovaly se však i informace o některých jiných, jako např. o Musik in der 

Schule (Berlín), Theater der Zeit (Berlín), Zvuk (Bělehrad), Oesterreichische Musikzeitschrift 

(Vídeň), Musikerziehung (Vídeň) a Phono (Vídeň). 

 

Přehled obdobných hudebních časopisů v tehdejších lidově demokratických zemích 

Bulharsko – Muzika (Sofia, vycházel od roku 1948, od roku 1952 jako Bulgarska muzika) 

Maďarsko - Uj zenei szemle (Budapešť, vycházel od roku 1950) 

NDR – Musik und Gesellschaft (Berlín, vycházel od roku 1950) 

Polsko – Muzyka (Varšava, vycházel od roku 1950) 

            - Ruch muzyczny (Krakov 1946-50, poté vycházel od roku 1957) 
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Rumunsko – Muzica (Bukurešť, vycházel od roku 1951) 

Sovětský svaz – Sovětskaja muzyka (Moskva 1933 – 41, poté vycházel od roku 1946) 

 

Ve vztahu k Hudebním rozhledům zaujímá nejvýznamnější místo časopis Sovětskaja muzyka. 

Hudební rozhledy nejen pravidelně informovaly v letech 1950-1959 o jeho obsahu v rubrice 

O čem píše Sovětskaja muzyka, uveřejňovaly překlady článků, ale tento časopis jim byl  

i jakýmsi vzorem. Podobně i Sovětskaja muzyka psala o české a slovenské hudbě.  

Časopis Sovětskaja muzyka je také velmi důleţitým pramenem pro poznání historie sovětské 

hudby. Zaloţen byl v roce 1933 a fungoval jako orgán Svazu sovětských skladatelů SSSR  

a Výboru pro záleţitosti umění při Radě ministrů SSSR. 

Měl informovat o důleţitých událostech v hudební oblasti, ale samozřejmě i v oblasti 

politické jako orgán, který bude prosazovat ideologii komunistické strany mezi hudebníky. 

Organizační struktura časopisu byla velmi stabilní a změnila se teprve po roce 1991. V čele 

redakční rady, která byla sloţená z významných osobností hudebního ţivota, stál šéfredaktor 

hájící politiku strany a vlády. Časopis vycházel jednou měsíčně.  

Hlavními sekcemi byly: oddělení pro soudobou hudbu a soudobé skladatele (také ze 

spřátelených zemí), oddělení pro hudební divadlo, neboli operu, oddělení pro interpretaci  

a oddělení pro hudební vědu, pedagogiku a lidovou hudbu. Obsahová náplň časopisu byla 

důsledně prosazována.  

K nejdůleţitějším zprávám patřily informace ze Svazu sovětských skladatelů SSSR, které se 

umísťovaly vţdy na začátek kaţdého čísla, mimořádný význam měly materiály ze sjezdů 

Svazu sovětských skladatelů SSSR a sjezdů ÚV KSSS (podobně tomu bylo v určitých 

historicko-politických obdobích i u nás, kdy Hudební rozhledy přinášely zprávy a otiskovaly 

dokumenty z jednání Svazu československých skladatelů a ÚV KSČ, i v časopisech 

z ostatních lidově demokratických zemí). Dalším důleţitým tématem byla politika 

skladatelských svazů v ostatních lidově demokratických zemích i další informace z těchto 

zemí. Značná pozornost byla věnována nově vzniklým sovětským skladbám a aktuálním 

otázkám sovětského hudebního ţivota, uveřejňovány byly také recenze knih a hudebnin.   

Hudební kultura kapitalistických zemí byla obsahem vlastní rubriky s názvem Kritika 

současné kultury. Zvláště silně byla kritizována evropská avantgarda. Měřítka byla 

jednostranná s politicko-ideologickými aspekty.  

I v těţkých dobách přicházeli autoři s nekonformními názory, ale zveřejňovali je jen „mezi 

řádky“. Tento způsob se stal zvláště v sedmdesátých letech dokonce jakousi normou,  
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a to především v uţ zmiňované rubrice Kritika současné kultury, v níţ se čtenáři mohli 

alespoň něco dozvědět o nové hudbě. 

Časopis nabízel mimo jiné kroniku téměř všech důleţitých událostí mezi lety 1933 aţ 1989. 

Pro badatele, kteří se zabývají historií sovětské hudby, představuje toto periodikum naprosto 

nepostradatelný pramen.  

Obsahová i grafická podoba časopisu se změnila po roce 1985. Zařazovány byly i články  

o „neoficiálních“ skladatelích, kteří se orientovali na novou hudbu – například o Alfredu 

Schnittkem, Sofii Gubaidulině, Edissonu Denissovovi aj. Rétoriku a ideologii postupně 

pomalu nahrazovaly vědecké příspěvky.  

Za mezník v historii časopisu lze označit rok 1991, kdy byl redakční kolektiv obměněn.   

Z měsíčníku se stal čtvrtletník. Název byl změněn na Muzikalnaja akademija. Proměny nutně 

doznal i obsah. Hlavní důraz se přenesl ze současných skladatelů na historické aspekty  

a hudební odkaz. Na tvorbě časopisu se více podílejí hudební vědci, kteří zpřístupňují  

a analyzují prameny. Připravují se monotematická čísla věnovaná významným hudebním 

osobnostem. Například I. Stravinskému, S. Prokofjevovi, N. Rimskému-Korsakovovi,  

G. Mahlerovi a dalším. Nejdůleţitější pozici v redakci zaujímá oddělení pro hudební historii. 

Jeho cílem je zaplnit všechna bílá místa. Na druhém místě stojí oddělení, které se zabývá 

současnou hudbou. Oblíbeným ţánrem jsou portréty nebo rozhovory se skladateli. Podstatně 

se také změnila rubrika o zahraniční hudbě. Často jsou uveřejňovány překlady článků  

o autorech ze západní části Evropy. Nově byla ustavena rubrika pro duchovní hudbu. 

Nezabývá se jen ruskou církevní hudbou, ale všímá si i jiných duchovních tradic.  

 

Velice podobnou strukturu a obsah měly i následující časopisy z ostatních lidově 

demokratických zemí. I ony, podobně jako Hudební rozhledy, přetiskovaly mj. články 

z časopisu Sovětskaja muzyka a informace si vyměňovaly navzájem.  

 

V NDR byl od roku 1950 vydáván časopis Musik und Gesellschaft německými hudebními 

vědci a estetiky Ernstem H. Meyerem  a Dr. Karlem Lauxem jako měsíčník Svazu německých 

skladatelů a hudebních vědců. (Od roku 1972 Svaz skladatelů a hudebních vědců NDR). Chtěl 

být „fórem pokrokových skladatelů a hudebních vědců, šířit poznání o hudbě a aktivně 

bojovat za umělecký realismus.“ Dále si kladl za úkol „přehodnocovat klasické dědictví  

a zprostředkovat pracujícímu lidu velké hodnoty ukrývané v lidové písni.“ Redakce listu 

slibovala, ţe „seznámí čtenáře s nejlepšími výsledky hudebníků sovětských a lidově 
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demokratických zemí na poli tvůrčím a reprodukčním a podporou lidové tvořivosti chce 

slouţit věci míru, pokroku a jednotě německého národa.“
238

  

 

V Polsku vycházel od roku 1950 časopis Muzyka v sešitech menšího formátu. Vydavatelem 

byl Státní institut pro umění, od roku 1960 Polská akademie věd. V letech 1952-1955 

spolupracoval se Svazem polských skladatelů. Nejprve vycházel jako měsíčník, od roku 1952 

jako dvouměsíčník, v letech 1956-1996 jako čtvrtletník, kdy byl editorem J. M. Chomiński. 

Na svých stránkách přinášel informace o hudební historii, teorii a odbornou i uměleckou 

kritiku. 

Časopis Ruch muzyczny vycházel v Krakově v letech 1946-50, pak od roku 1957. Od roku 

1960 ve Varšavě 16-18 čísel ročně. Od roku 1982 15 čísel ročně. Od roku 1957 byla 

editorkou časopisu M. Michalowska. Přinášel informace o aktuálním hudebním dění v Polsku 

i ve světě.  

 

V Maďarsku vycházel hudební měsíčník Uj zenei szemle v letech 1950-1956. Vydával ho 

Svaz maďarských hudebních umělců (společná organizace skladatelů a koncertních umělců). 

Editorem byl J. Maróthy. Předtím vycházel ještě jako čtvrtletník časopis Zenei szemle 

v letech 1947-49. Editory byli D. Bartha a B. Szabolcsi. Od roku 1958 vycházel v Maďarsku 

časopis Muzsika.  

 

Bulharský hudební časopis Bulgarska muzika (původně Muzika – aţ do roku 1952) byl 

zaloţen v Sofii roku 1948 jako orgán Svazu bulharských skladatelů a Výboru pro kulturu  

a umění. Obsahoval články, reportáţe a zprávy o bulharské hudbě, z bulharského hudebního 

ţivota a o hudební výchově v Bulharsku.  

 

V roce 1951 byl v Bukurešti zaloţen rumunský hudební časopis s názvem Muzica jako orgán 

Svazu skladatelů a Výboru pro socialistickou kulturu a vzdělání. Aţ do roku 1989 vycházel 

jako měsíčník, poté čtvrtletník. Obsahoval články a diskusní příspěvky o nových dílech  

a reportáţe z hudebního ţivota v Rumunsku.
239
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12) Závěr 

 

Mohlo by se zdát, ţe období let 1948 – 1973 představuje velmi krátký časový úsek. 

V kontextu kulturně-politického dění v Československu jde však o velmi dramaticky se 

proměňující období s řadou významným zvratů. Se změnami politického klimatu se měnila i 

tvář časopisu Hudební rozhledy. Vzhledem k tomu, ţe v těchto letech plnil monopolní funkci 

propagátora hudební kultury u nás, lze na něm velmi dobře dokumentovat i závislost hudební 

kultury na politické moci. V historickém kontextu bychom těţko hledali jinou epochu, která 

jedné generaci přinesla tolik aţ protichůdných podmínek, jimţ byla nucena se přizpůsobovat. 

Z toho důvodu jsem si tedy nevšímala jen obsahového a formálního vývoje Hudebních 

rozhledů, ale i širších kulturně-politických souvislostí. Především toho, která kritéria byla 

určující pro tvorbu a její hodnocení, jak se měnila míra tvůrčí svobody, jak se moc chovala 

k hudební kultuře a jak si ji podmaňovala. 

V prvních číslech časopisu lze ještě vysledovat věcnost a různorodost hodnotících kritérií. 

Postupně je však toto nahrazeno kritériem jediným, a tím je socialistický realismus. Určité 

uvolnění do kulturního dění přineslo odhalení nejhrubších projevů kultu Stalinovy osobnosti 

na XX. sjezdu KSSS v únoru 1956. Ideologické ovlivňování časopisu nebylo sice jiţ tak 

autoritářské, ale opravdu kritických materiálů přibylo aţ na počátku šedesátých let, kdy se 

v určitých směrech začalo hovořit i o společenské krizi, a je zde patrná i změna postojů 

k dosud závazně daným estetických normám.  

Výraznou změnu přinesl aţ rok 1968, kdy se zhruba od prvního březnového čísla začaly 

objevovat články s politickým kontextem, které se snaţily vyrovnat nejen s minulostí, ale 

iniciovaly i diskusi, jak pracovat v nových, svobodnějších podmínkách, jak vyuţívat tvůrčí 

svobody, která se umělcům otevírala. Z dalších zveřejňovaných dokumentů, v nichţ se 

skladatelé vyjadřovali k aktuální situaci, bylo zřejmé, ţe se umělci staví na stranu těch sil 

v KSČ, které prosazovaly důslednou demokratizaci společnosti. K dalšímu zásadnímu obratu 

došlo po 21. srpnu 1968, kdy se opět vrátila poddajnost politice KSČ. Postupně se do článků, 

které se zabývaly politickými aspekty doby a jejími dopady na hudební tvorbu, vrátila 

frázovitost a nekonkrétnost. Opět přibyly články o spolupráci se skladateli SSSR, přetiskovaly 

se oficiální stranické dokumenty. Oţivily se diskuse o socialistickém realismu. Atmosféra 

tedy jako by se obloukem vrátila zpět. Jazyk i forma však byly kultivovanější a politika tolik 

neovlivnila odbornou část časopisu jako v padesátých letech.  
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Velmi podrobné zprávy podávaly Hudební rozhledy o české soudobé hudbě, a to i z regionů. 

Lze vysledovat několik ţánrově odlišných druhů článků. Jednak šlo o příspěvky z různých 

diskusí o nových skladbách na půdě SČS, dále pak o informační zprávy z novinkových 

koncertů,  rozbory nově vzniklých skladeb a  recenze koncertů soudobé hudby a premiér 

jevištních děl. Hudební rozhledy také pravidelně informovaly o přehlídkách nové tvorby 

československých skladatelů.  

V nevelkém historickém období se v Hudebních rozhledech měnila i hudební kritika. 

V prvních ročnících ţánr recenze spíše ţivořil. Recenze postrádaly hodnotící prvek, 

neuváděly širší souvislosti, v podstatě šlo jen o zprávy, jak dané dílo plní či neplní 

ideologická zadání. Ţánr recenze se koncipoval postupně v závislosti na vnějších 

podmínkách. Utvářely se také autorské osobnosti, pro něţ byl charakteristický, v mnoha 

směrech nezaměnitelný, způsob referování o hudebním díle. S určitým zjednodušením jsem 

definovala tři typy recenzí a přiřadila k nim jejich hlavní představitele. Bohumil Karásek se 

vůči ostatním recenzentům vymezil především schopností konfrontace různých provedení díla 

a oţivováním recenzí různými detaily. Druhou výraznou autorskou osobností byl Ivan Jirko, 

pro něhoţ bylo příznačné uţ to, ţe v expozici recenze naznačil, k jakému závěru chce dojít. 

Typická pro něj je však dosti značná míra subjektivizace, která jeho recenze činí přístupnými  

i široké laické veřejnosti. Zpravidla popisoval, jak emocionálně na něj dílo působilo, jaké 

pocity v něm vyvolalo a v závěru krátce konstatoval, proč by si ho posluchač neměl nechat 

ujít. Představitelem třetího typu recenzí byl Vilém Pospíšil, který se nejméně nechal ovlivnit 

dobou, a recenze po celé sledované období chápal jako analyticko-informativní ţánr. Typické 

je pro něj zařazení díla do historických souvislostí, k ozvláštnění pouţíval zamyšlení třeba 

nad tím, jak autor zvládl úkol, který si předsevzal. I přes vysokou odbornost jsou jeho recenze 

čtivé a srozumitelné, nikdy svůj názor nevnucuje a ani ho nepovaţuje za jediný moţný.  

Samozřejmě, ţe recenzentů působilo v Hudebních rozhledech mnohem více a ţe mnozí z nich 

rovněţ přispěli k rozvoji ţánru. Třem uvedeným jsem se věnovala především proto, ţe 

v časopise působili téměř po celé vymezené období, jejich práce obsahovaly nepominutelné 

charakteristické rysy a i sami autoři procházeli výrazným osobnostním i odborným vývojem. 

Při podrobné analýze Hudebních rozhledů nebylo moţné nenarazit na měnící se přístupy 

k Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi v jednotlivých obdobích. V padesátých letech 

jim byl často podsouván realismus, docházelo k ideologickému zkreslení postavení těchto 

skladatelů v hudební kultuře. Často byli stavěni jeden proti druhému. V dalších obdobích jiţ 

nešlo o to vyuţít klasiky pro ideologické cíle, ale jejich dílo bylo zkoumáno spíše z hudebně-

teoretického a historického hlediska.  
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Ve sledovaném období došlo ve světě rovněţ k rozvoji novodobých kompozičních technik.  

O dodekafonii a serialismu se v Hudebních rozhledech objevovaly články velmi sporadicky. 

Aţ do roku 1962 pouze převzaté od zahraničních autorů, převáţně z časopisů z bývalých 

lidově demokratických zemí. Více článků otiskovaly o hudbě elektronické a konkrétní. 

V počáteční fázi to byly většinou články, které neuvaţovaly o podstatě a historickém 

postavení elektronické a konkrétní hudby a music for tape, ale spokojovaly se pouze 

s proklamacemi o její škodlivosti. V pozdější době se objevují na toto téma serióznější, 

odbornější studie.  

V závěru práce jsem ve stručnosti podala informace o obdobných hudebních časopisech 

v tehdejších lidově demokratických zemích, které měly podobnou strukturu jako Hudební 

rozhledy. 

Časopis Hudební rozhledy vychází dodnes, nyní pod vedením šéfredaktorky Hany 

Jarolímkové. Vydává ho Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK 

ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka a  Nadace OSA.   
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