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Abstrakt

P°edm¥tem této bakalá°ské práce je kritická £innost hudebního v¥dce a kritika
Mirka O£adlíka (1904-1964), kterou vyvíjel v letech 1930�1934 v £asopisu
Klí£, jejº po v¥t²inu jeho existence i sám vydával. Práce analyzuje O£adlíkovu
kritickou pozici a zasazuje ji i celé jeho vydavatelské po£ínání do dobového
kontextu.
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Abstract

This thesis deals with music criticism of musicologist and music critic Mirko
O£adlík (1904-1964) which he published in years 1930�1934 in the journal
�Klí£� that was for the most of its existence edited by himself. The thesis
analyses the basic position of O£adlík's critical judgements and places it as
well as his whole publishing activities in historical context.
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Úvod

P°edm¥tem této bakalá°ské práce je kritická £innost hudebního v¥dce a kri-
tika Mirka O£adlíka, kterou vyvíjel v letech 1930-1934 ve £asopise Klí£, jejº
v¥t²inu jeho existence i sám vydával. P·jde o to, analyzovat O£adlíkovu kri-
tickou pozici a zasadit ji i celé jeho vydavatelské po£ínání do kontextu doby.

P°edkládaná práce sestává ze t°í £ástí. První £ást seznamuje obecn¥ s osob-
ností Mirka O£adlíka, druhá p°edstavuje £asopis Klí£, t°etí £ást se zam¥°uje
na O£adlík·v kritický postoj a jeho estetické p°edpoklady.

V první £ásti nás budou zajímat v první °ad¥ ty aspekty O£adlíkovy
osobnosti a ty historické okolnosti, které mohly mít n¥jaký vztah jednak ke
vzniku £asopisu, k jeho podob¥ a vydávání, jednak k O£adlíkovu kritickému £i
estetickému smý²lení. Zam¥°íme se jak na okolnosti, které vydávání £asopisu
p°edcházely, tak na to, jakým dal²ím projekt·m se O£adlík v¥noval soub¥ºn¥
s Klí£em. Zvlá²tní kapitola je zde v¥nována hudebním institucím, v nichº byl
Mirko O£adlík aktivn¥ ú£asten. Ty jsou nám jednak jedním z vodítek pro
proniknutí do on¥ch názorových p°edpoklad·, jednak mají n¥které z nich
p°ímou vazbu na £asopis Klí£. Tak nap°íklad Spolek pro moderní hudbu
v Praze, v n¥mº zastával O£adlík funkci jednatele, m¥l Klí£ za své o�ciální
zpravodajské medium. Aktivními £leny tohoto spolku byl nejen O£adlík, ale
i dal²í £lenové redak£ního okruhu Klí£e. Jejich £innost organizátorskou a
osv¥tovou, kterou vykonávali v rámci Spolku, jejich £innost kritickou a taktéº
osv¥tovou, kterou vykonávali v Klí£i, a p°ípadn¥ kone£n¥ i jejich £innost
um¥leckou je t°eba vid¥t ve vzájemné souvislosti.

V £ásti o osobnosti Mirka O£adlíka nebudou ov²em podrobn¥ji diskuto-
vány jeho osudy a £innosti pozd¥j²í, vále£né a povále£né, nebo´ ty leºí jiº vn¥
hlavního zájmu této práce.

Druhá £ást p°iná²í d·kladný popis a rozbor £asopisu Klí£. Formulován je
vyty£ený sm¥r, programové cíle listu, analyzována jeho forma, odvíjející se
podstatn¥ od on¥ch cíl· a ov²em téº od situace � hudební, spole£enské, eko-
nomické � a od jednotlivých událostí, na n¥º reaguje. Tato forma je probrána
v detailu, tj. podrobn¥ jsou p°edstaveny jednotlivé rubriky £asopisu, jejich
charakter a zastoupenost v r·zném období jeho vydávání. Ve st°edu na²í
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ÚVOD vii

pozornosti stojí jednotlivé rubriky v odd¥lení kritických posudk· � posudky
divadelních p°edstavení, koncert·, zvukových �lm·, gramofonových desek a
vydaných publikací. Tyto posudky jsou vlastn¥ p°esným jádrem této práce
� odpovídají na²emu vyty£enému úkolu jak svým charakterem, tak skute£-
ností, ºe autorem jejich drtivé v¥t²iny je práv¥ Mirko O£adlík. Poukáºeme
téº na spojitost r·zných skute£ností s fakty uvedenými v £ásti první. Prove-
deme téº srovnání £asopisu se dv¥ma stejn¥ orientovanými listy, které moºná
mohly slouºit p°i koncepci Klí£e za vzor.

T°etí £ást se pokusí z O£adlíkových kritických a kriticky-historických £i
teoretických text· v Klí£i vyanalyzovat jeho základní kritické názory a ur-
£it jejich místo v dobové hudebn¥ kritické debat¥. O£adlík je jednozna£n¥
promodern¥ orientovaným kritikem. Bude ov²em t°eba vysv¥tlit, co on sám
moderností rozumí. P°i této p°íleºitosti se ukáºe i vazba na estetiku Hanse
Mersmanna, o jejíchº základních tezích se tedy také zmíníme.

Práce pracuje s následujícími primárními prameny: (a) �ty°i ro£níky £a-
sopisu Klí£. V knihovn¥ Ústavu hudební v¥dy na FF UK jsou t. £. krom¥
svázaných výtisk· dostupné téº první t°i ro£níky nesvázaných £ísel. To se
ukázalo uºite£né, protoºe svázané ro£níky neobsahují p°ebalové £ili titulní
listy jednotlivých £ísel, z nichº lze zjistit n¥které historicky cenné informace.
(b) Jako srovnávací materiál byla pouºita n¥která £ísla £asopis· Der Auftakt
a Melos. (c) V rámci snahy zmapovat téº okolnosti vzniku a vydávání £aso-
pisu bylo p°i bádání nahlíºeno do O£adlíkovy poz·stalosti, která je dnes ucho-
vána v �eském muzeu hudby1, p°edev²ím pak do jeho korespondence. Pro
období 1930�34 byla tato korespondence se zam¥°ením na jakékoliv zmínky
o £asopise prohledána úpln¥. Nahlédnuto bylo téº do O£adlíkových dopis·
v poz·stalosti Franti²ka Barto²e, která je taktéº v �eském muzeu hudby.2

Tématu O£adlíkovy kritické práce v oblasti nové hudby se doposud nikdo
soustavn¥ji nev¥noval. Naposledy pojednal souhrn¥ji o O£adlíkov¥ osob¥ Ja-
roslav Smolka v hesle pro internetový �eský hudební slovník osob a institucí3,
kde je stru£n¥ zmín¥no i vydávání Klí£e jakoº i jeho um¥lecká orientace. Jako
základní literatura o r·zných historických okolnostech, hudebních osobnos-
tech a názorových proudech pojednávané doby mi slouºily p°edev²ím D¥jiny
£eské hudební klutury4, ze specializovaných £lánk· mi byly uºite£né £lánky

1V¥ra �ustíková.Mirko O£adlík (inventá° fondu). Národní muzeum v Praze � Muzeum
£eské hudby, odd¥lení hudebního archívu. Praha, 1986.

2Jana Vy²ohlídová. Barto² Franti²ek. Inventá° fondu. Národní muzeum v Praze, Mu-
zeum £eské hudby, hudební archív. Praha, 1982.

3Ed. Petr Macek. Centrum hudební lexikogra�e p°i Ústavu hudební v¥dy FF MU,
2008. Dostupný online z http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

4Kolektiv. D¥jiny £eské hudební kultury 1890�1945. Díl II: 1918�1945. Ed. Robert
Smetana. 1. vyd. Praha : Academia, 1981. 540 s.

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
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o hudebních spolcích. V²echny pouºité tituly jsou samoz°ejm¥ uvedeny v bib-
liogra�i.



�ást I

Osobnost Mirka O£adlíka v dob¥
mezi sv¥tovými válkami

1



Máme-li pochopit a ur£it význam O£adlíkovy kritické £innosti v Klí£i,
je nutné ji vid¥t jako produkt jeho speci�cké osobnosti a v souvislostech
s ostatní jeho £inností na poli £eského hudebního d¥ní. V této £ásti bych cht¥l
p°edstavit O£adlíka v t¥chto souvislostech. Zmíním se nejprve o jeho vzd¥-
lanostních p°edpokladech, dále o jeho dal²í £innosti hudebn¥ kritické, o jeho
zam¥stnání v rozhlase a kone£n¥ o jeho £innosti spolkové, kterou v tomto
ohledu povaºuji za zvlá²t¥ významnou.

Kapitola 1

Vzd¥lání

Mirko O£adlík se narodil roku 1904 v Hole²ov¥. Do ²koly chodil ve Vídni,
kde bral téº soukromé hodiny klavíru, harmonie, hudebních forem a roz-
boru partitur. Gymnázium studoval op¥t v Hole²ov¥ a dokon£il jej v Praze
roku 1923.5 Téhoº roku nastupuje jako student práv na Karlovu Univerzitu.
Krom¥ právnických p°edm¥t· nav²t¥vuje ov²em od po£átku kaºdoro£n¥ téº
hudebn¥v¥dné p°edná²ky a seminá°e Zde¬ka Nejedlého, estetické p°edná²ky
a seminá°e Otakara Zicha a hudebn¥ teoretické p°edná²ky Josefa Bohuslava
Foerstera, ob£as téº dal²í historické, literárn¥v¥dné £i �lozo�cké p°edm¥ty.
Vý£et nav²t¥vovaných p°edná²ek kon£í v O£adlíkov¥ vysoko²kolském indexu
letním semestrem 1927, absolutorium je mu ud¥leno v roce 1928.6 Mezitím
ov²em jiº na podzim roku 1927 zahajuje dal²í studium, tentokrát na �lozo-
�cké fakult¥.7 Jeho index z t¥chto studií pokrývá jen t°i studijní roky. Dal²í
celé dva roky jsou mu uznány na základ¥ p°edná²ek a seminá°·, které si
splnil jiº p°i svém právnickém studiu.8 Výkaz p°edm¥t· tak v jeho indexu

5Jaroslav Smolka. O£adlík, Mirko. In: �eský hudební slovník osob a institucí. Ed. Petr
Macek. Centrum hudební lexikogra�e p°i Ústavu hudební v¥dy FF MU, 2008. url: http:
//www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

6�eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/47, Index z právnické fa-
kulty.

7�eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/49, Index z �lozo�cké fa-
kulty.

8Tamtéº, s. 10.
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kon£í letním semestrem 1930, absolutorium získává roku 1932. Na �lozo�cké
fakult¥ pokra£uje O£adlík p°edev²ím v nav²t¥vování seminá°· a p°edná²ek
Zde¬ka Nejedlého, které v jeho indexu po£tem p°evy²ují p°edm¥ty jiných pe-
dagog·. Krom¥ hudebn¥v¥dných a estetických p°edm¥t· nadále ob£as p°ibírá
p°edm¥ty historické, literárn¥v¥dné £i teatrologické.

B¥hem svých ²kolních a gymnaziálních let zpíval O£adlík ve sborech, poz-
d¥ji sám vedl p¥vecký krouºek. P°echodn¥ uvaºoval o p¥vecké dráze a skla-
datelské dráze, ale od obojího upustil.9

Kapitola 2

Hudební kritika

Jiº v pr·b¥hu svých studentských let10 p°ispíval O£adlík do tiskovin r·zného
druhu jako pisatel hudebních kritických recenzí, ale téº obecn¥j²ích £lánk· a
statí o hudb¥, které mohly vyjít jako b¥ºná sou£ást periodika, jako p°íloha
£i i jako samostatná publikace pod zá²titou periodika.11 Vlastní kritickou
rubriku s názvem �Hudební chvilka� redigoval v £asopise Národní osvobození
mezi lety 1928�29.

Podobou O£adlíkova kritického projevu v tomto období se na tomto míst¥
d·kladn¥ji zabývat nemohu. Jeví se v²ak pom¥rn¥ stálá, vycházející z týchº
základních stanovisek jako jeho kritika v Klí£i, na niº se zam¥°í t°etí £ást této
práce. Podstatné je pro tuto chvíli poznamenat, ºe O£adlík nebyl v dob¥ za-
kládání svého vlastního £asopisu v hudební kritice nová£kem, nýbrº kritikem
s n¥kolikaletou zku²eností.

9Smolka, O£adlík, Mirko, (viz pozn. 5.)
10�eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/3919, Dopis syndikátu £sl.

skladatel·. Smíme-li v¥°it O£adlíkovu vyjád°ení, ºe � jiº deset let p·sobí jako kritik�, pak
sahá po£átek jeho kritické £innosti do roku 1924.

11Výb¥r studií, £lánk· a statí je k nalezení v �HSOI, Smolka, O£adlík, Mirko, (viz
pozn. 5.)
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2.1 Der Auftakt

V souvislosti s tématem mé práce jeví se jako pom¥rn¥ d·leºité O£adlíkovo
p°ispívání do praºského, n¥mecky psaného £asopisu Der Auftakt. Kvantitou
ani charakterem nevybo£ují sice tyto kritické p°ísp¥vky z °ady jeho dal²ích
p°ísp¥vk· do dal²ích £asopis·, zajímavý je ov²em pro nás samotný £asopis
Der Auftakt a prostá skute£nost, ºe O£adlík m¥l s tímto listem n¥co do £in¥ní.

Praºský, n¥mecky psaný £asopis Der Auftakt s podtitulem �Moderne
Musikblätter� vycházel v letech 1921 aº 1938. P°estoºe vze²el z n¥meckého
okruhu, p°ispívala do n¥j krom¥ O£adlíka pom¥rn¥ £asto i °ada dal²ích £es-
kých hudebních osobností a obsahem se nevyhýbal £eským témat·m.12 Jeho
cílené zam¥°ení na soudobou hudbu a její problémy, jakoº i konkrétní téma-
tika r·zných £lánk· a statí, p°ipomíná v mnohém Klí£ a zárove¬ Der Auftakt
odli²uje od v¥t²iny jiných £eských list·.

O£adlík za£al vydávat Klí£ s pocitem, ºe podobný list £eskému hudeb-
nímu prost°edí dost citeln¥ schází. R·zné £eské hudební £asopisy, které by
snad m¥ly plnit odpovídající úlohu, ji podle n¥j neplní. Zvlá²t¥ nespokojen
byl O£adlík nap°íklad s podobou £asopisu Tempo (neboli Listy Hudební ma-
tice), který se mj. adekvátn¥ nezabývá aktuálními problémy. P°i koncipování
svého moderního £asopisu zapl¬oval tedy O£adlík na jedné stran¥ jakousi
mezeru v £eské publicistice, na druhé stran¥ tak ov²em ne£inil n¥jak zásadn¥
origináln¥ a prost jakékoli inspirace. Práv¥ £asopis Der Auftakt mohl zde se-
hrát d·leºitou roli. Konfrontaci Auftaktu s Klí£em provedeme ve druhé £ásti
této práce, kde budou uvedeny i dal²í moºné inspira£ní zdroje.

Kapitola 3

�innost spolková

Dal²í aspekt, který povaºuji pro ur£ení O£adlíkova významu pro praºský
hudební ºivot za klí£ový a který je téº nutno mít na z°eteli p°i tematizaci

12Gracian �ernu²ák. Auftakt. In: �eskoslovenský hudební slovník osob a institucí. Ed.
Gracian �ernu²ák, Bohumír �t¥dro¬ a Zdenko Nová£ek. Sv. 1., A-L. Praha : Státní hudební
vydavatelství, 1963, s. 35.
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KAPITOLA 3. �INNOST SPOLKOVÁ 5

jeho práce kritické, je jeho organizátorská £innost realizovaná v rámci r·zných
hudebních spolk·, jichº byl O£adlík aktivním £lenem. Jde p°edev²ím o jeho
£innost ve výboru Spolku pro moderní hudbu v Praze a o £lenství v £eské
sekci Mezinárodní spole£nosti pro soudobou hudbu a ve Sboru pro postavení
Smetanova pomníku v Praze.

Obecn¥ji lze tvrdit, ºe pro rozvoj nové, pokrokové, avantgardní hudby
byl fenomén hudebních spolk· esenciálním faktorem. Nedá se totiº °íci, ºe
by zavedený koncertní £i operní provoz pro její existenci a rozkv¥t poskyto-
val vhodné úto£i²t¥. To platí do jisté míry pro nov¥ vznikající díla obecn¥,
ov²em pro díla avantgardní, díla nových hudebních sm¥r·, to platí obzvlá²´.
D·vodem je p°edev²ím tendence, která se postupn¥ prosadila v 19. století a
pokra£ovala i ve století 20., omezující hraný repertoár na kánon osv¥d£ených
d¥l. Nejobvyklej²í scéná° p°edstavující styk koncertního provozu s avantgard-
ní tvorbou je pak zaloºen na pokusu dirigenta p°isp¥t ke svému v¥hlasu n¥ja-
kým �skandálním� objevem. Toto schéma má za d·sledek, ºe skladba, která
takto byla jednou �ozkou²ena� , ztrácí okamºit¥ na atraktivit¥ pro dal²í diri-
genty s podobným zám¥rem, stejn¥ jako pro dirigenta, který ji uvedl, pakliºe
neznamenala podstatný úsp¥ch. P°itom je to práv¥ avantgardní tvorba, která
by, aby jí mohlo být porozum¥no, pot°ebovala dostatek kvalitních a opako-
vaných provedení, aby se mohl utvá°et nový recep£ní postoj publika, který
poslech této hudby vyºaduje.13

Jako významný je v tomto sm¥ru nazírán krok, který u£inil Arnold Schönberg,
kdyº si uv¥domil uvedený nepom¥r mezi dispozicemi b¥ºného hudebního pro-
vozu a pot°ebami soudobé hudební tvorby a zaloºil t¥mto pot°ebám pokud
moºno uzp·sobený Verein für musikalische Privatau�ührungen. Zásady to-
hoto spolku jsou formulované jako p°esná odpov¥¤ na vý²e popsaný stav: 1)
nabízet jasná, dob°e nastudovaná provedení, 2) £astá opakování, 3) výb¥r d¥l
neodvíjet od úsp¥chu £i neúsp¥chu u publika.14

P°estoºe Schönberg·v spolek vydrºel za nesnadných �nan£ních podmínek
fungovat pouhé t°i roky, stihl za tu dobu zp°ístupnit zájemc·m o soudobou
hudbu úctyhodné mnoºství moderních d¥l a svou d·kladností a d·razem
na kvalitu provedení se stal vzorem, který následovali propagáto°i soudobé
hudby v dal²ích regionech.15 Mezi následovníky Schönbergova vzoru m·ºeme
°adit i praºský Moderní spolek.

13Anton Haefeli. Die Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM). Ihre Ge-
schichte von 1922 bis zur Gegenwart. Zürich : Atlantis Musikbuch-Verlag, 1982. 767 s.,
zde s. 21�22.

14Tamtéº, s. 24.
15Tamtéº, s. 28�29.
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3.1 Spolek pro moderní hudbu v Praze

Téº �Moderní spolek� . Vznikl z podn¥tu Vít¥zslava Nováka a jeho ºák·, dále
Josefa Suka a Otakara Ostr£ila a dal²ích. Spolek se ustavil 7. °íjna 1920. Mirko
O£adlík je zde roku 1927 vybrán pro funkci jednatele, kterou p°ebírá od Emila
Axmanna. Kdyº v tomto roce Spolek vlivem slabého zájmu ve°ejnosti dosp¥l
do situace, ºe se uvaºovalo o jeho zru²ení, byl to O£adlík spolu s Aloisem
Hábou jako novým místop°edsedou, kdo se zaslouºili o jeho znovuoºití.16

Aº v sezon¥ 1932�1933 se Spolek setkává s dal²ími závaºnými �nan£ními
potíºemi, které ochromují jeho £innost, právn¥ zaniká aº v roce 1939.17

Podle Schönbergova vzoru bylo cílem Moderního spolku podporovat mo-
derní hudbu p°edev²ím pomocí jejího zp°ístup¬ování na koncertech.18

Jednatelské funkci p°ipadal, jak se zdá, v rámci Spolku nejv¥t²í rozsah
organiza£ní práce, nebo´ jej jednatel zastupoval jako prost°edník snad ve
v²ech moºných p°ípadech komunikace � s interprety, kte°í m¥li ú£inkovat na
spolkových koncertech, se skladateli, kte°í nabízeli své skladby, se zahrani£-
ními um¥lci £i jejich zástupci, s dal²ími spolky, kterým mohl nap°. navrhovat
autory k provedení.19

V sezon¥ 1930�1931 bylo ve Spolku provedeno 36 skladeb na 8 °ádných
koncertech.20 �ernu²ák ve svém hesle uvádí tuto sezonu jako období, kdy byl
Klí£ pro zprávy Spolku o�ciálním zpravodajem, nadále ºe v²ak Klí£ £innost
tohoto spolku sledoval.21 V £asopise samém tomu dnes nasv¥d£uje jen jedna
jediná skute£nost � první ro£ník nese na titulní stran¥ jako jeden z podtitul·
�Zpravodaj £sl. sekce Mezinárodní spole£nosti pro soudobou hudbu a Spolku
pro moderní hudbu v Praze� .

Charakter zpráv o spolkovém d¥ní podávaných Klí£em se v²ak v dal²ích
ro£nících nem¥ní, upadá jen jejich pravidelnost. To se nicmén¥ zdá být dáno

16Gracian �ernu²ák. Spolek pro moderní hudbu v Praze. In: �eskoslovenský hudební
slovník osob a institucí. Ed. Gracian �ernu²ák, Bohumír �t¥dro¬ a Zdenko Nová£ek. Sv. 2.,
M-�. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 580; Kolektiv, D¥jiny £eské hudební
kultury, s. 140.

17�ernu²ák, Spolek pro moderní hudbu v Praze,
18 �Ú£elem spolku jest p¥stovati moderní hudbu, zvlá²t¥ £eskou, slovenskou, av²ak i

p¥stovati a podporovati hudební um¥ní v·bec. Toho se domáhá spolek koncerty, bu¤
pouze pro £leny po°ádanými, nebo ve°ejnými, jakoº i jinými vhodnými prost°edky (jako na
p°. p°edná²kami, publikacemi atd.).� Stanovy Spolku pro moderní hudbu, �eské muzeum
hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/4344.

19Jitka Ludvová. Spolek pro moderní hudbu v Praze. In: Hudební v¥da XIII.2 (1976),
s. 147�173, zde s. 149, uvádí, ºe rozsah £innosti jednatele je moºno pozorovat v korespon-
denci Emila Axmanna v jeho funk£ním období. K tomu dodávám, ºe totéº je moºné °íci
o korespondenci Mirka O£adlíka.

20Klí£ I.10 (25. £vc 1931), s. 320.
21Viz poznámka 16.



KAPITOLA 3. �INNOST SPOLKOVÁ 7

spí²e stavem Spolku neº jeho pom¥rem ke Klí£i. Ve zpráv¥ Spolku z kv¥tna
1932 je na vysv¥tlenou ne zcela dokonalého pr·b¥hu spolkové £innosti zmí-
n¥na nep°íznivá �nan£ní situace. V sezon¥ 1931�1932 bylo provedeno 6 kon-
cert·, z toho 5 °ádných, na t¥chto p¥ti zazn¥lo dohromady 18 skladeb.22

V °íjnu 1932 informuje Spolek, ºe vzhledem k �nan£ním pom¥r·m nevy-
pí²e na následující sezonu p°edplatné na koncerty a bude je po°ádat ve vol-
ných lh·tách. Zpráva z £ervence 1933 pak referuje, ºe byl Spolkem v sezon¥
proveden pouze jediný koncert, má v²ak vidinu provedení sborových kantát
v p°í²tí sezon¥. K tomu z°ejm¥ nedo²lo, nebo´ následující £tvrtý ro£ník Klí£e
jiº o Moderním spolku docela ml£í.

Spojitost Moderního spolku s Klí£em je pom¥rn¥ zásadní. �etli jsme,
ºe m¥l být Klí£ o�ciálním zpravodajem Spolku.23 Ludvová dokonce pí²e, ºe
byl Klí£ vydáván samotným Spolkem a ºe vznikl p°ímo pro jeho pot°eby.
P°edchozím zpravodajem byly Listy Hudební matice neboli Tempo a Spo-
lek svou £innost propagoval téº ve sp°ízn¥ném denním tisku. Zaloºení Klí£e
jako vlastního spolkového orgánu m¥lo být pak vyúst¥ním vzr·stajícího uv¥-
dom¥ní omezenosti a nedostate£nosti prostoru, který mohl být referát·m
Spolku v t¥chto listech v¥nován.24

Toto o�ciální p°íslu²enství ke Spolku projevuje se ov²em v Klí£i explicitn¥
pouze zmín¥ným podtitulem a uvedením stru£ných aktualit o spolkovém d¥ní
v rubrice Zpráv na poslední stránce.25 Svým obsahem pak Klí£ sice £asto
pokrývá valonou £ást spolkové £innosti � oddíl kritických referát· (který
v n¥kolika p°ípadech zabere celé £íslo) pojednává sice vºdy o v²ech dílech
provedených na spolkových koncertech � nicmén¥ tyto referáty nejsou nijak
odli²eny £i jinak koncipovány, neº referáty o novinkách provedených kdekoli
jinde.

D·leºitým sv¥dectvím o po£átku a ú£elu Klí£e jsou dva dopisy z O£adlí-
kovy poz·stalosti. První je od Otakara Ostr£ila ze 14.8.1930.26 Je zjevn¥ od-
pov¥dí na O£adlík·v dopis, v n¥mº Ostr£ilovi poprvé p°edstavuje sv·j nápad
vydávat £asopis.27 Je²t¥, neº Ostr£il dopis £etl, dozv¥d¥l se o celém projektu
od Aloise Háby, jemuº O£adlík taktéº dopisem zaslal pravd¥podobn¥ rozsáh-
lej²í vylí£ení svého plánu. Hába se zasazoval o to, aby byl £asopis o�ciálním
orgánem spolku. Ostr£il si evidentn¥ není jistý názorem O£adlíka v této v¥ci,
ale od zám¥ru zrazuje. (Pro Klí£ a jeho redak£ní okruh je Ostr£il spí²e osobou

22Klí£ II.14-15 (7. £erv. 1932), s. 240.
23Viz poznámka 16.
24Ludvová, Spolek pro moderní hudbu v Praze, 154.
25Viz k tomu dále podkapitolu 6.3.5 o rubrice Zpráv na s. 32.
26�eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/1697.
27K tomuto dopisu jsem se bohuºel nedostal.
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vn¥j²í, sám v dopise omluvn¥ pí²e, ºe by se do v¥ci vlastn¥ nem¥l nijak plést,
nicmén¥ ze své pozice ve Spolku � byl jeho p°edsedou � se zdá jeho nárok na
ú£ast p°i rozhodnutí takové v¥ci více neº oprávn¥ný.)

Druhým dopisem je O£adlíkova odpov¥¤ z 20.8.1930, z níº je v jeho po-
z·stalosti uchována první strana konceptu.28 O£adlík v n¥m Ostr£ila uji²´uje,
ºe ú£ast Moderního spolku (stejn¥ jako £sl. sekce Mezinárodní spole£nosti pro
soudobou hudbu � viz následující podkapitola) na Klí£i bude £ist¥ pasivní
a ºe p·jde pouze o to, aby m¥la doty£ná instituce v £asopise prostor pro
svá hlá²ení, �protoºe krom¥ letmých deníká°ských záznam· se toto zpravo-
dajství a hlá²ení nikde neujalo. A v denících byla kaºdá z t¥chto korporací
odkázána na milost a nemilost lokálká°e.�29 Tohoto charakteru jsou tedy ony
pot°eby Spolku, které mohly p°isp¥t k zaloºení £asopisu,30 cítíme ov²em, ºe je
tento zp·sob napojení na instituci pro celek £asopisu spí²e záleºitostí vedlej²í.
(V dal²í £ásti uvidíme, ºe ²í°eji je moºno hovo°it o £asopisu jako o nástroji
spolku v tom smyslu, ºe v £asopise nacházejí své napln¥ní stanovené ideové
cíle spolku.31)

Ostr£il·v dopis je nicmén¥ sv¥dectvím, ºe p°i vzniku Klí£e se vyskytly
protich·dné názory na to, zda £asopis pojímat jako vysloven¥ spolkový pro-
jekt £i ne.

Ur£ení Klí£e jako spolkového £asopisu by mohlo vysv¥tlit jeho �nanco-
vání, k n¥muº se mi bohuºel nepoda°ilo zjistit zhola nic krom¥ toho, co lze
vy£íst z Klí£e samotného. Je v²ak nutno vzít na v¥domí, ºe Klí£ o dva roky
p°eºívá �nan£ní kolaps Spolku. Snad mohl Spolek Klí£ �nancovat jen v prv-
ním roce jeho vydávání, coº by odpovídalo skute£nosti, ºe ve druhém ro£níku
mizí podtitul, jímº se Klí£ ke spolku hlásí. Zárove¬ s tím m¥ní Klí£ svého
nakladatele. Spojitost t¥chto skute£ností je v²ak bez dal²ích doklad· hypo-
tetická.

Krom¥ Moderního spolku existovalo v �echách i v samotné Praze mnoº-
ství dal²ích hudebních spolk·, které se podobn¥ jako on soust°edily na or-
ganizování koncertních ve£er· pro své £leny a jejichº zam¥°ení se mohlo £i
nemuselo slu£ovat s uvád¥ním nové tvorby. Sem pat°í Verein für musikalische
Privatau�ührungen in Prag, �eský spolek pro komorní hudbu, Spolek pro
p¥stování písn¥, z mimopraºských pak zejména Klub moravských skladatel·
v Brn¥ podobný Modernímu spolku.32 Na informace o O£adlíkov¥ £lenství a

28�eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/3809.
29Tamtéº.
30Viz poznámka 24.
31Viz podkapitolu 6.1 o ideji £asopisu na s. 15.
32Kolektiv, D¥jiny £eské hudební kultury, s. 139�142. Dal²í uskupení jako Hudební obor

Um¥lecké besedy, Foerstrova spole£nost £i Klub £eských skladatel· se více soust°edily na
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p·sobení v t¥chto spolcích jsem p°i bádání nenarazil.33

Ludvová uvádí, ºe Moderní spolek byl nicmén¥ jediným £eským usku-
pením, které se systematicky zam¥°ilo na provád¥ní tvorby soudobé.34 Je
v²ak nutné mít na pam¥ti, ºe slovo �£eský� zde není mín¥no geogra�cky, ný-
brº etnicky, a vylu£uje se jím tedy n¥mecká men²ina. P°i pohledu na celek
praºského hudebního ºivota musíme po£ítat i s n¥meckými projekty, které
mohly v r·zném ohledu dokonce o krok nap°ed p°ed £eskými. Na soudobou
hudbu se rozhodn¥ zam¥°oval Verein für musikalische Privatau�ührungen in
Prag, jehoº název dává tu²it, ºe ²lo o praºskou �liálku víde¬ského projektu
Schönbergova35. Spolek jako takový ukon£il svou £innost roku 192436, jeho
n¥kdej²í aktivní £lenové v²ak, jak se zdá, nadále p·sobili jako n¥mecká v¥tev
£sl. sekce IGNM. Koncerty soudobé hudby nadále po°ádal téº okruh kolem
£asopisu Der Auftakt, tvo°ený mj. rovn¥º t¥mito bývalými £leny.

3.2 Mezinárodní spole£nost pro soudobou hud-

bu (n¥m. Internationale Gesellschaft für neue Musik, zkr. IGNM,

angl. International Society for Contemporary Music, zkr. ISCM )

O£adlík byl téº aktivním37 £lenem £eskoslovenské sekce Mezinárodní spole£-
nosti pro soudobou hudbu, která se etablovala v letech 1923 rovn¥º £áste£n¥
z Schönbergova podn¥tu (Schönberg sice v IGNM dále nijak význa£n¥ ne-
p·sobil, idea spole£nosti v²ak vznikla na jím organizovaném mezinárodním
festivalu soudobé hudby v Salzburku 1922). �innost spole£nosti se soust°edila
na po°ádání kaºdoro£ního mezinárodního festivalu soudobé hudby.

V literatu°e panuje mírná nejednozna£nost o tom, kdo p°esn¥ tvo°il £esko-
slovenskou sekci. N¥které zdroje uvád¥jí, ºe byla £eskoslovenská sekce usku-

jinou oblast, zejména edi£ní, i kdyº také p°íleºitostn¥ po°ádaly koncerty.
33Výjimkou je jeho £lenství v Mozartov¥ obci, kolem n¥hoº O£adlík rozehrál drobnou

aféru v rubrice Poznámek ve dvoj£ísle 10�11 a p°edev²ím pak v £. 13 II. ro£. Klí£e.
34Ludvová, Spolek pro moderní hudbu v Praze, s. 173.
35Kolektiv, D¥jiny £eské hudební kultury, s. 140; Ivan Vojt¥ch. Verein für musikalische

Privatau�ührungen in Prag. Versuch einer Dokumentation. In: Miscellanea musicologica
XXXVI (1999), s. 9�128, zde s. 10.

36Vojt¥ch, Verein für musikalische Privatau�ührungen in Prag, s. 15.
37Kolektiv, D¥jiny £eské hudební kultury, s. 141. Zde je mj. uvedeno: �Nejaktivn¥j²ími

£leny [tj. £eskoslovenské sekce] byli K. B. Jirák, A. Hába, pozd¥ji M. O£adlík.� B¥hem
svého bádání jsem ov²em pro období vydávání Klí£e tuto O£adlíkovu aktivitu nepost°ehl,
kdyº pominu, ºe d¥ní ve spole£nosti bedliv¥ kriticky sledoval. Mezi jeho korespondencí
z této doby není nic, co by se sekce £i spole£nosti aktivn¥ organiza£n¥ týkalo, také jeho
poznámky v Klí£i jeví se jako výroky kriticky pozorující a nikoliv na organizaci ú£astné
osoby.
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pením £len· ze t°í spolk· � z Moderního spolku, Klubu moravských skladatel·
a Verein für musikalische Privatau�ührungen38 coby zástupc· £eské a n¥-
mecké v¥tve hudebního ºivota v �echách, jinde není zmi¬ován Klub morav-
ských skladatel·.39 Zdá se mi podivné, ºe by £lánek Benetkové40, zabývající se
vysloven¥ historií £eskoslovenské sekce, pominul tuto informaci. Ale je moºné,
a nasv¥d£ovaly by tomu zprávy o tom, jaké problémy "hýbaly"£inností £sl.
sekce, ºe se Klub na d¥ní sekce prost¥ tolik nepodílel, by´ byl snad formáln¥
její sou£ástí. (Ve star²ím MGG41 jsou dokonce Moderní spolek a £sl. sekce
IGNM ztotoº¬ovány. Zde jde z°ejm¥ o ²patnou informovanost, i n¥které dal²í
údaje v hesle jsou chybné � Klí£ vychází 1934�38 a d.)

Téº £eskoslovenská sekce IGNM podávala pravidelné zprávy o svých udá-
lostech v Klí£i, je dost pravd¥podobné, ºe je psal sám O£adlík. Dal²ími jejími
tiskovými orgány byly Listy Hudební matice (od nich Klí£ tuto fukci prav-
d¥podobn¥ zárove¬ se svým vznikem p°ebral � stejn¥ tomu ostatn¥ bylo se
zpravodajstvím Moderního spolku) a Der Auftakt. D¥ní ve spole£nosti a p°e-
dev²ím její festivaly O£adlík v Klí£i mnohostrann¥ kriticky re�ektuje.

3.3 Sbor pro postavení Smetanova pomníku

v Praze

O£adlík se aktivn¥ zapojil téº do uskupení, jeº bylo p°edch·dcem Spole£nosti
Bed°icha Smetany. Nedlouho po svém p°est¥hování do Prahy a je²t¥ vlastn¥
p°ed za£átkem svých studií pomáhal jiº Zde¬kovi Nejedlému p°i p°ípravách
Smetanovy výstavy42 v rámci velkolepých oslav smetanovského jubilejního
roku 1924, po°ádaných Sborem. O£adlík evidentn¥ sdílel a do jisté míry p°e-
jal Nejedlého prosmetanovské nad²ení, by´ se £asem v n¥kterých bodech proti
svému u£iteli vymezil. Vzhledem ke své pozd¥j²í povále£né v¥decké, ale p°e-
dev²ím téº populariza£ní £innosti soust°ed¥né na Smetan·v zjev se udrºuje
O£adlík v pov¥domí p°edev²ím jako vyhran¥ný smetanovec. (Bliº²í pohled na
jeho p°edvále£né p·sobení, jehoº zlomek má p°edstavit i p°edkládaná práce,
dopl¬uje tento obraz O£adlíkova zájmu na spektrum velmi bohaté.)

38Kolektiv, D¥jiny £eské hudební kultury, s. 140; Jitka Ludvová. Spolek pro moderní
hudbu v Praze. In: Slovník £eské hudební kultury. Ed. Ji°í Fuka£, Ji°í Vyslouºil a Petr
Macek. 1. vyd. Praha : Editio Suprahon, 1997, s. 865�866, zde s. 866.

39Vlasta Benetková. K historii £eskoslovenské sekce Mezinárodní spole£nosti pro sou-
dobou hudbu a jejích festival·. In: Hudební v¥da XXXIII.2 (1996), s. 139�158.

40Viz poznámka 39.
41Jaroslav Buºga. O£adlík, Mirko. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allge-

meine Enzyklopädie der Musik. Ed. Friedrich Blume. 1. vyd. Sv. IX. Kassel a d. : Bäre-
nreiter, 1961, sl. 1821�1822.

42Smolka, O£adlík, Mirko, (viz pozn. 5.)



Uvidíme v²ak, ºe v rámci £asopisu Klí£ se smetanovské téma objevuje
velmi z°ídka. V n¥kterých svých obecn¥j²ích £láncích, v nichº p°ijde °e£ na
povinnosti a odpov¥dnost um¥lce, klade ob£as O£adlík Smetanu za vzor.43

Rubrika kritických recenzí o nov¥ vy²lých publikacích, spravovaná O£adlíkem,
sleduje ov²em pozorn¥ edi£ní po£iny Sboru.44

Kapitola 4

Práce v rozhlase

V tomto vý£tu nelze opomenout ani O£adlíkovo zam¥stnání ve �rm¥ Radi-
ojournal, kam byl p°ijat v roce 1928.45 O£adlík zde pracoval nejprve jako
sekretá° programového odd¥lení, od roku 1930 jako referent odd¥lení gramo-
fonových desek, n¥kdy kolem p°elomu let 1935�36 je p°eloºen do hudebního
odd¥lení na pozici tajemníka.46 Vykonával zde práci rozli£ného druhu, p°e-
váºn¥ jednací a koresponden£ní, ale téº ºurnalistickou. V odd¥lení gramofo-
nových desek spadal do jeho kompetence výb¥r hudby, která se bude vysílat
v rámci n¥jakého programu, jakoº i napsání pr·vodního slova, ²lo-li vysloven¥
o program hudební.47

N¥kolik v¥cí se zdá z hlediska souvislosti s Klí£em d·leºitých: O£adlí-
kovi bylo p°i jeho zam¥stnání zp°ístupn¥no mnoºství hudebního materiálu,
p°edev²ím gramodesek, mohl, £i dokonce musel se zde prakticky obeznámit
s celou sférou technické stránky nahrávání, reprodukce a vysílání, a kone£n¥
se zde zna£n¥ rozr·stal okruh jeho známostí s osobnostmi n¥jak spjatými

43Mirko O£adlík. T°i výklady. In: Klí£ III.19-20 (20. srp. 1933), s. 263�271, zde s. 269;
Mirko O£adlík. Podstata modernosti v hudb¥. In: Klí£ IV.5-6 (20. b°ez. 1934), s. 68�85,
zde s. 80.

44Viz nap°. Mirko O£adlík. Z publikací. In: Klí£ I.5-6 (7. ún. 1931), s. 186; Mirko O£ad-
lík. Z publikací. In: Klí£ III.9 (25. b°ez. 1933), s. 140.

45Srv. p°ijímací dopis od Radiojournalu ze 7.2.1928, �eské muzeum hudby. Poz·stalost
Mirka O£adlíka. S 218/50.

46Buºga, O£adlík, Mirko, sl. 1822; Posledn¥ jmenované p°eloºení vyplývá téº z O£ad-
líkova dopisu adresovanému °editelství Radiojournalu ze 27.7.1936. �eské muzeum
hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/3846.

47�eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/3846.
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s hudebním ºivotem, p°edev²ím s hudebními referenty.
P°ístup ke gramodeskám je pro n¥které rysy Klí£e obzvlá²t¥ podstatným

p°edpokladem, rubrika kritických recenzí gramodesek, svým obsahem zna£n¥
rozsáhlá, by bez této moºnosti z°ejm¥ nebyla dob°e myslitelná. Zna£ný vhled
do podrobností snímání zvuku je znatelný jednak v této rubrice, jednak téº
v referátech o zvukových �lmech. Sama technická tematika je pak pro Klí£
p°ízna£ná.

V £ásti o £asopise Klí£ bude nadto poukázáno na to, jakým zp·sobem
mohlo O£adlíkovo zam¥stnání p°ípadn¥ zvn¥j²ku £asopis ovlivnit.48

Kapitola 5

Záv¥ry

Shr¬me nyní, co nám první £ást p°edstavující O£adlíkovu osobu p°inesla a co
m·ºeme p°edb¥ºn¥ vztáhnout k jeho kritickému £asopisu jako jakési vstupní
p°edpoklady.

O£adlík byl £lov¥kem vzd¥laným, a sice v oborech nanejvý² p°iléhavých
pro jeho kritický pro�l � v hudební v¥d¥ a v esteticke zam¥°ené p°eváºn¥
na um¥ní hudební a divadelní. Navíc bylo v okamºiku zaloºení Klí£e jeho
vzd¥lání zcela £erstvé � jak víme, O£adlík·v index nav²t¥vovaných p°edná²ek
a seminá°· kon£í letním semestrem 1930, prvníKlí£ vychází v zá°í téhoº roku.
(V této souvislosti mohou být pak nápadné O£adlíkovy útoky na stav £eské
hudební kritiky, napadající £asto práv¥ neznalost a nevzd¥lanost.)

O£adlík byl navíc jistou dobu £lov¥kem s vlastními um¥leckými ambicemi
v oblasti kompozice a zp¥vu. To je také pom¥rn¥ d·leºitý moment, jde-li nám
o O£adlíkovy p°edpoklady ke kritické práci, nebo´ u £lov¥ka, u n¥jº m·ºeme
p°edpokládat schponost samostatn¥ se zabývat kompozi£ním £i interpreta£-
ním problémem, m·ºeme z°ejm¥ usuzovat i na hlub²í vhled uplatnitelný i p°i
analýze cizího díla £i provedení, neº jakého je schopen hudebn¥ pasivní, by´
vzd¥laný poslucha£.

Dal²ím d·leºitým aspektem je sí´ O£adlíkových spole£enských styk·, která
48Viz 6.2.1 na s. 18.
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KAPITOLA 5. ZÁV�RY 13

se z°ejm¥ za£ala utvá°et velmi záhy po jeho p°est¥hování do Prahy. Klí£ovými
momenty mohlo zde být jednak jeho studium na univerzit¥ (zde jako student
v kontaktu s Nejedlým, Zichem, Foerstrem, jako spoluºák s n¥kterými vrs-
tevníky, kte°í také mohli mít podíl na hudebním ºivot¥), jednak jeho £lenství
v hudebních spolcích (základ zde z°ejm¥ má nap°. pro Klí£ zcela zásadní spo-
lupracovnictví s Aloisem Hábou, dále s Otakarem Ostr£ilem a dal²ími). Spí²e
jiº jako plod t¥chto známostí, ale jist¥ zárove¬ i jako p°íleºitost k získávání
dal²ích kontakt· je pak moºno nazírat O£adlíkovo kritické p·sobení v tisku.
Zásadní je kone£n¥ v tomto ohledu jeho získání postu tajemníka v Radio-
journalu. Díky této pozici a díky své funkci jednatele Moderního spolku jeví
se O£adlík v dob¥ vydávání Klí£e jiº jako osoba v jistých kruzích vysloven¥
vlivná.49 P°átelské styky udrºoval s mnoha skladateli, interprety a dirigenty,
osobn¥ se znal i s n¥kterými osobnostmi sv¥tového významu.50

Zjistili jsme dále, ºe p°i zakládání Klí£e byl jiº O£adlík n¥kolik let pra-
videlným p°isp¥vatelem do kritických rubrik r·zných novin a £asopis·. Jeho
kritiky, nakolik jsem m¥l moºnost se jimi zabývat, p·sobí jiº od po£átku
dojmem ujasn¥nosti estetických základ· a d·vod· svého kritického postoje,
který je tak pom¥rn¥ stálý, krom toho je nutno uznat jeho projevu zna£nou
p°esv¥d£ivost, sebev¥domí a stylistickou vyt°íbenost.51

Kone£n¥ je t°eba zd·raznit aspekt, který se t¥sn¥ pojí k n¥kterým jiº
jmenovaným a který se týká O£adlíkovy velice aktivní organizátorské £innosti
uskute£¬ované p°edev²ím ve Spolku pro moderní hudbu a v Radiojournalu.

49K doloºení tohoto tvrzení lze najít £etné p°íklady v O£adlíkov¥ korespondenci, kdy
je ºádán o n¥jakou p°ímluvu £i pomoc se shán¥ním zam¥stnání v Praze.

50Viz nap°. p°átelské dopisy od Albana Berga, �eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka
O£adlíka. S 218/332�333.

51Tímto dojmem p·sobil O£adlík i bezprost°edn¥ na své sou£asníky � srv. Fr. Barto²
prvním dopise O£adlíkovi ze 3.7.1925, �. . . Nevím totiº, co mohu dát já Tob¥, muºi ven-
koncem ve v²em v²udy hotovému, který uº má v²echno vy°e²eno, v²echno p°ekonáno, a
který má svou budoucnost p°esn¥ rozvrºenu. Odpus´, ale d¥lá² na mne dojem takového
de�nitivního £lov¥ka.� �eské muzeum hudby, Poz·stalost Mirka O£adlíka, S 218/264.
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Kapitola 6

Program a forma

�asopis Klí£ si vyty£uje ur£itý program � programovou ideu � a má ur£itou
formu, která se od tohoto programu odvíjí.

6.1 Ideový program

Chceme-li hovo°it o cílích, k nimº sm¥°ují snahy Klí£e, nelze to op¥t odd¥lit
od podmínek a ur£ujících motivací, za nichº £asopis vzniká. V tom m·ºeme
dob°e navázat na p°edchozí £ást. V nejv¥t²í obecnosti si Klí£ klade za cíl
bránit, obhajovat, podporovat, propagovat a zp°ístup¬ovat (neboli: �má být
klí£em k�)52 um¥ní, p°i£emº je z°ejmá orientace na um¥ní hudební. Zde se
hned ohla²uje napojenost na Moderní spolek53 a jeho cíle dané stanovami54 a
bylo by moºné v tomto smyslu Klí£ povaºovat za nástroj, jejº si vytvá°í Spo-
lek pro napln¥ní t¥chto cíl·. Spolek má �p¥stovati moderní hudební um¥ní� ,
ale chce téº �p¥stovati a podporovati hudební um¥ní v·bec. Toho se domáhá
spolek koncerty (. . . ) jakoº i jinými vhodnými prost°edky (jako nap°. p°ed-
ná²kami, publikacemi atd.)� (zvýraz¬uji já) Vidíme, ºe ideov¥ Klí£ do intencí
Spolku zcela zapadá.

6.1.1 Význam boje proti neporozum¥ní

Defenzivní rozm¥r programu Klí£e poukazuje na negativní podmínky, z nichº
se tento £asopis rodí: Um¥ní je v danou chvíli cosi, co se potýká s neporozu-
m¥ním, co je pot°eba bránit, za co je nutno bojovat. Toto neporozum¥ní je
totiº roz²í°ené tou m¥rou, ºe to p°ekra£uje ne²kodnou mez.

52Klí£ I.1 (18. zá°. 1930), s. 1.
53Srv. s. 8 této práce.
54Viz poznámka 18 na s. 6.
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Z £ist¥ teoretického, spekulativního hlediska není hodnotné v¥ci a její hod-
not¥ samé na újmu, pokud se o ni n¥kdo nezajímá a pokud jí n¥kdo nerozumí
� je to jeho ²koda, ºe hodnotu nevidí, ºe není schopen ji ocenit. Z praktického
hlediska to v²ak na újmu být m·ºe. Neporozum¥ní hodnot¥, její podcen¥ní
má praktické dopady pro to, jak je s v¥cí � nositelkou hodnoty � zacházeno.
K tomu dochází, má-li onen nerozum¥jící moºnost o v¥ci rozhodovat.55 Exis-
tence v¥ci je ohroºena, a p°estoºe m·ºe být její hodnota v jistém smyslu
nad£asová, hrozí, ºe nebude zachována pro lidstvo.

Podle O£adlíka je to práv¥ p°ípad moderní hudby, ºe se setkává s ne-
porozum¥ním tak roz²í°eným a dalekosáhlým, ºe to ohroºuje její existenci
a svobodné vznikání.Vznikání, rozvoji a udrºování um¥leckých hodnot je na
mnoha stranách brán¥no práv¥ kv·li neznalosti a neporozum¥ní. Odtud pra-
mení bojovný, spí²e protiúto£ný, neº jen pasivn¥ obranný náboj, jímº se
£asopis vyzna£uje po celou dobu své existence.

Z nazírání tohoto stavu odvíjí tedy Klí£ sv·j p°eváºn¥ osv¥tový program,
jímº se snaºí hudebnímu um¥ní pomáhat na n¥kolika souvisejících úrovních
� na n¥kolika úrovních bojovat proti neznalosti a neporozum¥ní: (1) Pou£-
nými £lánky o (novém hudebním) um¥ní, (2) kritickým sledováním hudebních
událostí a hudebních po£in·, (3) kritickým sledováním aktuálních pom¥r· a
událostí v hudebním ºivot¥. Smysl první roviny pro odstra¬ování neporozu-
m¥ní je jasný. Druhá rovina se váºe na konkrétní p°ípady um¥leckých projev·,
jeº analyzuje a posuzuje. Zde se nejvíce ozývá návaznost na Moderní spolek,
o jehoº koncertech, zp°ístup¬ujících novou hudbu, je v Klí£i vºdy zevrubn¥
kriticky pojednáno, stejn¥ tak ov²em o mnohých dal²ích provedených novin-
kách, interpreta£ních výkonech, vydaných gramofonových deskách, provede-
ných operách atd. O£adlík v¥°í, ºe v £eském prost°edí panuje desorientace, za
níº by m¥lo být práv¥ úkolem dobré kritiky ukazovat cestu, orientovat � po-
ºadavek, kterému sou£asná kritika ov²em nedostává. Ve t°etím bod¥ jde o to
kriticky posuzovat skute£nosti a momenty hudebního provozu a jeho organi-
za£ních mechanism·, a poukazovat na ty, které vzniku a rozvoji um¥leckých
hodnot zvlá²t¥ brání £i prospívají. Sledovány jsou na této úrovni hudební in-
stituce a jejich fungování, hudební kritika a její kvalita a v·bec d¥ní a události
hudebního ºivota. V tomto t°etím bod¥ se nejvíce realizuje bojovný aspekt
Klí£e, nebo´ je to na této faktické spole£enské, ekonomické, organiza£ní a
propaga£ní úrovni, kde se nacházejí mnohé konkrétní závadné momenty, jeº
by bylo pot°eba zm¥nit, nemají-li být £istému um¥ní na zábranu, a kon-

55O£adlík, T°i výklady, s. 264, �Není zapot°ebí bát se mizomuz·, protoºe ty je moºno
vychovat a vyvést z jejich blud·. Více pozornosti si zasluhují ti, kdo amatérsky se p°ed
um¥ní staví a podle svého názoru nepodep°eného poznáním, cht¥jí ve v¥cech um¥leckých
rozhodovati.�
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krétní vadné kroky a opat°ení, které by bývalo bylo lépe neu£init a za n¥º
lze konkrétním osobám £i institucím klást vinu. Zm¥nit tyto skute£nosti sice
není v moci £asopisu, lze v²ak alespo¬ na n¥ a na pot°ebu nápravy ve°ejn¥
upozor¬ovat (p°ípadn¥ s návrhy, jak by se jí dalo docílit).

6.1.2 Aktuálnost

Dále, jednou z ur£ujících snah £asopisu Klí£, která také vyplývá z takto p°ed-
staveného rozvrºení cíl·, je snaha po aktuálnosti. Tu bychom moºná o£ekávali
od jakékoli ºurnalistické produkce v·bec, p°esto je v Klí£i na její d·leºitost
opakovan¥ kladen zvlá²tní d·raz. Nejz°eteln¥ji projevuje se tento zájem tam,
kde O£adlík napadá ostatní hudební tisk práv¥ pro jeho neaktuálnost � ne-
schopnost vyjád°it se a zaujmout stanovisko k soudobým problém·m. Tento
poºadavek aktuálnosti je navíc regionáln¥ a spole£ensky speci�cký, zajímá
nás to, co je aktuální pro nás. Funkce tohoto ohledu je selektivní, O£adlík
vysv¥tluje, ºe nechce v¥novat v Klí£i prostor n¥£emu, co není z hlediska aktu-
álních otázek závaºné, ºe neusiluje o úplnost v mapování hudebních událostí,
nýbrº ºe mu jde práv¥ o to zprost°edkovat £eskému (praºskému) hudebnímu
prost°edí, co je d·leºité pro n¥j a v dané chvíli.56 Toto kriterium se uplat¬uje
jak v pohotových reakích na d·leºité � pro nás d·leºité � události, na n¥º je
v listu kladena snad nejv¥t²í priorita57, tak v kritických posudcích v Praze
provedených koncert·, tak v recenzích vy²lých a v �echách dostupných gra-
mofonových desek a publikací.

6.2 Prom¥nlivost formy

Forma £asopisu sestává z n¥kolika více mén¥ pravidelných rubrik. Jejich roz-
vrh není ov²em p°íli² striktní, v n¥kterých detailech není jednotný ani v rámci
jednoho ro£níku. Primární je zde obsah, to, o £em je nutno psát. Jemu se
forma v jednotlivých p°ípadech podle aktuálních pot°eb p°izp·sobuje. Vý²e
zmín¥ný d·raz na aktuálnost £asopisu je v tomto ohledu obvykle ur£ující.
Sejde-li se tedy nap°íklad p°íli² mnoho událostí týkajících se praºského hudeb-
ního ºivota, k nimº je nutné se vyjád°it a zaujmout stanovisko, m·ºe se stát,
ºe se z p°íslu²ného £ísla £asopisu vlivem jeho omezeného rozsahu vypadne

56 �. . . není v programu �Klí£e� registrovati kaºdou hudební událost £sl. hud. ºivota,
nýbrº pouze takové skute£nosti, které znamenají nový um¥lecký p°ínos, nebo okolnosti,
které °ádnému rozvoji brání.� Klí£ I.5-6 (7. ún. 1931), s. 192.

57Srv. Klí£ I.4 (9. pros. 1930), s. 128, �z d·vodu d·leºité události v praºském hudebním
ºivot¥, na kterou bylo nutno ihned reagovati bylo nutno odloºit do p°í²tího £ísla referáty
o divadle a koncertních novinkách a £ást referátu o publikacích.�; Klí£ I.7 (17. b°ez. 1931),
s. 224.
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celé odd¥lení kritických recenzí.58 Jiné £íslo pak m·ºe naopak být sestaveno
výhradn¥ z kritických recenzí, pokud se b¥h událostí zklidnil a pokud je na-
opak pot°eba dohnat vzniklé manko v kritické rubrice.59 P°íleºitostn¥ mohla
být n¥která £ísla tématicky vymezena (£ísla o Bergovi, Mozartovi, Stravin-
ském, £íslo v¥nované koncepci nastávající sezony), coº si rovn¥º vyºádalo
p°izp·sobení formálního rozvrhu £lánk· danému tématu. Dal²ím £astým, ne-
li dokonce pravidelným rysem ve vydávání £asopisu bylo zpoºd¥ní vydání
jednotlivých £ísel oproti plánovanému datu, které postupn¥ nar·stalo. Situ-
ace byla pak £as od £asu °e²ena vydáním dvoj£ísla, tak aby odb¥ratelé nebyli
v kone£ném celku o nic ochuzeni. Plánovaný rozsah byl i p°es tyto pr·tahy
vºdy dodrºen.

�asopis za£al vycházet v zá°í, kaºdý ro£ník byl plánován pro danou kon-
zertní a divadelní sezonu. Teoreticky by p°i pravidelném vydávání vy²lo po-
slední £íslo ro£níku v £ervnu. Vlivem zmín¥ných zpoºd¥ní se vydávání £asto
protáhlo do £ervence i dále. �asopis stihl svou tvá° i v nedlouhém rozmezí
£ty° let mírn¥ prom¥¬ovat. V prvním ro£níku m¥lo po m¥sících vyjít 10 £ísel
po 32 stránkách, v ro£níku druhém se m¥la frekvence vydávání zvý²it na £tr-
náct dní, £ísel m¥lo vyjít 20 po 16 stránkách, coº z·stává i pro t°etí ro£ník. Ve
£tvrtém ro£níku se sníºil po£et plánovaných £ísel zp¥t na polovinu, ov²em p°i
zachování rozsahu 16 stran. Tabulka 6.1 ukazuje v p°ehledu jednotlivá £ísla
£asopisu s jejich stránkovým rozsahem v ro£níku a s datem jejich vydání.
(Ro£níky jsou dnes £asto svázány bez p°ebal· jednotlivých £ísel.)

V prvním a druhém ro£níku £asopisu vy²lo téº n¥kolik del²ích statí na
pokra£ování. Jiné del²í stati vy²ly jako zvlá²tní £íslo. Ve £tvrtém ro£níku je
zaloºena tzv. Knihovni£ka Klí£e, v níº mají být del²í stati, jeº chce redakce
uve°ejnit, vydávány jako samostatné publikace mimo samotný £asopis. Tato
praxe byla obvyklá i u dal²ích soudobých £asopis·.60 Jelikoº byl tento projekt
zahájen aº v ro£níku, který se nakonec ukázal jako poslední, vy²ly tak pod
zá²titou Klí£e jen 3 publikace. Odb¥ratel·m Klí£e byly tyto kníºky nabízeny
za sníºenou cenu.

6.2.1 Nakladatelství, redak£ní okruh

B¥hem £ty° let zm¥nil £asopis dvakrát téº svého nakladatele. P·vodn¥ jím
byl Odeon, druhý a t°etí ro£ník vydává Aventinum, £tvrtý ro£ník Rhodos.
První zm¥na by snad mohla n¥jak souviset s tím, ºe v prvním ro£níku, jak
jiº bylo °e£eno v p°ede²lé £ásti, byl £asopis veden jako o�ciální Zpravodaj £sl.

58To je t°eba p°ípad £ísla
59Viz Klí£ II.13.
60Své �knihovni£ky� m¥ly krom jiného i £asopisy Melos i Der Auftakt.
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Ro£ník �íslo Datum vydání Strany
1 1 18.09.1930 1 � 32
1 2 09.10.1930 33 � 64
1 3 05.11.1930 65 � 96
1 4 09.12.1930 97 � 128
1 5-6 07.02.1931 129 � 192
1 7 17.03.1931 193 � 224
1 8 12.05.1931 225 � 256
1 9 26.06.1931 257 � 288
1 10 25.07.1931 289 � 320
2 1 10.11.1931 1 � 16
2 2 25.11.1931 17 � 32
2 3 17.12.1931 33 � 48
2 4-5 26.01.1932 49 � 80
2 6 12.02.1932 81 � 104
2 7-8 08.03.1932 105 � 136
2 9 05.04.1932 137 � 152
2 10-11 22.04.1932 153 � 176
2 12 09.05.1932 177 � 192
2 13 24.05.1932 193 � 208
2 14-15 07.06.1932 209 � 240
2 16-17 01.07.1932 241 � 272
2 18 20.07.1932 273 � 288
2 19-20 26.07.1932 289 � 316
3 1 ??.10.1932 1 � 16
3 2 25.10.1932 17 � 32
3 3 11.04.1932 33 � 48
3 4-5 19.12.1932 49 � 80
3 6 25.01.1933 81 � 96
3 7-8 14.02.1933 97 � 128
3 9 25.03.1933 129 � 144
3 10-11 26.04.1933 145 � 168
3 12-13 23.05.1933 169 � 192
3 14 06.06.1933 193 � 208
3 15-16 15.07.1933 209 � 240
3 17-18 01.08.1933 241 � 262
3 19-20 20.08.1933 263 � 291
4 1 14.10.1933 1 � 16
4 2 21.11.1933 17 � 32
4 3-4 16.01.1934 33 � 64
4 5-6 20.03.1934 65 � 100
4 7-8 03.07.1934 101 � 132
4 9-10 25.10.1934 133 � 157

Tabulka 6.1: P°ehled £ísel Klí£e
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sekce Mezinárodní Spole£nosti pro soudobou hudbu a Spolku pro moderní
hudbu v Praze.61

Redak£ní okruh není v ºádném £ísle £asopisu uveden. V jiº zmín¥ném
O£adlíkov¥ dopisu Ostr£ilovi62 je v²ak udán vý£et lidí, s nimiº O£adlík vy-
jednal pro Klí£ spolupracovnictví: Jsou to Ferdinand Pujman (odborník na
estetickou stránku), Alois Hába (teorie), Josef Dostál (sledování publikací),
Karel Balling (�mechanická hudba�). O t¥chto, spole£n¥ se svou vlastní oso-
bou, hovo°í tu O£adlík jako o kompletním �základním ensemblu� , dále uvádí
je²t¥ n¥kolik zahrani£ních dopisovatel· a lidí, kte°í p°islíbili zabývat se n¥ja-
kým tématem £i sledovat n¥jakou oblast hudebního d¥ní.

V £asopise samém je uveden pouze jeho hlavní redaktor, tedy O£adlík.63

Nanejvý² pozoruhodná je skute£nost, ºe ve t°etím a £tvrtém ro£níku je jako
redaktor uveden nikoli Mirko O£adlík, nýbrº �Dr. J. O£adlík� , £ímº je s nej-
v¥t²í pravd¥podobností my²len Josef, Mirk·v otec.64 Je vylou£eno, aby ²lo
o tiskovou chybu, nebo´ informace je v této podob¥ obsaºena v mnoha £ís-
lech.65 Domnívám se, ºe jde pouze o formální údaj, vynucený vn¥j²ími okol-
nostmi.

P°i procházení O£adlíkovy poz·stalosti jsem narazil na jeden dopis, z n¥-
hoº vyplývá, ºe °editelství Radiojournalu zakázalo O£adlíkovi jakoukoli pu-
blika£ní £innost, kterou samo nezreviduje a neschválí.66 Dopis není dato-
ván, ale skute£nosti v n¥m uvedené sv¥d£í o tom, ºe k zákazu muselo dojít
nejd°íve po vydání 1. £. IV. ro£. Klí£e (14.10.1933), spí²e v²ak po vydání 2.
£. (21.11.1933). Tento zákaz, a´ se podle n¥j jiº O£adlík za°ídil jakkoli, ne-
m·ºe tedy vysv¥tlit ná² problém, nebo´ nem·ºe mít d·sledky pro p°edchozí
t°etí ro£ník. Uvádím jej zde v²ak proto, ºe dává reálný p°íklad skute£nosti,
která by moºná mohla být p°í£inou pot°eby neuvést faktického ²éfredaktora

61Srv. s. 7 této práce a titulní stránku prvního ro£níku Klí£e.
62Srv. s. 8. �eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/3809,
63 Tato informace se nachází jednak zevnit° na p°ebalu £asopisu, jednak na titulní

stran¥ ro£níku, která byla vydávána spole£n¥ s obsahem celého ro£níku jako sou£ást vºdy
posledního £ísla, aby mohl být celý ro£ník svázán. P°i tomto svázání bylo asi b¥ºné odstra-
nit p°ebaly jednotlivých £ísel, takºe se výsledný svazek podobá knize, kde na sebe strany
bez p°eru²ení navazují. (M¥l jsem p°ístup ke t°em r·zným svázaným exemplá°·m, a ve
v²ech bylo tak u£in¥no.) P°ebaly je tedy moºno si prohlédnout jen na, z°ejm¥ vzácn¥j²ích,
nesvázaných exemplá°ích. (V knihovn¥ ÚHV FF UK jsou v této podob¥ k dispozici ro£níky
1.-3., a ne v²echny jsou kompletní.)

64P°esn¥ji °e£eno, na titulním listu celého ro£níku je poznámka �S redak£ním kruhem
°ídil Dr. Josef O£adlík� , uvnit° p°ebalu jednotlivého £ísla pak stojí �Rediguje Redak£ní
kruh (za redakci odpovídá Dr. J. O£adlík.)�

65Jak vyplývá z poznámky 63, na p°ebalech £ísel jsem to mohl zkontrolovat jen ve
t°etím ro£níku.

66�eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/3919, Koncept O£adlíkova
dopisu adresovaného Syndikátu £sl. noviná°·.
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� n¥jaká podobná záleºitost mohla vést O£adlíka k tomu, aby poºádal otce,
aby £asopis o�ciáln¥ za²títil.67

Pro interpretaci, ºe byl Josef O£adlík skute£n¥ redaktorem £asopisu, ne-
hovo°í krom¥ skute£nosti, ºe je tak o�ciáln¥ p°edstavován, ºádné dal²í do-
klady. Do £asopisu nikdy nep°ispíval. Nevím v²ak, jestli tuto moºnost mohu
vylou£it.

6.2.2 Konec £asopisu

Stejn¥ jako o ukon£ení £innosti Moderního spolku, ani o zániku Klí£e není
dochováno mnoho zpráv. V posledním £ísle £tvrtého ro£níku byl slíben ro£-
ník pátý, v n¥mº m¥lo vyjít pouze p¥t £ísel obsahujících výhradn¥ kritické
posudky a glosy k událostem (rubrika Poznámky), £lánková £ást m¥la vy-
jít ve zvlá²tních sborní£cích p°i Knihovni£ce Klí£e,68 nevy²lo jiº ov²em nic.
Za pom¥rn¥ pozdní vydání posledního dvoj£ísla £asopisu mohla dost moºná
O£adlíkova nemoc � ze srpna 1934 je v O£adlíkov¥ poz·stalosti dochováno
více do²lých osobních dopis· neº obvykle, v nichº je mu p°áno brzké uzdravení
a které jsou adresovány do Vinohradské nemocnice. Pro£ v²ak pak p°estal
£asopis vycházet úpln¥, vysv¥tleno není.69 N¥které osoby z okruhu Klí£e a
Moderního spolku (nap°. Alois Hába) p°esunuli svou aktivitu do spolku P°í-
tomnost, p°i n¥mº vycházel £asopis Rytmus, který po Klí£i mimojiné p°evzal
funkci zpravodaje £sl. sekce IGNM.

6.3 Tematické a formální rozd¥lení obsahu £a-

sopisu

V textech vydávaných v £asopise Klí£ je moºno rozli²it n¥kolik ²ir²ích tema-
tických oblastí, podle nichº lze v¥t²inu z nich zhruba rozd¥lit (1) na texty
pojednávající o aktuálním stavu £i konkrétních událostech £eského / praº-
ského hudebního ºivota, (2) na referáty zam¥°ující se kriticky na díla, vý-
kony a po£iny um¥lecké, p°ípadn¥ um¥nov¥dné (a sice p°edev²ím hudební

67Dal²í p°íklad podobné skute£nosti uvádí O£adlík p°ímo v Klí£i I.10, s. 289. �asopis
do²el u n¥kterých vlivných osob takové nelibosti, ºe �se dokonce vyskytl zákaz, ºe profeso°i
praºské státní konservato°e nesm¥jí p°ispívati svými £lánky.� Tolik k dokreslení faktu,
ºe v Praze na po£átku t°icátých let nebylo vylou£eno, aby n¥kdo z n¥jakým zp·sobem
nad°ízené pozice uvalil na n¥koho takovýto druh omezení.

68Klí£ IV.9-10 (25. °íj. 1934), s. 157.; K tématu Knihovni£ky viz podkapitolu 6.4 na s.
32 této práce.

69Jen dopis od Václava Sommera z 26.2.1935 n¥jak odkazuje k zániku Klí£e, nic bliº-
²ího ohledn¥ jeho p°í£in v n¥m v²ak nestojí. �eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka
O£adlíka. S 218/2375.
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a hudebn¥v¥dné, ale téº divadelní a teatrologické, tane£ní a d.) a (3) na
£lánky historicko-teoretického charakteru pojednávající bu¤ o osobnostech,
nebo o fenoménech a problémech spojených se soudobou hudbou.

Lépe a p°esn¥ji by v²ak moºná bylo °íci, ºe lze u text· identi�kovat n¥-
kolik funk£ních aspekt·, které se pon¥kud voln¥ pojí se zmín¥nými oblastmi
tematickými (a zárove¬ s úrovn¥mi uvedenými v 6.1, na nichº se realizují
ideové cíle £asopisu). Jsou to aspekty £i funkce (1) zpravodajské a spole£en-
sky kritické, (2) um¥lecky £i v¥decky kritické a (3) nau£né £i informativní.
Jde o to, ºe tyto aspekty, a podobn¥ ani vý²e zmín¥né tematické oblasti
net°ídí obsah Klí£e do n¥jakých jasn¥ odd¥lených blok·, nebo p°inejmen²ím
ne vºdy (p°estoºe vydávané obsahy ro£ník· jsou obvykle t¥chto blok· d¥-
leny). Pro r·zné texty je charakteristické zastoupení více funk£ních aspekt·,
které mají v r·zné mí°e podíl na výsledném zam¥°ení textu, tematické oblasti
se p°ekrývají, propojují do vzájemných souvislostí. Tak m·ºe být (a bývá)
v £lánku informativního charakteru zaujímáno zárove¬ vlastní kritické sta-
novisko k pojednávaným jev·m; za°azení nau£ného £lánku m·ºe být spjato
s nedávnou £i probíhající praºskou hudební událostí a k této události se m·ºe
autor v £lánku samém do n¥jaké míry vztahovat; v £lánku o stavu n¥jaké hu-
dební instituce mohou na kritiku jejích pom¥r· souvisle navazovat hodnocení
estetická a pod.

Podívejme se nyní blíºe na uspo°ádání £asopisu a na charakter jeho jed-
notlivých £ástí.

6.3.1 Úvodníky a £lánky

V Klí£i není jasného obsahového ani formálního rozdílu mezi úvodníkem a
£lánkem, krom samoz°ejmé okolnosti, ºe úvodník je umíst¥n na za£átku £ísla.
Tematické spektrum úvodník· je snad ve srovnání se £lánky pon¥kud reduko-
váno, obvyklý úvodník, zvlá²t¥ je-li rozsáhlej²í, m·ºe v²ak zárove¬ platit za
oby£ejný £lánek. Úvodník bývá v rozsahu od jedné do £ty° stran, psaný £asto
formou fejetonistického pozastavení nad aktuálním stavem £i nad konkrétní
aktualitou, p°ípadn¥ i nad n¥jakou skute£ností hudebn¥ historickou. V ob-
sazích prvního a £tvrtého ro£níku nejsou úvodníky ani vedeny jako zvlá²tní
skupina vedle £lánk·.

Vzhledem k jeho roli hlavního redaktora není s podivem, ºe valnou v¥t²inu
úvodník· napsal sám O£adlík. Ve £láncích je pak nejvíce zastoupeným auto-
rem, do kaºdého z ro£ník· I-III p°isp¥l ²esti aº devíti £lánky (bez úvodník·),
zatímco maximum Aloise Háby £i Jana Reye dosahuje po£tu £ty° £lánk·
v ro£níku. To neznamená, ºe by O£adlík psal Klí£ tak°íkajíc sám, p°isp¥va-
tel· bylo dost. O£adlíkovy £lánky a úvodníky tvo°í nicmén¥ svým po£tem
(bez ohledu na rozsah) mezi ostatními celou t°etinu. Viz k tomu p°ehled
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p°isp¥vatel· v tabulce 6.3.1.
Tematický rozptyl £lánk· je velmi ²iroký. Jednotícím rysem je samoz°ejm¥

vztah tématu k moderní hudb¥. První (1) tematickou oblast tvo°í osobnosti
moderní hudby70 £i jejich konkrétní díla71. Ve druhém jmenovaném p°ípad¥
m·ºe získat zna£n¥ na váze kritický aspekt a £lánek se tak svým charakterem
blíºí referát·m v oddílu kritických rubrik. N¥kolikrát se pak vyskytuje p°ípad,
ºe £lánek a kritický referát pojednávájí o tomtéº díle. Pom¥r £lánku a referátu
je pak takový, ºe £lánek se (kriticky) zabývá kompozi£ní stránkou díla a jeho
hudebn¥ historickým významem, zatímco kritický referát hodnotí provedení
díla.

Dal²í (2) skupina £lánk·, která se ve významu kritické funkce m·ºe p°e-
krývat s p°edchozí, se soust°edí na n¥jakou hudební událost. Typyckým p°í-
kladem jsou kritické zprávy z festival· z mezinárodního festivalu soudobé
hudby po°ádaného IGNM72 £i z Týdne hudby, hodnotící zevrubn¥ jednotlivé
skladatele a jejich skladby vybrané porotou k provedení.73 Díky tematizaci
okolností po°ádání festivalu £i podobné události mohou se tyto £lánky svým
charakterem téº p°ekrývat s oblastí (5).

T°etí (3) oblast, která se z opa£ného konce pojí k (1), se tematicky po-
souvá sm¥rem k teoreti£t¥j²ím úvahám o nové hudb¥, které se bu¤ mohou
je²t¥ zabývat (a) n¥jakým konkrétním fenoménem nové hudby, jiº ne osob-
ností, nýbrº spí²e hudebním sm¥rem £i uº²í problematikou, která vyvstává
v n¥jakém hudebním sm¥ru, nebo jiº (b) problémem vysoce obecným. Do
(a) spadají pojednání zabývající se, jak °e£eno, hudebními sm¥ry (atonalita,
bichromatika, jazz)74, hudebními nástroji v moderní hudb¥ a problematikou
interpretace moderní hudby (atonální, £tvrttonová hra interpretace netema-
tické hudby, jazzové varhany)75, £i inscenace hudebn¥ divadelního díla (vý-

70Miroslav Ponc. Otakar Jeremiá² � dirigent. In: Klí£ I.8 (12. kv¥t. 1931), s. 229�232;
Mirko O£adlík. Musorgskij. In: Klí£ I.8 (12. kv¥t. 1931), s. 225�229; Mirko O£adlík. Claris-
simus. In: Klí£ II.9 (5. dub. 1932), s. 139�144; Alois Hába. Alban Berg. In: Klí£ II.6 (12. ún.
1932), s. 82�84; Mirko O£adlík. Igor Stravinskij. In: Klí£ II.18 (20. £vc 1932), s. 273�288;
Mirko O£adlík. Karol Szymanowski. In: Klí£ III.3 (11. dub. 1932), s. 37�41.

71Mirko O£adlík. Devátá louka. In: Klí£ I.3 (5. lis. 1930), s. 35�38.
72Mirko O£adlík. Liège 1930. In: Klí£ I.1 (18. zá°. 1930), s. 14�16.
73Mirko O£adlík. Víde¬ský festival. In: Klí£ II.4-5 (26. led. 1932), s. 49�53; Alois Hába.

Kongres arabské hudby. In: Klí£ II.12 (9. kv¥t. 1932), s. 180�186; Alois Hába. Mezinárodní
konference hudebních skladatel· v Moskv¥ v lét¥ 1933. In: Klí£ III.19-20 (20. srp. 1933),
s. 271.

74Alois Hába. Diatonický, chromatický a bichromatický zvuk v evropské hudb¥. In: Klí£
I.4 (9. pros. 1930), s. 2�5, 49�56, 111�117.

75Vladislav Holzknecht. Problém atonality v klavírní technice. In: Klí£ I.1 (18. zá°.
1930), s. 9�14; V. �erný. �tvrttony na violoncellu. In: Klí£ II.10-11 (22. dub. 1932), s. 162�
164; O. Leftus a J. Vojtek. Jazzové varhany. In: Klí£ I.2 (9. °íj. 1930), s. 44�49, 84�88.
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P°isp¥vatelé \ Ro£ník I II III IV Celkem
O£adlík M. 7+7 9+8 9+2 7 49
Hába A. 2 4+1 2+1 2 12
Rey J. 2 4 3 9
Sommer V. 1 3 2 1 7
Pujman F. 1 2 2 1 6
Reiner K. 2 2 1 5
Balling K. 2 1 3
Dostál Jos. 1 0+2 3
Holzknecht V. 2 1 3
Jeremiá² O. 1 1+1 3
Redakce 3 3
Zelenka F. 2 1 3
Hecht J. 2 2
Ho²ek A. 1 1 2
Jen£ík J. 1 1 2
Krej£í I. 2 2
Smetá£ek V. 1 1 2
Smetana R. 1 1 2
Svoboda V. 2 2
Bach, J. D. 1 1
Berg A. 1 1
�erný V. 1 1
Daniel F. 1 1
Felber A. 1 1
Flaj²hans J. 1 1
Geyden John 1 1
Hába K. 1 1
Helfert V. 1 1
Hole£ková-Heidenreichová J. 1 1
Horá£ek R. 1 1
Ho°ej² A. 1 1
Ja²ka J. 1 1
Jeºek J. 1 1
Kor�ner H. 1 1
Les artistes musicalistes 1 1
Letfus O. a Vojtek J. 1 1
Lustig V. 1 1
Pala F. 1 1
Ponc M. 1 1
Racek J. 1 1
Saudek E. A. 1 1
Scherchen H. 1 1
Schünemann 1 1
Vrchlická E. 1 1
Vu£kovi£ V. 1 1
Celkem 38 50 38 20 146

Tabulka 6.2: P°isp¥vatelé Klí£e a jejich produktivita
(Údaj 6+8 znamená ²est £lánk· a osm úvodník·.)
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prava76, p°eklad opery), v obecn¥j²í rovin¥ (b) je pojednávána problematika
tradice a modernosti v hudb¥77 � d·leºité téma, které se prolíná i ostat-
ními £lánky �, role hudby v ºivot¥ dne²ního £lov¥ka a její prom¥na, aspekty
sociologické a obecn¥ kulturní (prom¥na publika78, hudba jako propaga£ní
prost°edek, pedagogika hudby).

Uv¥dom¥lá tematizace spole£ensko-historických speci�k ve spojitosti s hud-
bou je rys, který je d·leºitý i pro dal²í oblast (4): nové technické moºnosti a
vyuºití v hudb¥ / v hudebním ºivot¥. Mnohostrann¥ je pojednáváno o aspek-
tech gramofonové reprodukce79, o procesu nahrávání80, o nových záznamo-
vých mediích81, o rozhlasovém p°enosu hudby82, o problémech zvukového
�lmu a o roli hudby v n¥m83, o reprodukci hudby jako o kulturn¥ sociálním
problému84 (spadalo by téº do (3b)), moºnosti uºití reprodukované hudby
v pedagogice85.

Kone£n¥ (5) oblastí zna£n¥ odli²ného charakteru, která se svým zp·sobem
m·ºe stýkat s (2), mnohem spí²e v²ak je v²ak p°íbuzná rubrice Poznámek86,
je skupina £lánk· kriticky rozebírající stav, d¥ní a události p°edev²ím £eského
hudebního ºivota. To jsou £lánky zam¥°ené na hudební instituce, jejich °í-
zení, fungování a �nancování, na jejich koncepci hudební sezony87, na ve°ejné
po£ínání hudebních £initel·88, na stav a konkrétní zjevy hudební kritiky89.

76Franti²ek Zelinka. Výprava opery s realistickým nám¥tem. In: Klí£ I.5-6 (7. ún. 1931),
s. 150�152.

77O£adlík, Podstata modernosti v hudb¥,
78Václav Sommer. Orientace nového hledi²t¥. In: Klí£ I.1 (18. zá°. 1930), s. 8, 19, 39.
79John Geyden. Gramofonová jehla. In: Klí£ I.8 (12. kv¥t. 1931), s. 238�240.
80K. Baling. Hudebník a problém elektroakustiky. In: Klí£ I.5-6 (7. ún. 1931), s. 152�

157.
81K. Baling. Selenophon. In: Klí£ II.16-17 (1. £vc 1932), s. 259�261.
82K. Baling. P°enosy hudby cestou mechanickou. In: Klí£ I.4 (9. pros. 1930), s. 108�111.
83V. Lustig. Hudba a zvukový �lm. In: Klí£ II.4-5 (26. led. 1932), s. 53�57; V. Svoboda.

Krise zvukového �lmu a gramofonové desky. In: Klí£ II.7-8 (8. b°ez. 1932), s. 117.
84Václav Sommer. Hudební stroj. In: Klí£ I.4 (9. pros. 1930), s. 97�100; J. Hecht. Pro-

blém t. zv. mechanické hudby. In: Klí£ I.1 (18. zá°. 1930), s. 16�21; J. Hecht. Hospodá°ský
a kulturní význam mechanické hudby. In: Klí£ I.2 (9. °íj. 1930), s. 56�60.

85G. Schünemann. Zvukový �lm a rozhlas jako pom·cka hudební výchovy. In: Klí£ I.3
(5. lis. 1930), s. 68�73.

86Viz sekci 6.3.4 na s. 30.
87Mirko O£adlík. Na prahu nové sezony. In: Klí£ I.1 (18. zá°. 1930), s. 21�31.
88Mirko O£adlík. Talichova abdikace. In: Klí£ I.4 (9. pros. 1930), s. 117�123; Mirko

O£adlík. K situaci. In: Klí£ I.5-6 (7. ún. 1931), s. 129�138.
89Mirko O£adlík. O stavu krtickém. In: Klí£ I.3 (5. lis. 1930), s. 100�105, 141�145; Mirko

O£adlík. Hutter. In: Klí£ III.19-20 (20. srp. 1933), s. 283�291.
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6.3.2 Ankety a rozhovory

Tento druh text· má sv·j samostatný oddíl pouze ve t°etím ro£níku £asopisu,
ale i v jiných ro£nících jsou n¥která témata zpracována v podobném duchu �
nap°íklad tematické £íslo Albana Berga je koncipováno jako zpov¥¤ r·zných
hudebních um¥lc· vykládajících Berg·v Komorní koncert ze své perspektivy
(skladatel, dirigent, klavírista, houslista). Ve t°etím ro£níku jsou pak na této
form¥ postavena t°i £ísla £asopisu - £. 1. jako interview s ²éfy praºských hu-
debních institucí p°edev²ím o sestavení sezony 1932�3390, £. 4. jako interview
s £eskými i zahrani£ními dirigenty o postavení a práci dirigenta a o jeho
vztahu k hudebnímu t¥lesu91, a £. 20. s interview s pedagogy o hudb¥ na
st°edních ²kolách.92

Hudebn¥ pedagogické téma, které se objevuje zde i v n¥kterých £láncích93,
je výsledkem v Klí£i opakovan¥ proklamované pot°eby nového publika, nepo-
stradatelného to receptora nové hudby, kterého je nutno teprve n¥jak získat,
tedy mimojiné � jak O£adlík v¥°í � vychovat. Klí£ re�ektuje podobu a roz-
sah hudební výchovy na ²kolách, s nad¥jí kvituje její zavedení na st°edním
stupni. O£adlík je p°esv¥d£en, ºe utvo°ení moderního publika je jedním z vel-
kých úkol·, p°ed nimiº moderní hudební sv¥t stojí, a hudební výchovu vnímá
jako nejpovolan¥j²í a nejnad¥jn¥j²í prost°edek, jímº by se m¥lo jej m¥lo do-
sáhnout.

6.3.3 Posudky

Sekce posudk· napl¬uje velmi d·leºitý programový bod Klí£e � informuje
o aktuálních hudebních i jiných po£inech a zaujímá k nim kritický postoj.
Jednotlivé rubriky posudk· se zam¥°ují na tyto oblasti: nové skladby, £in-
nost operních dom· a divadel, £innost ensembl· £i jednotlivých interpret·
zam¥°ujících se na novou hudbu, hudební literatura a hudební edi£ní £in-
nost, zvukový �lm, gramofonové desky, tanec.

Jako i jinde, dbá se zde d·kladn¥ na výb¥r relevantního materiálu k re-
cenzi. �O mnohém se v �Klí£i� nepí²e, coº je samo sebou také kritickým
stanoviskem.�94 Uplat¬uje se snaha, vysv¥tlená vý²e na s. 17 Je nutno zabý-
vat se £eskou tvorbou, hodnotit ji a um¥lecké hodnoty, které se zde objeví,

90Mirko O£adlík. K nové sezon¥. In: Klí£ III.1 (°íj. 1932). anketa, s. 1�15.
91Karel Hába. Dirigenti o spolupráci s orchestrem. In: Klí£ III.4-5 (19. pros. 1932).

anketa, s. 49�68.
92Hudba a st°ední ²kola. In: Klí£ III.19-20 (20. srp. 1933). anketa, s. 278�283.
93Nap°. Mirko O£adlík. Spole£nost pro hudební výchovu a její oposice. In: Klí£ IV.9-10

(25. °íj. 1934), s. 133�138.
94Klí£ I.5-6 (7. ún. 1931), s. 192.
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propagovat a podporovat. Cizí tvorbu je t°eba téº propagovat a zp°ístup¬o-
vat, je-li d·leºitou, ur£ující, sm¥rodatnou v moderní hudb¥ a má-li pro £eské
prost°edí p°ínos.

Autorem valné v¥t²iny posudk· je Mirko O£adlík. V oddílu nových skla-
deb napsal velkou £ást referát· v prvním ro£níku Franti²ek Barto² v dal²ích
ro£nících pak ob£as Alois Hába, v oddílu publikací p°ispíval v prvním ro£níku
téº Josef Dostál, o tane£ní oblasti pí²e posudky o výkonech i o vy²lé literatu°e
Jan Rey, který se k okruhu p°isp¥vatel· za°azuje od t°etího ro£níku.

Nové skladby Oddíl se soust°edí na provedené novinky koncertního cha-
rakteru. Po£tem i rozsahem je mezi rubrikami kritické sekce na prvním míst¥.
V¥t²ina recenzovaných skladeb v prvních dvou ro£nících odpovídá progra-
m·m koncert· po°ádaných Moderním spolkem, sledovány jsou ov²em i dal²í
p°edstavení, na nichº zazn¥ly nové skladby � ve£ery po°ádané konzervato°í,
konzerty �eské �lharmonie, pozd¥ji koncerty spolku Mánesa a P°ítomnosti,
p°ípadn¥ r·zné p°íleºitostné koncerty.

P°estoºe recenze navazují na provedení d¥l na koncert¥, týká se kritika
zpravidla skladby samé, nikoli její interpretace. Podle rozsahu recenze m·ºe
být dílo vztaºeno ke skladatelov¥ dosavadní tvorb¥ nebo zasazeno do kontextu
tvorby n¥jaké skupiny skladatel· £i n¥jakého hudebního sm¥ru.

Recenze novinek pí²í Franti²ek Barto² (velká £ást recenzí v prvním ro£-
níku) a Mirko O£adlík (£ást prvního ro£níku a skoro v²echny recenze v ostat-
ních ro£nících).

Interpreti koncertních p°edstavení O interpretech soudobé hudby je
pojednáno spí²e pov²echn¥ jednou za del²í období v souhrnném £lánku.95

Stru£n¥ ohodnoceni, n¥kde spí²e jen vypo£teni, jsou dirigenti, komorní en-
sembly a sólisté, kte°í se v daném období novou hudbou zabývali.

Nové opery Zde jde podobn¥ jako u nových skladeb o hodnocení díla
z hlediska kompozi£ního a z hlediska jeho významu pro vývoj hudby, tedy
nikoli o jeho provedení. Jako samostatný oddíl je v porovnání s ostatními
oddíl oper za°azen pom¥rn¥ z°ídka.96 Alternativn¥ je nová opera v podstat¥
stejným zp·sobem tematizována ve form¥ £lánku.97

95Klí£ I.5-6 (7. ún. 1931), s. 179.
96Nap°. Klí£ III.7-8 (14. ún. 1933), s. 113.
97Oblast £lánk· (1b) vý²e v 6.3.1. Klí£ I.4 (9. pros. 1930), s. 113,163; Klí£ III.6 (25. led.

1933), s. 85.
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Divadla V kritické sekci má dále velké zastoupení sledování hudební £in-
nosti divadel, tedy sledování oper, p°ípadn¥ £inoher se zam¥°ením na hudební
sloºku. Referováno je dosti pravideln¥ o Národním divadle, s klesající pravi-
delností dále o Osvobozeném divadle, N¥meckém zemském divadle v Praze
a Brn¥nském divadle. V hodnocení se £asto dostávají do pop°edí aspekty
provedení (orchestr, zp¥váci, ale téº reºie, výprava, choreogra�e, atd.) ja-
koº i samotného výb¥ru repertoáru, hodnocení hudby jako kompozi£ního a
hudebn¥ historického jevu m·ºe být naopak v krajním p°ípad¥ tém¥° zcela
upozad¥no. Tato tendence se projevuje p°edev²ím u posudk· oper Národ-
ního divadla. Naproti tomu se kompozi£ní a stylotvorná stránka hudební
sloºky dostává do centra pozornosti v posudcích her Osvobozeného divadla.
N¥kdy jako by tyto instituce tvo°ily komplementární dvojici, u Národního
divadla je nez°ídka vytýkán nemoderní repertoár, jemuº ov²em protagonisté
v¥nují mnoho úsilí, takºe je bezvadn¥ proveden, zatímco hudební stránka
Osvobozeného divadla by prý mohla aspirovat na v·d£í sm¥rodatný proud
moderní hudby, kdyby byla vyvázána ze struktur laciných zábavných p°ed-
stavení Ji°ího Voskovce a Jana Wericha, kte°í navíc mohou za její ²patnou
interpretaci. Je z°ejmé, ºe O£adlík cenil hudbu Jaroslava Jeºka, od 1929 ²éfa
orchestru Osvobozeného divadla98, velmi vysoko, nesdílel ov²em evidentn¥
názor autor· D¥jin £eské hudební kultury, ºe by �invence [jeho] skladeb byla
kongeniální intelektuáln¥ jisk°ivému vtipu obou autor· a hereckých protago-
nist·�.99

Jak jiº bylo °e£eno, stává se v £asopise £asto, ºe je opera jakoºto dílo,
autorský po£in, p°edm¥tem n¥jakého £lánku, zatímco v kritické rubrice diva-
del je posuzováno provedení. To je zp·sob, jak od sebe udrºet tyto stránky
kritiky odd¥lené.

Autorem v²ech divadelních a operních posudk· je Mirko O£adlík.

Publikace Stejn¥ jako ve v²em jiném hodlá O£adlík i v rubrice publikací
zpravovat p°edev²ím o tom, co má a m·ºe mít vztah k £eskému prost°edí.
Takovou selekci vyºaduje ostatn¥ samotný prostor, který tu lze této proble-
matice v¥novat.100 Celkový vý£et recenzovaných publikací skute£n¥ ukazuje,
ºe £eská £i k £eskému prost°edí vztaºená produkce je zde sledována velmi
d·kladn¥. Za°azení posudk· o literatu°e sv¥tové je zd·vodn¥no mimo°ád-
ným významem, který mají vybrané tituly pro poznání a pochopení soudobé
hudby. Z celkových £ty°iceti ²esti recenzovaných publikací je jich dvacet bez
p°ímého vztahu k £eskému prost°edí, zbylých dvacet ²est se vºdy bu¤ týká

98Kolektiv, D¥jiny £eské hudební kultury, s. 151.
99Tamtéº, s. 266.
100Klí£ I.7 (17. b°ez. 1931), s. 216.
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£eského tématu, nebo je £eským edi£ním po£inem, nebo obojí, coº je nejob-
vyklej²í.

V pr·b¥hu vydávání Klí£e se rubrika publikací zapl¬uje zna£n¥ nerovno-
m¥rn¥. V prvním ro£níku je autorem naprosté v¥t²iny t¥chto posudk· O£adlík
� z celkových dvaceti t°í posuzovaných publikací jsou jen t°i zpracovány dru-
hým recenzentem, Josefem Dostálem. V ro£níku druhém nacházíme pouhých
p¥t posudk·, z nich dva O£adlíkovy. Ve t°etím ro£níku se oproti d°ív¥j²ím
podstatn¥ vzmáhá zastoupení pohybového tématu v Klí£i, p°edev²ím záslu-
hou tane£ního teoretika Jana Reimosera (alias Jan Rey). Jím je zde recen-
zováno sedm publikací, O£adlíkem ²est. Kone£n¥ ve £tvrtém ro£níku máme
zase jen p¥t recenzí, jichº v²ech je ov²em autorem O£adlík. Celkem to tedy
d¥lá 46 recenzí o publikacích, z toho 33 O£adlíkových. Krom¥ jmenovaných
p°isp¥l do rubriky téº Karel Hába.

Recenzované publikace jsou jednak monogra�e o £eských £i sv¥tových hu-
debních, p°ípadn¥ tane£ních osobnostech (celkem 16, z toho 8 Mirko O£adlík),
jednak monogra�e o hudebním £i hudebn¥ historickém fenoménu (celkem 6,
z toho 8 O£adlík), v £eském prost°edí vydané edice pramenného materiálu
(7, v²e O£adlík), vydávané svazky slovník· (celkem 8 recenzí, 7 O£adlík), a
dále analytická studie, autobiogra�e, sborníky k nehudebním témat·m, kde
se v²ak vyskytují i £lánky hudební, hudební £ítanka a pedagogická hudební
literatura.

Soust°ed¥ní na novou hudbu jako kritierium pro výb¥r recenzovaného ma-
teriálu hraje v p°ípad¥ £eských publikací men²í roli, nebo´ £eská literatura
se z valné £ásti nové hudby netýká. Sledovaná oblast se roz²i°uje na hudební
publika£ní po£iny rozli£ného druhu. V dob¥ vydávání £asopisu Klí£ vychází
nap°íklad svazky Ottova slovníku nau£ného nové doby, Pazdírk·v hudební
slovník, Masaryk·v slovník nau£ný. Sbor pro postavení Smetanova pomníku
v Praze vydává Smetanovy partitury £i operní libreta. Vycházejí Mozartovy
Listy otci v £eském p°ekladu, r·zné sborníky, teatrologická literatura. Téma
nové hudby se zde objevuje jen v nau£ných slovnících. Nap°íkla Ott·v slov-
ník nau£ný nové doby, který je vlastn¥ dopl¬kem k jiº hotové °ad¥ Ottova
slovníku nau£ného, dopl¬uje ji o nové poznatky získané ve t°ech desetiletích
uplynulých od jejího posledního vydání. Mezi t¥mito novými poznatky se
samoz°ejm¥ ur£itá £ást týká hudebních témat, a v jejím rámci se dal²í uº²í
£ást týká toho, co je v hudebním sv¥t¥ v t¥chto t°iceti letech nového.

Je-li naproti tomu pojednávána literatura zahrani£ní, je to vºdy pro její
moºný p°ínos k pochopení a proniknutí do nové hudby.

Gramofonové desky Oddíl gramofonových desek, vycházející pouze v prv-
ních dvou ro£nících, má £asto spí²e charakter vý£tu, neº d·kladn¥j²ího kritic-
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kého posouzení. Hodnocení, je-li p°ítomno, m·ºe být £asto vy°£eno v jedné
v¥t¥, £i dokonce heslovit¥, i kdyº v n¥kterých £íslech je udáno hodnocení
trochu podrobn¥j²í. Rubrika slouºí evidentn¥ p°edev²ím k tomu, aby £tená°e
informovala, co jiº na deskách vy²lo (neboli: jako významná zde více neº
jinde mezi kritickými rubrikami kritické funkci konkuruje funkce informa-
tivní) a jaké kvality to je. Hodnocena tu nikdy není kvalita díla, nýbrº jeho
provedení a navíc se jako nová oblast hodnocení objevuje kvalita technická,
kvalita zvuku nahrávky. (V¥t²í prostor je pak tomuto aspektu v¥nován v kri-
tické rubrice �lm·, coº je v·bec dáno rozdílnými moºnostmi rozsahu referát·
u �lm· a desek, které jsou zase dány rozdílnou produktivitou v nahrávání de-
sek a natá£ení �lm·.) Rubrika desek vychází pouze v prvních dvou ro£nících.
Redakci je v²ak moºno nadále písemn¥ zasílat ohledn¥ desek dotazy.

Rubrika postupn¥ zpracovává n¥kolik v¥t²ích výb¥rových skupin bu¤ podle
autora, nebo podle kriteria období a stylu. �ty°i £ísla prvního ro£níku zabírá
výb¥r soudobé sv¥tové tvorby, dal²í oblasti jsou vokální polyfonie 16. století,
skladby J. S. Bacha a skladby L. v. Beethovena. Druhý ro£ník se v deskách
zna£n¥ soust°edí na £eské skladatele � vlastní kapitolu mají B. Smetana, A.
Dvo°ák, Z. Fibich, J. Suk, jako jedna skupina jsou pojednáni B. Foerster, L.
Janá£ek, K. B. Jirák, V. Novák. Jedno £íslo se zam¥°uje na Novou francouz-
skou hudbu a p¥t £ísel je v¥nováno nahrávkám d¥l W. A. Mozarta.

Zvukový �lm Od druhého ro£níku se dostává do zorného pole kritického
oddílu Klí£e téº �lm, na n¥mº je samoz°ejm¥ hodnocena p°edev²ím hudební
sloºka, krom¥ kompozi£ní a interpreta£ní stránky je zna£ná pozornost v¥no-
vána téº stránce technické, je upozor¬ováno na vady, jimiº zvuková stopa
trpí, a na problémy, které p°i nahrávání pravd¥podobn¥ vstoupily do hry, £i
naopak na £istotu a v¥rnost zvuku apod.

Druhý ro£ník p°iná²í jedenáct referát·, t°etí ²est, £tvrtý dva. Autorem
v²ech je O£adlík.

Tanec Pomineme-li Dostál·v referát o t°ech baletních vystoupeních v prv-
ním ro£níku101, rozvíjí se tane£ní téma v kritické sekci teprve ve t°etím a
£tvrtém ro£níku, kdy se k redak£nímu okruhu p°ipojuje Jan Rey. (Dv¥ma
tane£ními £lánky p°isp¥l jiº v ro£níku druhém.)

6.3.4 Poznámky

Rubrika poznámek je pln¥ ve sluºbách spole£ensky kritického aspektu. Jde
o obvykle krátké komentá°e toho, co se stalo, co kdo ud¥lal, °ekl nebo napsal.

101Klí£ I.9 (26. £erv. 1931), s. 280.
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�[Rubrika] má reagovati na v²echny trapnosti a hlouposti, které se letos sta-
nou. . . Zvlá²tní pozornosti si zaslouºí p. �ilhan a jeho kolegové, t. j. hudební
kritikové, . . . �102 Z valné v¥t²iny jsou glosovány jevy negativn¥ vnímané a po-
známky se nesou v sarkastickém tónu, n¥kdy v²ak m·ºe jít i o velmi v¥cnou
zprávu (nap°. ºe bylo Národní divadlo vybaveno novou ozvu£ovací technikou)
£i o kvitování n¥jakého drobného zásluºného £inu v hudebním ºivot¥.

N¥která £ísla jsou úpln¥ bez poznámek.103

Publicisická £innost p°inesla O£adlíkovi krom jiného i nejr·zn¥j²í nep°í-
jemnosti osobního rázu a vytvo°ila mu °adu nep°átel. V samotném Klí£i se
(obvykle s velkou hrdostí) doznává, ºe je to £asopis na mnoha místech neob-
líbený, ºe je mnohým osobám trnem v oku.104 M·ºeme zodpov¥dn¥ tvrdit,
ºe daleko více neº O£adlíkovy kritické soudy o hudebních dílech mají na tom
podíl ta jeho vyjád°ení a ty polemiky, které svým typem spadají do rubriky
poznámek. Podobné v¥ci nepsal O£adlík teprve v Klí£i, i kdyº teprve ten se
pro n¥ stal soust°ed¥ným prostorem.

Nejcharakteristi£t¥j²ím zjevem je v této souvislosti vý²e jmenovaný Anto-
nín �ilhan, hudební kritik p°ispívající v dob¥ vydvávání £asopisu Klí£ p°ede-
v²ím do Národních list· pod zna£kou a², d°íve intenzivn¥ zapojen do £innosti
Um¥lecké besedy, zastánce Antonína Dvo°áka a �tradi£ní linie� navazující
stylov¥ na vrcholy £eského pozdního romantismu, pravý opak O£adlíka, co
se tý£e názor· o moderní hudb¥.105 Na jeho kritice shledává O£adlík snad
v²echny v·bec moºné vady, povaºuje �ilhana za nezodpov¥dného, nepovola-
ného, nezp·sobilého pro kritickou £innost a vnímá jako újmu na kulturním
ºivot¥, ºe takový £lov¥k má v hudební kritice rozhodující slovo v jednom
z nej£ten¥j²ích £eských deník·.106 Ve svých výrocích povy²uje O£adlík �i-
lhana na typ, na obecné ozna£ení pro kritickou £innost s jmenovanými va-
dami.107 Dal²ím kritikem, jemuº se O£adlík v¥nuje d·kladn¥ji a posléze jej

102Klí£ II.2 (25. lis. 1931), s. 15.
103Klí£, I.1 a 4; II.9; III.1, 3 a 6.
104Nejsugestivn¥ji jsou výroky tohoto typu vyslovovány v úvodnících prvních a posled-

ních £ísel jednotlivých ro£ník·.
105Ji°í Kopecký. Antonín �ilhan. In: ed. Petr Macek. Centrum hudební lexikogra�e p°i

Ústavu hudební v¥dy FF MU, 2009. url: http : / / www . ceskyhudebnislovnik . cz /
slovnik/.

106Díky tomu, ºe O£adlík tento sv·j názor o n¥m vytrvale ve°ejn¥ proklamoval, stal se
mu �ilhan vysloven¥ ºivotní kapitolou. Soudní spor, v n¥mº �ilhan obºaloval O£adlíka pro
�p°e£in proti bezpe£nosti cti�, trval celých 10 let. Spor byl velice kuriózní, a sice nikoli svým
p°edm¥tem (O£adlík pro²el n¥kolika podobnými soudy jak na stran¥ ºalujícího, tak na
stran¥ obºalovaného), nýbrº p°esv¥d£eným stanoviskem obºalovaného, ºe jím publikované
výroky byly v¥cné a oprávn¥né, pro coº sná²í u soudu ohromné mnoºství d·kaz·. Celý
pr·b¥h soudu moºno sledovat v p°íslu²né sloºce dokument· O£adlíkovy poz·stalosti. �eské
muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/4162�4337.

107Viz nap°. nadpis jedné z Poznámek: Mirko O£adlík. Kritik vskutku ²ilhanovský. In:

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
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p°i°azuje k tomuto ²ilhanovskému typu, je Josef Hutter.108

6.3.5 Zprávy

Rubrika zpráv se nachází vºdy na konci £asopisu. Zde je místo jednak pro
zprávy Spolku pro moderní hudbu v Praze, jednak pro zprávy £eskoslovenské
sekce Mezinárodního spolku pro soudobou hudbu, jednak pro zprávy redakce.
Redak£ní zprávy zahrnují sd¥lení administrativního typu � datum vydání,
p°edpokládané datum vydání p°í²tího £ísla, informace ohledn¥ p°edplatného,
oprava tiskových omyl·, nabídka knih vydvávaných p°i Klí£i.

Spolek pro moderní hudbu v Praze anoncuje po°ádané valné hromady a
°ádné i mimo°ádné koncerty. �eskoslovenská sekce Mezinárodního spolek pro
soudobou hudbu informuje o pr·b¥hu p°íprav kaºdoro£ního mezinárodního
festivalu � kdo byl zvolen do jury, kde a kdy se má festival konat, jaká je
lh·ta zaslání skladeb, jaké skladby byly vybrány atd.

Rubrice zpráv ob£as chybí nadpis, jako by byly slou£eny s Poznámkami.109[256]KlicI9

6.4 Knihovni£ka Klí£e

Redakce Klí£e klade od po£átku velkou váhu na p°iná²ení kritických referát·
a na sledování stavu hudebního ºivota. Tato preference se stup¬uje s men-
²ícím se rozm¥rem £asopisu. Ve £tvrtém ro£níku, kdy se z°ejm¥ moºnosti
Klí£e n¥jakým zp·sobem omezují, nebo´ je na polovinu omezen plánovaný
rozsah ro£níku, je p°i volb¥ nápln¥ £asopisu rozhodnuto práv¥ ve prosp¥ch
kritických referát·.110 Po£et £lánk· je ve srovnání s p°edchozími ro£níky
zhruba t°etinový. V nové form¥ v²ak Klí£ umoº¬uje publikovat rozsáhlej²í
práce jako svazky vlastní malé edice, �Knihovni£ky Klí£e�. Vychází tak Idea
Národního divadla od Jind°icha Vodáka111, Operní sloh Národního divadla
Ferdinanda Pujmana112 a �Honzovo království� Josefa Plavce113. Poslední
jmenovaná kniha nebyla jiº v Klí£i ani nijak anoncována.

Klí£ I.9 (26. £erv. 1931), s. 288.
108Po jistých Hutterových výstupech je v Klí£i jeho osob¥ v¥nován celý £lánek � viz

pozn. £. 89 na s. 25. Viz také Milan Kuna. Josef Hutter. In: ed. Petr Macek. Cent-
rum hudební lexikogra�e p°i Ústavu hudební v¥dy FF MU, 2009. url: http://www.
ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/.

109Klí£ I.8 (12. kv¥t. 1931), s. 224.
110Klí£ IV.1 (14. °íj. 1933), s. 16.
111Praha : Jan Ne²n¥ra, 1933.
112Praha : Jan Ne²n¥ra, 1933.
113Praha : Jan Ne²n¥ra, 1934.

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/


Tato tendence m¥la i pokra£ovat � jak jiº bylo vý²e °e£eno, na pátý ro£ník
£asopisu je plánováno jiº jen p¥t £ísel, která mají obsahovat pouze kritické
referáty a Poznámky, s tím ºe £lánková £ást bude p°ípadn¥ vycházet p°i Klí£
v Knihovni£ce.114

Kapitola 7

Srovnání Klí£e s podobnými
£asopisy

Jak bylo °e£eno v £ásti o Mirku O£adlíkovi, koncepce progresivního hudeb-
ního £asopisu nemusela být budována na zelené louce.115 �asopis, který by se
d·kladn¥ a cílen¥ zabýval nejaktuáln¥j²í hudební problematikou snad v dané
dob¥ scházel v £esky psané publicistice. V Praze byl ov²em vydáván n¥mecky
psaný £asopis Der Auftakt. Je nasnad¥, ºe poslouºil O£adlíkovi jako inspira£ní
vzor, nebo´ O£adlík do n¥j sám p°ispíval a byl s ním tedy dob°e obezná-
men. Dal²ím významným listem zabývajícím se toutéº tématikou byl £asopis
Melos vydávaný v Berlín¥. Geogra�cké pole jeho p·sobnosti bylo velmi ²i-
roké116 K domn¥nce, ºe byl O£adlíkovi a jeho redak£nímu okruhu £asopis
Melos znám, vede skute£nost, ºe je v Klí£i n¥kolikrát odkazováno k my²len-
kám a dílu berlínského hudebního estetika a publicisty Hanse Mersmanna.117

Byl-li okruh kolem Klí£e zaujat Mersmannovým dílem a obeznámen s ním,
m¥l by jist¥ zájem téº na odebírání jím redigovaného £asopisu Melos.

V²em t°em £asopis·m Klí£, Melos a Der Auftakt jsou vzhledem k jejich
celkovému spole£nému zájmu o soudobou hudbu spole£né téº jednotlivé té-
matické oblasti v detailu. Tak se ve v²ech £asopisech setkáme se £lánky a
stat¥mi pojednávajícími o tématech, jak jsme je vy£íslili v podkapitole 6.3.1
� o zjevech soudobé hudby, o jejích skladatelských sm¥rech a úºeji o jejich

114Klí£ IV.9-10 (25. °íj. 1934), s. 157.
115Srv. 2.1 na s. 4
116Jak o sob¥ £asopis sám py²n¥ tvrdí, byl �odebírán v 57 zemích sv¥ta.�
117O my²lenkových závislostech O£adlíkova kritického postoje na Mersmannov¥ estetice

bude ²í°eji pojednáno níºe v sekci 9.3.
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konkrétních fenoménech, o nových problémech interpreta£ních, inscena£ních
a dirigentských, o hudební kritice (jako o teoretickém problému), o r·zných
stránkách problematiky nahrávání, rádia, zvukového �lmu, atd. Téº struktu-
rální rozvrh periodika, o n¥mº jsme v p°edchozí kapitole pojednali u Klí£e,
není zásadn¥ odli²ný, naopak podobnosti, které jednotlivé rozvrhy vykazují,
mohou nasv¥d£ovat na²í domn¥nce, ºe obeznámenost se srovánanými n¥mec-
kými £asopisy sehrála p°i po£áte£ním sestavování Klí£e svou roli. Kritické
oddíly Melosu a Auftaktu pojednávají úpln¥ p°esn¥ o v²ech t¥ch typech hu-
debních a s hudbou souvisejících jev·, jimiº se ve svém kritickém oddílu
zabývá Klí£. Stejn¥ jako Klí£ mají i oba n¥mecké £asopisy zaloºeny svou kni-
hovni£ku (�Büscherei�) � malou kniºní edici, v níº vycházejí vybrané del²í
stati p°isp¥vatel· £asopisu.

7.1 Melos

�asopis Melos, padesátistránkový m¥sí£ník, který vycházel v Berlín¥ od 1920
do 1934118, zaloºený Hermannem Scherchenem, v¥t²inu své existence redigo-
ván Hansem Mersmannem (od 1924) a poslední rok Heinrichem Strobelem,
p°edstavoval ve své dob¥ velmi úsp¥²ný a vlivný publicistický projekt svého
druhu, který si tak díky svým moºnostem a rozsáhlé p°isp¥vatelské základn¥
mohl dovolit pon¥kud plánovan¥j²í, promy²len¥j²í koncepci, neº s jakou se
setkáváme v Klí£i. Od roku 1927 je kaºdé £íslo £asopisu Melos ve své hlavní
£lánkové £ásti tematicky úzce zam¥°ené.119 Totéº se nedá °íci o Klí£i, je-
hoº £ísla jsou tematicky sjednocena a zam¥°ena spí²e vyjíme£n¥, naopak (a
zvlá²t¥ ve srovnání s Melosem) mohou n¥která p·sobit aº nápadn¥ nekon-
cep£ním dojmem � nap°. kdyº velkou £ást obsahu £ísla tvo°í £ásti statí vy-
cházejících na pokra£ování. Melos tak umoº¬uje r·zné obecné teoreti£t¥j²í
problémy rozvíjet velmi komplexn¥, z mnoha perspektiv. Redak£ní skupina
Melosu vykazuje jistou náchylnost k problematice role hudby v soudobé spo-
le£nosti a v ºivot¥ sou£asného £lov¥ka a k vyuºití sociologických metod, p°í-
stup· a zp·sob· my²lení.V kritické rubrice Melosu je od roku 1928 velmi
d·kladn¥ dbáno na odd¥lování kritického posuzování díla samého a jeho in-
terpretace.120 To je rys, s nímº se rovn¥º setkáváme v £asopise Klí£. VMelosu
jsou navíc kritické posudky tvo°eny spoluautorstvím t°í referent· (H. Mer-
smann, H. Strobel a Hans Schulze-Ritter).

Melos obsahuje jednu více mén¥ pravidelnou rubriku, s níº se v Klí£i
nesetkáváme, týkající se rozhlasu (Rundfunk). Nep°ítomnost podobného zor-

118V²echny ro£níky jsou dopstupné online v databázi http://archive.org/
119Hans Mersmann. Zehn Jahre Melos. In: Melos IX.2 (1930), s. 58�63, zde s. 62�63.
120Tamtéº, s. 63.

http://archive.org/
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ného úhlu v Klí£i je vlastn¥ zajímavá. Klí£ sleduje dosti pozorn¥ v¥t²inu
vlivných hudebních institucí, navíc se z technického i kuturního hlediska za-
jímá o novou techniku v souvislosti s hudbou � o gramofon i o rádio. Kritické
sledování rozhlasového vysílání jako nového vlivného masmédia, zastoupení
hudby v n¥m, její výb¥r by ideov¥ zcela zapadalo do konceptu Klí£. Z to-
hoto pohledu se vn¥j²í souvislost s O£adlíkovým zam¥stnáním v rozhlase jeví
velmi pravd¥podobnou, zvlá²t¥ pokud si zp°ítomníme, ºe O£adlíkovy vztahy
s °editelstvím nebyly z°ejm¥ úpln¥ harmonické.121 Ve°ejná kritika Radiojour-
nalu by ze strany O£adlíka byla ve°ejnou kritikou jeho zam¥stnavatele, coº
by zcela jist¥ ohrozilo jeho zam¥stnání. Je také moºné, ºe O£adlíkova kom-
petence v rozhlasovém vysílání byla, co se tý£e hudby, tak rozsáhlá, ºe by
kritické sledování hudební £innosti rozhlasu znamenalo tém¥° totéº co kritické
sledování O£adlíkovy tamní £innosti. Bylo by pak z°ejm¥ absurdní, aby o ní
kriticky referoval O£adlík sám, a nezdá se to výhodné, ani kdyby to m¥l být
n¥kdo jiný z redak£ního okruhu, kdyº byl O£adlík jeho °ídícím redaktorem.

N¥kolik (ca 8) posledních stran £asopisu Melos pokrývají reklamy. Nej-
£ast¥j²ím artiklem jsou noty, ale je zde i mnoho dal²ího, nástroje, nabídky
výuky atd. Hned v úvodní redak£ní poznámce kaºdého £ísla uvádí Melos
moºnost za poplatek otisknout reklamu. Klí£ sice také obsahoval reklamy,
ov²em pouze na p°ebalu122 a v¥t²ina z nich propagovala zboºí nakladatel-
ství, u n¥jº zrovna Klí£ vycházel (knihy � vybírané ov²em s v¥domím cílové
skupiny, takºe £asto se vztahem k hudb¥, £asopis Rozpravy Aventina, ob£as
téº noty), pravideln¥ je navíc prostor na zadní stran¥ obsazován reklamou
�rmy Philips (radiové p°ijíma£e, jejich r·zné p°íslu²enství). Zda ²ly p°íjmy
za tuto reklamu redakci £i nakladatelství, je otázka. Reklamy nakladatelství
si dost pravd¥podobn¥ mohlo nakladatelství na p°ebaly vkládat bez zvlá²tní
�nan£ní náhrady redakci. Tento rozdíl by tak mohl být jedním z faktor· jist¥
rozdílných moºností Melosu a Klí£e. Namísto nabídky reklamního prostoru
objevuje se v Klí£i opakovan¥ výzva £tená°·m, aby získávali dal²í odb¥ratele,
nebo´ Klí£ není podporován ºádnými mecená²i.123

V Melosu ob£as vycházejí notové a obrazové p°ílohy. V n¥kolika £íslech
Klí£e vy²ly téº p°ílohy obrazové.124

121P°ipome¬me O£adlík·v dopis °editelství, v n¥mº si dost post¥ºuje na zp·soby, jakými
je s ním nakládáno, a jeho dopis syndikátu £sl. noviná°·, v n¥mº udává, ºe mu °editel-
ství zakázalo publika£ní £innost. �eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S
218/3846, a 3919.

122Takºe aby to £lov¥k zjistil, pot°ebuje nesvázané výtisky £asopisu, srv. poznámku 63
na s. 20.

123Klí£ I.4 (9. pros. 1930), s. 128.
124Klí£ II.1 (10. lis. 1931), s. 16.
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7.2 Der Auftakt

Der Auftakt vycházel v Praze od 1921 do 1938 a byl redigován Erichem
Steinhardem, hybnou osobností n¥mecké v¥tve praºského hudebního ºivota,
mimochodem téº jejím zástupcem v £sl. sekci IGNM. Der Auftakt se mén¥
neº Klí£ £i Melos bránil histori£t¥j²ím témat·m, tematické rozp¥tí jeho £lán-
kové £ásti se tak oproti Klí£i roz²i°uje krom £ist¥ hudebn¥ historických £lánk·
téº o r·zné dal²í problémy teoretické, metodologické problémy hudební hi-
storiogra�e apod. Klí£ se naproti tomu zaobírá historickými zjevy vºdy ve
velmi úzkém vztahu k hudb¥ soudobé � bu¤ poukazuje na jejich vizioná°ství
a sm¥rodatnost (Musorgskij, Busoni), £i o nich pojednává za ú£elem vyme-
zení nové hudby v·£i nim (Wagner). �asopis Der Auftakt obsahuje rubriky
Prager Tagebuch a Prager deutsche Chronik, z nichº první p°iná²í drobné,
ob£as fejetonistické poznámky o praºských hudebních událostech psané Eri-
chem Steinhardem, druhá taktéº stru£ná fejetonistické kriticky lad¥ná za-
stavení nad n¥kterými událostmi nej£ast¥ji od Viktora Poppera, ale téº od
Aloise Háby a dal²ích. Svým charakterem tyto rubriky odpovídají n¥kterým
úvodník·m v Klí£i p°ípadn¥ jeho Poznámkám. Rubrika Auftaktu Querschnitt
v Klí£i obdoby nemá. Obsahuje spoustu zkratkovitých, telegra�ckých, velmi
v¥cných zpráv z hudebního ºivota.125

V Auftaktu ani v Melosu se nesetkáme s fenoménem pom¥rn¥ b¥ºným
v Klí£i, ºe by pojednání o r·zných spole£enských událostech v hudebním ºi-
vot¥ bylo za°azeno v hlavním oddílu £lánk·, ani ºe by mu bylo v¥nováno tolik
prostoru. V tom je Klí£ pom¥rn¥ speci�cký, oproti Melosu svým charakte-
rem více �lokální�, oproti Auftaktu z°ejm¥ v lokálních problémech hudebního
ºivota pon¥kud více zainteresovaný. Rozdíl oproti Auftaktu je v tomto ohledu
jist¥ men²í neº oproti Melosu.

125Zprávy typu �J. B. FOERSTER hat seine 5. Symphonie vollendet.�, �ARNOLD
SCHÖNBERG hat sich entschlossen, erstmalig für Schallplatten zu dirigieren. . . � apod.
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O£adlík·v kritický postoj a jeho
estetické p°edpoklady
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Ve t°etí £ásti této práce se pokusíme pojednat o kritické pozici Mirka
O£adlíka a o jejích estetických p°edpokladech, tak jak vyplývá z jeho text·
v Klí£i. Pramenem nám zde budou nejen kritické posudky, ale téº ty jeho
£lánky, které se zabývají spí²e hudebními jevy, osobnostmi a teoretickými
problémy neº praºskými událostmi a stavem institucí.

Není jiº z°ejm¥ t°eba opakovat, ºe se O£adlík v Klí£i zam¥°il na hudbu
moderní a ºe byl jejím zastáncem. Co v²ak O£adlík rozum¥l pod pojmem
�moderní hudba� a v·bec �moderní�? To bude prvním tématem t°etí £ásti.
Uvidíme, ºe p°estoºe zájem £asopisu o moderní hudbu koinciduje se zájmem
o hudbu soudobou � který je proklamován jeho podtitulem �, neplatí, ºe by
tu spolu významov¥ splývaly pojmy �moderní� a �soudobý� a ºe by moder-
nost díla byla dána nap°. jeho nedávným vznikem. O£adlík se snaºí udat
propracovan¥j²í, komplexn¥j²í vým¥r modernosti a povy²uje ji tak°íkajíc na
d¥jinný princip a v d·sledku i na své základní hodnotící kriterium.

Za druhé nás bude zajímat dal²í pojem, který o n¥jº se O£adlík ve svých
textech neustále opírá a který poukazuje na jeho estetické smý²lení, pojem
�tvar�. Poukáºeme zde na O£adlíkovu návaznost na estetiku Hanse Mer-
smanna, v níº hraje tento pojem zásadní roli, i na související O£adlík·v
zájem o Gestaltpsychologie. Teprve analýza O£adlíkova konceptu tvaru nám
umoºní uchopit konkrétn¥j²í rysy jeho vnímání modernosti v soudobé hudb¥.

Kapitola 8

Ideál modernosti

V prvních dvou £ástech této práce jsem ve spojení se slovy �hudba� £i �um¥ní�
jiº mnohokrát uºil p°ívlastk· �nový�, �moderní� a �pokrokový�. Uv¥domuji si,
ºe význam t¥chto slov není úpln¥ neproblematický, a totéº si uv¥domoval i
O£adlík. Jiº od po£átku £asopisu se snaºil upozor¬ovat na související nesa-
moz°ejmé chápání pojmu tradice, s jakým se v Klí£i pracuje126, av²ak teprve

126Klí£, s. 1, �Není tradice ani historie, le£ pou£ující a prosp¥²né novým hodnotám.�;
Ferdinand Pujman. Tyr² a nový tanec. In: Klí£ I.1 (18. zá°. 1930), s. 5�9, 38�44, 73�81, s.
79, �Tradicí rozumím: poznati bývalé.�; O£adlík, O stavu krtickém, s. 105, �Je aº hr·za
z toho, co se ve jménu tradice natropilo. Ale ná² pojem tradice je uº vymezen (Odkazuje
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£lánek ve £tvrtém ro£níku �Podstata modernosti v hudb¥�127 p°iná²í téº po-
drobn¥j²í rozpracování pojmu modernosti.

8.1 Poznání jako základ tvo°ivé síly

�[M]oderností rozumíme poznávání sou£asnosti a to nikoliv po-
znávání p°ekotné, nýbrº rozváºné, zkoumavé, kritické. Poznání
je tedy základem v²eho, východiskem, ur£ovatelem sm¥ru a po-
stupu, impulsem k tvo°ivosti, k my²lení, zkrátka: je vzbuzením
ducha £inného.�128

O£adlík vypracovává sv·j pojem modernosti v charakteristickém párovém
vztahu s pojmem tradice. P°edm¥tem tradice je minulost, p°edm¥tem mo-
dernosti je p°ítomnost. O£adlík·v koncept spo£ívá v tom, ºe tradicí nemíní
minulost samotnou, ta je jen jejím p°edm¥tem. Stejn¥ je tomu s moderností
a p°ítomností £i sou£asností jako jejím p°edm¥tem. Spole£ným aktivním mo-
mentem obou pojm·, tradice i modernosti, je poznání. Smyslem tradice je
stav £i k n¥mu sm¥°ující aktivita �poznání minulosti�, analogicky smyslem
modernosti je �poznání sou£asnosti�.129

Na tomto O£adlíkov¥ pojetí, podobn¥ jako na jiných my²lenkách a tezích
v Klí£i, je charakteristické, ºe je reakcí. O£adlík vnímá mnohé útoky z °ad
tzv. tradicionalist· na moderní um¥ní jako nedostate£n¥ zaloºené, jako po-
vrchní manipulaci s pojmy, jimº je konven£n¥ p°isuzována jistá autorita. Aby
doloºil pochybenost a vyprázdn¥nost t¥chto úto£ných výrok· dovolávajících
se �tradi£ních hodnot�, p°ichází s vlastním konceptem toho, co sám pojem
tradi£ní hodnoty p°edstavuje £i co by m¥l p°edstavovat, má-li být udrºitelné
jeho chápání jako hodnoty.

P°i obou pojmech se O£adlík pokou²í poukázat na jejich etymologické im-
plikace � traditio od slovesa tradere jako p°edání, odevzdávání, v terminologii
°ímského práva p°edávání statku, slouºí O£adlíkovi jako skv¥lá metafora pro
jeho výklad tradice. P°edávání odkazu po£ítá s dobrou v·lí p°ejímajícího,
u n¥jº je zase p°ejímání spojeno s úplným poznáním tohoto odkazu, a ná-
sledn¥ s jeho udrºováním, obnovováním, tak aby mohl být nadále pouºíván.130

Nejen ºe tyto závazky p°ejímajícímu neukládají zachovávat odkaz v nem¥n-

na práv¥ citovaný výrok Pujman·v. � Pozn. autora.) a nekryje se s onou rozmáchlou
mlhovinou schopnou krýti, co nemá být spat°eno.�

127Týº, Podstata modernosti v hudb¥,
128Tamtéº, s. 71.
129Tamtéº, s. 71.
130Tamtéº, s. 71.
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ném stavu tak, jak byl p°ijat, naopak jej zplnomoc¬ují ke zm¥nám, které je
na n¥m pot°eba u£init v zájmu moºnosti jeho dal²ího uºívání.

Slovo modernost se odvozuje od latinského modus, zp·sob � stejn¥ jako
slovo módnost. Smysl obojího bývá prý n¥kdy sm¥²ován, £ehoº je nutno se
vyvarovat.131 Etymologický výklad v tomto p°ípad¥ O£adlíkov¥ výkladu ni-
jak obzvlá²´ nenahrává. O£adlík jím pouze poukazuje na to, ºe p°i pojmu
modernosti nejde o konkrétní sm¥r, nýbrº o zp·sob132, v tomto kontextu
v²ak ani neformuluje, jaký zp·sob £i zp·sob £eho, £ímº ponechává otev°ené
zna£n¥ ²iroké významové pole. Jeho následné postupné osv¥tlování konceptu
vývoje um¥ní zaloºené na aktivním principu poznání se zdá zp¥tn¥ vrhat
sv¥tlo i toto tvrzení � modernost um¥leckého tvo°ení se neodvíjí tolik od
ur£itelných vn¥j²ích znak· jeho výsledku (tedy od sm¥ru), nýbrº práv¥ od
zp·sobu, jakým je tvo°eno.

Krom toho je²t¥ O£adlík v oné etymologické souvislosti tvrdí, ºe traditio
� p°edávání � je taktéº, stejn¥ jako modus, ozna£ením zp·sobovým. Chce tím
poukázat k �rovnorodosti�, a tím pádem pom¥°itelnosti obou koncept·.133

Vý²e zmín¥ný moment poznání je v O£adlíkov¥ pojetí klí£ový. Soust°e-
d¥ná v·le k poznání je hnací silou tvo°ivosti, tv·r£ího, £inného ducha.134

P°ítomnost tohoto momentu v tv·r£ím procesu je ur£ující pro onen zp·sob,
který má charakterizovat modernost daného um¥leckého projevu. Um¥ní se
má uskute£¬ovat poznáním.

Od pravého poznání � gnose � odli²uje O£adlík seznání � empiricky ov¥-
°ené p°ejímání. Pouze poznání probouzí £inného ducha, neustává v kladení
otázek, cht¥lo by proniknout k základ·m v²eho, snaºí se pochopit tajemství
své vlastní existence, existence oné tvo°ivé síly, která jej pohání � je poznáním
ºivota. Poznání si samo tvo°í po£átky, na nichº hodlá stav¥t.135 Empirické
poznání, seznání, není naproti tomu schopno vymanit se z toho a p°esáh-
nou to, co uº �se ví�, co uº mu jednou bylo podáno. Tím pádem tento druh

131Tamtéº, s. 68.
132Tamtéº, s. 70.
133Tamtéº, s. 71, �Proti ustálenému názoru a proti vºité zvyklosti si nalezneme sv·j

vlastní obsah slova ,modernost'. Nebudeme tu mysliti na sm¥r, nýbrº na zp·sob. P°idr-
ºíme se ethymologie slova, jeho prap·vodního obsahu, jejº jsme si vytkli hned na po£átku.
Moderní, myslíme na pouzhé slovo, vyrostlo z kmene modus, pozd¥ji moderari ozna£ují-
cího zp·sob. Uv¥domme si, ºe i protiklad je stejného druhu: tradice, traditio od slovesa
tradere � p°edávati, odezvdávati, je také ozna£ení zp·sobové. Jsou tedy oba pojmy, tra-
dice i modernosti uº ve svém slovesném ko°enu spojeny a jsou to pojmy rovnorodé. A jen
rovnorodé smí být porovnáváno.�

134Srv. citát na s. 39.
135O£adlík, Podstata modernosti v hudb¥, s. 73, �Pou£ení poznáním tvo°í z ni£eho,

kladou základy n¥£emu, co nemohou v úplnosti sami obsáhnout, hn¥tou novou, dosud
nezhn¥tenou hmotu�.
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poznání není tvo°ivý, ale nanejvý² kompilující £i kumulující. Pak je moºno
usoudit na jakousi hierarchii tvorby: Jen ve vlastním pravém poznávacím
procesu dochází k tvo°ení v pravém slova smyslu, k tvo°ení n¥£eho z ni£eho,
ke stvo°ení. Druhotným, empirickým zp·sobem poznání se jiº neobjevuje nic
nového, p°ijímá se to a pracuje se s tím, co pravé, tvo°ivé poznání p°ineslo.136

Schopnost vy²²ího, nadpr·m¥rného poznání je podle O£adlíka smyslem
geniality.137 P°i své argumentaci sahá k p°íklad·m d¥jin, aby u um¥leckých
osobností, jeº jsou z d¥jinného odstupu vnímány jako geniové a jako um¥lci
ve své dob¥ moderní, doloºil práv¥ hore£nou snahu o niterné poznání p°í-
tomnosti, p°ítomného okamºiku, k n¥muº upírali ve²kerou svou pozorovací
schopnost.138

8.2 Vztah tradice a modernosti

Vid¥li jsme, ºe O£adlík p°i formulování významu modernosti vycházel z roz-
pracování antitetického páru modernost�tradice. V jeho pojetí, obsahujícím
spole£ný aktivní prvek poznání, se v²ak £leny páru ocitají svým charakterem
k sob¥ velmi blízko. Protikladný je na nich p°edm¥t jejich poznávací aktivity,
jejich síly ov²em protikladné nejsou, naopak spolu spolupracují a navzájem se
podmi¬ují. Dvojice jako celek usiluje o jednu v¥c. O£adlík to ukazuje na p°í-
kladech revolu£n¥ moderních £in· v hudebních d¥jinách � ve v²ech se ozývá,
hýbe tradice, která jim p°edchází. V²e co bylo ve vývoji hudební °e£i moderní,
pokrokové, bylo jen pot°ebným vyúst¥ním tradice.139

Poznat tradici vlastn¥ znamená pochopit její projevy v jejich (n¥kdej²í,
nicmén¥ napo°ád platné) modernosti. Zuºitkování tohoto poznání by pak
m¥lo spo£ívat v p°ejmutí onoho nikoliv sm¥ru, nýbrº zp·sobu, jakým probíhal
proces utvá°ení hodnoty dnes brané za tradi£ní. Na p°íkladech tradice se
vlastn¥ pou£uji o tom, ºe pravá um¥lecká hodnota vzniká jedin¥ se zápalem
pro p°ítomnost, v soust°ed¥né snaze pojmout, zachytit p°ítomný okamºik.140

136Tamtéº, s. 73, �V podstat¥ je v¥c taková, ºe tu rozeznáváme po°adí, v n¥mº do první
kategorie pat°í ti, kdo poznáním dosud nepoznaného objevují nové oblasti, a do druhé
kategorie pak náleºí v pot°ebné posloupnosti ti, kdo t¥ºí zku²enostn¥ z prvých.�

137Tamtéº, s. 72�73.
138Tamtéº, s. 71�2, �A tu nás pou£uje zku²enost, historie, ºe v²ichni, kdo sm¥°ovali za

tímto centrálním poznáním byli duchy po výtce moderními, protoºe hled¥li ze sv¥ta vst°e-
bat nejintensivn¥ji v²echny prvky toho d¥ní, které byly okolo nich, prvky d¥ní sou£asného,
d¥ní úvtarného, vzr·stajícího a dosud nedorostlého.�

139Tamtéº, s. 75�76, �Vzpome¬me na to, co to vlastn¥ byly revoluce v hudb¥, . . . To
pojednou z kmene vyrazila nová v¥tev, a usm¥rnila r·st a rozko²acení koruny jiným zp·-
sobem, neº tomu bylo dosud. Kmen v²ak sám z·stal nedot£en a jeho úkolem bylo, aby
nedal mladému výrostku zahynouti a aby jeho r·st zú£elnil.�

140Tamtéº, s. 79, �smysl nového poznání není jen v roz²í°ení obzoru sou£asného, nýbrº i
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A na druhou stranu, tradice, poznání minulosti, po nás poºaduje, abychom
byli moderní. Máme-li pln¥ chápat minulé hodnoty, musíme pln¥ vnímat p°í-
tomnost, protoºe plné vnímání p°ítomnosti je to, v £em jsou ony zaloºeny.141

8.3 Idea pokroku

Kdyº se O£adlík krátce zaobírá historií uºívání pojmu modernost, ukazuje, ºe
jde o pojem pom¥rn¥ mladý. Jako jeho významov¥ odpovídající p°edch·dce
nalézá �pokrok� a je²t¥ d°ív¥j²í �reformu�.142 Moderní hudba je u O£adlíka
totéº co hudba pokroková.

Zde jako i jinde se ukazuje, ºe O£adlík je jednozna£ným zastáncem my²-
lenky pokroku v hudb¥ a v um¥ní a d¥jiny um¥ní jakoºto d¥jiny projev·
tv·r£ího ducha, tv·r£í síly, jsou pro n¥j d¥jinami pokroku, který tento duch
ve svém tvo°ení uskute£¬uje. M·ºe to znít aº samoz°ejm¥, navíc ve své dob¥
nebyl takto pojatý výklad d¥jin je²t¥ tak siln¥ problematizován jako pozd¥ji,
ale takto formulovaná pozice má významné d·sledky.

P°edev²ím se zdá vyplývat, ºe pouze moderní hudba m·ºe být dobrá.
Na základ¥ provedené analýzy pojmu/principu modernosti m·ºe O£adlík za-
stávat, ºe pozitivní hodnocení moderní hudební tvorby, nových hudebních
sm¥r·, není pouze v¥cí n¥jaké osobní preference, nýbrº ºe je objektivn¥ pod-
po°eno. Idea pokroku dává lidským d¥jinám smysl. Lidstvo, um¥ní, hudba se
vyvíjejí, n¥kam se posouvají. Tvo°it modern¥ � na základ¥ �poznání p°ítom-
nosti� � znamená být v souladu s tímto d¥jinným principem. Pokud se p°i
tvorb¥ z tohoto principu nevychází a místo toho se pouze opakuje, napodo-
buje to, co zde jiº bylo, srovnává to O£adlík se spánkem. Tvo°it nemodern¥
znamená zaostávat, dokonce brzdit vývoj.

Vidíme tak, ºe je O£adlík·v postoj v tomto ohledu pom¥rn¥ dost vyhra-
n¥ný. Nesmíme zapomínat, ºe se tento postoj utvá°í jako reakce na ur£itou
situaci, ºe se O£adlík tím, co pí²e, snaºí jít proti v¥t²inovému proudu, ºe je na
stran¥ moderního um¥ní cítit pot°eba boje o existenci. V této své snaze si jako

v prohloubení pom¥ru k minulosti; plné poznání dne²ní znamená plnost poznání minulého
tak intensivní a v°elou, jak jen m·ºe býti. Jen v nejvy²²ím nap¥tí sou£asném se nám
zjeví i pravda v¥£ná. A toto nap¥tí je jediné, co m·ºeme � máme-li ov²em dosti sil �
napodobovati po starých. Ne °e£, ne zp·soby projevu, ne v²echny moºné p°izp·sobovací
pokusy � to neznamená nic, ale tv·r£í dobrá v·le musí být v nás, p°ítomnost, bezelstnost,
pevná hodnota charakterová lidská i um¥lecká.�

141Tamtéº, s. 78, �A tehdy nacházíme spojovací medium, které nám takový um¥lecký zjev
starých zapadlých dob p°iblíºí: je to puls sou£asnosti, na²í doby, jejího varu, boj·, tuºeb,
p°aní, snah a zklamání. Jedin¥ plným ºivotem se m·ºeme p°iblíºit k velikosti ºivotnách
náplní minulých a m·ºeme se s nimi setkati.�

142Tamtéº, s. 69.



kritik musel ujasnit estetické principy, na nichº je tento postoj zaloºen. To
u£inil velmi d·kladn¥, z toho také pramení síla, která vyza°uje z jeho kritik,
jejich p°esv¥d£ivost a p°edev²ím jejich koherence. Nutno vid¥t, ºe popsaný
princip pokroku�modernosti v hudb¥ mu byl jedním z nástroj·, jichº prak-
ticky uºíval, ve svých posudcích z nich vycházel, posuzované jimi pom¥°oval.
Ne²lo jen o frázi, kterou by zjednodu²en¥ vyuºíval na obranu ur£ité skupiny
soudobých skladatel· v ideologickém boji. Tento princip, vzatý do d·sledk·,
mu umoº¬oval kriticky posuzovat, rozli²ovat, pom¥°ovat mezi sebou i um¥-
lecké po£iny vzniklé v rámci této skupiny, kterou, °ekneme-li to zjednodu²en¥,
navenek obhajoval. Jeho kritické posudky vycházejí vºdy z vnit°ní postaty
díla, z jeho skladebných princip· a v posledku z jejich modernosti. �ím byla
pro O£adlíka tato modernost konkrétn¥ji charakterizována a p°ed jaké úkoly
podle n¥j doba moderního um¥lce stav¥la, se pokusíme na£rtnout v následu-
jící kapitole.

Kapitola 9

Tvar

9.1 Káze¬ a soust°ed¥nost um¥lce

Nová doba klade podle O£adlíka na skladatele £i na um¥lce obecn¥ velmi
závaºné a vysoké nároky. Um¥lci je více neº d°íve zapot°ebí mimo°ádného
sebeovládání, sebekázn¥, má-li tvo°it s novými prost°edky projevu.143 To
je logické: Objevy nových projevových moºností byly spojeny s opu²t¥ním
mnoha schémat a pravidel, která dlouhou dobu v hudb¥ platila za základní.
Nemá-li za t¥chto okolností tv·r£í proces nabýt charakteru naprosté anar-
chie, musí mu n¥jakou zákonitost vtisknout sám um¥lec. Tam, kde bylo d°íve
skladatelovo rozhodnutí regulováno platným pravidlem a p°i správném po-
stupu tak v jistém smyslu tímto pravidlem za²tít¥no, p°ebírá skladatel nyní
za rozhodnutí plnou zodpov¥dnost.

T¥mito novými moºnostmi se rozumí nap°íklad nové zp·soby melodické
143Tamtéº, s. 80.
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práce a výb¥ru tón·, jaké p°iná²ejí bitonalita, polytonalita, atonalita £i Há-
bovo £tvrttónové spektrum, zp·soby práce s rytmem p°icházející z jazzu a
z folkloru, polyrytmika, nové techniky instrumenta£ní atd. � to v²e dohro-
mady poskytuje um¥lci �nevy£erpatelné mnoºství nových prost°edk·�. �Nový
zvuk� díla je jejich uºitím v podstat¥ p°edem zaru£en.144 Jinými slovy: do-
sáhnout �nového zvuku� není jiº v danou chvíli ºádným velkým um¥ním.
Z hlediska um¥ní a jeho sm¥°ování vp°ed nep°edstavuje tím pádem sama sku-
te£nost uºívání t¥chto výrazových prost°edk· ºádný posun. Zaloºit skladbu
na tom, ºe jsou v ní tyto prost°edky uºity, jiº nesta£í, �nikam to nevede�.
N¥co takového je snad um¥lci dovoleno v období bezprost°edn¥ po objevení
t¥chto prost°edk· £i p°i tomto objevování. Co je tedy pot°eba nyní? Zam¥°it
se na tyto prost°edky a na zp·soby, jak jich uºít, jako na problém, vzít si je
tak°íkajíc za p°edm¥t zkoumání a probádat do hloubky jejich moºnosti. N¥co
takového je podle O£adlíka dost velký úkol a není tedy pro jednoho skladatele
v jednu a tutéº chvíli, ani v jednom a tomtéº díle moc dob°e moºné zam¥°it
se na v²echny tyto prvky, respektive zatím ne. Skladatel musí napnout své
soust°ed¥ní jedním sm¥rem.145 M·ºeme sledovat, jak se zde O£adlíkova ar-
gumentace napojuje na jeho d·raz na poznání � to v tomto p°ípad¥ spo£ívá
v co nejúpln¥j²ím, nejhlub²ím ujasn¥ní skladebných prost°edk·, s nimiº je
pracováno, v soust°ed¥né práci s nimi.

Výsledek unáhlené, p°ed£asné snahy o syntetizování, i kdyby byla vedena
dobrou v·lí, nem·ºe dosáhnout °e²ení problému, nýbrº musí skon£it jako po-
vrchní eklekticismus. Je²t¥ hor²í druh eklekticismu shledává O£adlík v tom,
navrací-li se moderní skladatel k jiº vy°e²enému p°eºívajícímu stylu p°ed-
chozí epochy £i z·stává-li u n¥j v·bec, sahaje k nápodob¥ nového zp·sobu
tvo°ení, aby p°itom získal jen zdání modernosti. Tím se jednak vyhýbá zod-
pov¥dnému °e²ení problému, jednak £iní své dílo stravitelným pro poslucha£e
zvyklého na tento star²í styl. M·ºe se aº zdát, ºe sama skute£nost neproble-
mati£nosti díla je pro O£adlíka uº p°inejmen²ím d·vodem k podez°ení.146 Je
pochopitelné, ºe se u skladatele náchylnost k návratu k navyklým struktu-
rám a k pohodlí zavedených zákonitostí a pravidel, p°ípadn¥ k povrchnímu
eklekticismu objeví. Práv¥ proto povaºuje O£adlík za d·leºité poukazovat na

144Týº, Liège 1930, s. 15.
145Týº, Podstata modernosti v hudb¥, s. 75, �Známe zásadn¥ jen dva druhy hudby,

dobrou a ²patnou. D¥lící znaky mezi t¥mito dv¥ma skupinami jsou jasny: hudba dobrá je
soust°ed¥ná, hudba ²patná je rozptylná.�

146Viz nap°. Klí£ I.3 (5. lis. 1930), s. 91, �K°enek se lou£í se v²emi theoriemi a sm¥rni-
cemi a pí²e hudbu jen neproblematickou, . . . �; O£adlík, Podstata modernosti v hudb¥,
s. 84 �Je doba rekapitulací a primát mají rekapitulaci[!] p°íjemné. Místo nového poznání,
£asto bolestn¥ ot°ásajícího a podrývajícího p°íjemnou spolehlivost dochází ke kultu dobové
prost°ednosti, ne-li podpr·m¥rnosti. . . �
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sebekáze¬ jako sou£ást základní výbavy moderního skladatele.
Svou dobu povaºuje O£adlík za období stylového t°íbení. Sm¥°ování styl·

je jiº n¥jakým zp·sobem p°edzna£eno147, zárove¬ v²ak nejsou cílové oblasti
zbádány natolik, aby jiº bylo moºno je zast°e²ovat syntézou.148 Je tedy t°eba
zam¥°it se na díl£í problémy a ty postupn¥ zvlá²´ vy°e²it.149 Základní ctností
um¥leckého díla se stává stylová £istota.150 Ta se má stát zárukou, ºe dílo
nebude pouhým potpourri zvukových efekt·, nýbrº prací zkoumavou, zalo-
ºenou na poznání, která usiluje stát se �vy²²í skute£ností um¥leckou�, dílem
s vlastními zákonitostmi, které jej uzavírají, sjednocují v ur£itý celek. O£ad-
lík by v tomto p°ípad¥ hovo°il o tvaru, jenº je, respektive má být v·d£í ideou
um¥lecké tvorby.

9.2 Pojem tvaru v O£adlíkov¥ kritice

Pojem tvaru £i tvarovosti, útvarnosti, je bezesporu centrálním pojmem O£ad-
líkovy kritiky � objeví se tém¥° v kaºdém referátu i v kaºdém jiném textu,
poukazuje-li se v n¥m alespo¬ stru£n¥ na smysl nového um¥ní a jeho sm¥°o-
vání. Ve spojení s ur£itou stylistickou volností, jíº se tento pojem u O£adlíka
t¥²il, to skoro hrani£í s naduºíváním, které by mohlo význam pojmu roz²i°o-
vat do jisté vágnosti.151 U �silných slov�, která se stávají v ur£ité dob¥ heslem,
je podobná obava více neº na míst¥. Zdá se, ºe O£adlík povaºuje význam to-

147Týº, O stavu krtickém, zde s. 101, �Jsme na rozhraní stylových epoch, je pot°ba znáti
alespo¬ sm¥rnice budoucích cest. Jsou dávno vytý£eny díly i teoretickými a programovými
projevy velkých mistr·, . . . �

148Týº, Podstata modernosti v hudb¥, s. 80, 82.
149Tamtéº, s. 81, �Být novým hudebníkem, to znamená být novým £lov¥kem i za cenu

sebeob¥ti a do£asného neúsp¥chu. Kdyº nic jiného, tedy je zapot°ebí upravovati cestu
drobnými objevy poznávacími. Nezapomínejme, ºe vºdy bylo zapot°ebí d¥lník· na nových
cestách, ºe vºdy vytvo°ení um¥lecké kultury bylo prací kollektivní, v níº jistý nad v²e vy-
nikající zjev um¥l shrnouti v synthesu a v pom¥rnost v²echny rozptýlené snahy sou£asné.�

150Mirko O£adlík. Stra²idla. In: Klí£ II.13 (24. kv¥t. 1932), s. 193�199, zde s. 196, �Bu¤
tak nebo onak. To je p°íkaz vedoucí ke stylové £istot¥ a jednot¥ a tento p°íkaz musí být
respektován kaºdým, kdo chce vytvo°iti £istou um¥leckou hodnotu.�

151Hned v úvodním programovém prohlá²ení prvního £ísla Klí£e, (18. zá°. 1930), s. 1,
je tvarovost udána jako podstatná vlastnost um¥ní v·bec: �Ideálem je £isté um¥ní jako
tvarový jev, jehoº podstatou je nezávislá tvarová my²lenka jako volumen a projevem nová
skute£nost technická, pevná, logická, p°esv¥d£ivá.�; ale téº �poznání se napl¬uje teprve
tehdy, je-li vneseno v tvar, je-li zformováno, uskute£n¥no a souborn¥ podáno k ov¥°ení.�
O£adlík, Podstata modernosti v hudb¥, s. 74; P°edchozí citát m·ºe mít volnou spojitost
téº s O£adlíkovým váºným zájmem o Gestalt-Psychologie, doloºenou nap°. dopisem od
Bernarda Kosinera, �eské muzeum hudby. Poz·stalost Mirka O£adlíka. S 218/1216; �Jeºek
je zjev absolutn¥ a plnohodnotn¥ tvarový, ryzí, jadrný, obsaºný.� Klí£ I.2 (9. °íj. 1930), s. 60;
To je jen n¥kolik ukázek r·znorodého uºití pojmu u O£adlíka.
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hoto pojmu za samoz°ejmý, nebo´ mu nikde nev¥nuje explicitní vysv¥tlení.
Pojem pravd¥podobn¥ skute£n¥ byl jedním z on¥ch klí£ových slov, s nimiº
tehdej²í um¥lecká diskuze operovala.

Úsilí o tvar je tedy tím konkrétním cílem, k n¥muº se má podle O£adlíka
°ídit soudobé um¥lecké snaºení. A to znamená: P°i tvorb¥ díla pomý²let vºdy
na organizaci jeho vnit°ního ústrojenství, která by jej uzavírala v jednotu,
v logický celek.152

9.2.1 Dv¥ tendence mezivále£né hudby

V £eské mezivále£né hudb¥ je moºné vnímat dv¥ protikladné vývojové ten-
dence, z nichº jedna usiluje o nalezení nové výrazovosti, druhá o nalezení
nové útvarnosti.153

První z t¥chto tendencí se realizuje v prvních dvou desetiletích 20. století
a napojuje se, i p°es nejr·zn¥j²í rozdíly a dosti podstatné snahy se vyme-
zit, na vývoj hudební °e£i pozdního romantismu. Dv¥ vývojové linie, v nichº
lze z historického odstupu spa°ovat návaznost expresionismu na ko°eny ro-
mantické, jsou zde spat°ovány v posloupnostech Wagner � Mahler � druhá
víde¬ská ²kola na jedné stran¥ a Chopin � Skrjabin � Stravinskij a Proko-
fjev na stran¥ druhé.154 P°estoºe rozhodn¥ nelze autory vycházející z t¥chto
proud· shrnout jako p°íslu²níky n¥jakého jednoho stylu, naopak odli²ností
daných r·znými kulturními východisky bude více neº spole£ných rys·, lze
alsepo¬ na obecné úrovni nalézt spole£ný prvek této tendence v primární
snaze o vypjatý, maximáln¥ stup¬ovaný výraz, �£asto bez ohledu na tvaro-
vou koncíznost�.155

Velká £ást £eských skladatel· v²ak v expresionismu nezakotvila nadlouho,
byl pro n¥ zpravidla etapou pr·chodnou. Vcelku m¥la u nás tato tendence
krat²ího trvání neº jinde.156 Jako svébytné pokusy rozvinout Schönbergovo
roz²í°ení melodických moºností diatonické °ady sm¥rem k volné atonalit¥ jsou
spat°ovány pr·kopnické práce Aloise Háby a jeho ºák·, p°iná²ející jednak
dal²í, a sice mikrointervalové roz²í°ení tónové ²kály, jednak nový atematický
styl sledující neustálou progresi melodické linie. V oblasti rytmu vze²el z to-
hoto okruhu výrazový prost°edek rytmicko-metrických p°esah·. Jinou oblastí

152O£adlík, Podstata modernosti v hudb¥, s. 85, �v¥ta je my²lenka slovy resp. tóny
pronesená. A my²lenka je jednota! Nesná²í rozpor· v sob¥, rozt°í²t¥ní.�

153Srv. Kolektiv, D¥jiny £eské hudební kultury, Kapitola III. �1. Tv·r£í vrstvy (s. 207)
a p°íslu²né oddíly �3. Úsilí o novou výrazovost (s. 235) a �4. Úsilí o novou útvarnost (s.
254).

154Tamtéº, s. 235.
155Tamtéº, s. 235.
156Tamtéº, s. 236.
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hledání nových výrazových prost°edk· je zkoumání a uºívání prvk· folklor-
ních, £i naopak prvk· pocházejících z hudebních speci�k m¥stské kultury �
kabaret· a ²antán·. Mohutným inspira£ním zdrojem se pak v mezivále£né
dob¥ stala hudba jazzová. V²echny tyto jevy je moºno vnímat jako projevy
snahy skladatel· obohatit dosavadní paletu hudebního výraziva o nové pro-
st°edky, jimiº je moºno realizovat osobitou hudební výpov¥¤.

Úsilí o novou útvarnost je naproti tomu charakterizováno d·sledn¥j²í sna-
hou o negaci p°edcházející romantické epochy a pokusy o �rehabilitaci formy�.
Jednu oblast inspra£ních zdroj· pak p°edstavují období p°edromantická, p°e-
dev²ím st°ízlivý, nepatetický klasicismus Mozarta a Haydna. Proto je pro
tento proud nebo minimáln¥ jeho £ást uºíván uºíván pojem neoklasicismus.
Stejn¥ jako expresionismus nachází i tvarová tendence dal²í vzory v lidové
kultu°e, zam¥°uje se ov²em na formální aspekt � na tvarovou a tektonickou
pregnanci klasicky koncipované lidové písn¥. Zatímco expresionistická ten-
dence se projevila jiº p°ed válkou, tendence útvarná se rozvíjí aº ve dvacátých
letech, v £eském prost°edí se pak neoklasická tendence prosadila dlouhodob¥ji
neº tendence expresionistická.157

Máme-li tedy O£adlíkovu pozici umístit do takto zmapovaného kontextu,
vidíme, ºe byl obhájcem jedné z t¥chto tendencí, jejíº estetickou ideu chá-
pal jako aktuáln¥j²í, lépe odpovídající pot°ebám vývoje soudobé hudby, a tím
pádem v danou chvíli nad°azen¥j²í nad druhou. Nový výraz, to, co se u O£ad-
líka pojí s oním �novým zvukem� díla, není pro n¥j jist¥ hodnotou vysloven¥
zápornou, jeho role v koncepci skladby musí být ov²em pod°ízená. V úsilí
o co nejexaltovan¥j²í výraz, o co nejv¥t²í patos, za²lo se jiº v romantismu tak
daleko, ºe v tomto trendu podle O£adlíka nelze u£init dal²í pokrok.

9.2.2 Objektivita um¥ní a protiromantická ideologie

Dobová um¥lecká diskuze disponovala mnoºstvím pojm· a hesel, jimiº se sna-
ºila charakterizovat své soudobé um¥ní, p°ípadn¥ cíle, k nimº by m¥lo sm¥-
°ovat, a jimiº se také snaºila vymezit svou ideologii proti p°edchozí epo²e.
Jiº jmenované p°imknutí k ideálu útvarnosti a návraty ke klasicismu m·-
ºeme vnímat jako jeden z projev· £i jako jedno z témat protiromanticky,
avantgardn¥ zam¥°eného proudu této diskuze. Dal²í pojmy, které se ukazují
být pro tuto diskuzi typické, zahrnují �objektivitu komponování a provád¥ní�,
�odsubjektování�, �odromantizování�, �antiindividualizaci�, �odosobn¥ní�, �ko-
lektivizaci�, �novou v¥cnost�, �anti-espressivo� a d.158 Jak jiº bylo °e£eno, s ob-

157Tamtéº, s. 254�255.
158Pojmy p°eloºené z n¥m£iny, v níº n¥které z nich z ní o n¥co lépe: �Objektivität des

Komponierens und des Au�ührens, Entsubjektivierung, Entromantisierung, Antiindividu-
alisierung, Entpersönlichung, Kollektivisierung, Neue Sachlichkeit� Albrecht Riethmüller.
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líbeností dobových hesel m·ºe klesat jejich výpov¥dní hodnota, coº platí i pro
zmín¥né pojmy. Nelze p°íli² dob°e v¥°it, ºe by v²echna díla £i jejich prove-
dení, která jsou v t¥chto termínech protiromantickým diskurzem schválena
jako �odsubjektovaná� a objektivní, skute£n¥ postrádala aspekt subjektivní
výpov¥di. K tomu p°istupuje, ºe r·zné skladatelské £i názorové skupiny si
tyto pojmy nevykládaly vºdy stejným zp·sobem.

O£adlíkova kritika taktéº uºívá n¥kterých t¥chto pojm· a zp·sob· dis-
kurzu. Protiromantický apel, který je O£adlíkovi vlastní, se zakládá na spo-
jování subjektivity a vypjaté výrazovosti jako hlavních romatnických znak·.
Proti nim staví st°ízlivost a p°edev²ím soust°ed¥né poznání � mín¥né dost
v²estrann¥, obecn¥ jako poznání ºivota �, jakoº i °emesln¥ dokonalé �svlád-
nutí� zvolených stylových prost°edk·.159 Posledn¥ jmenovaný poºadavek také
souhlasí s dobovým diskurzem: �emeslný charakter um¥ní vyzdvihují nap°í-
klad Arnold Schönberg £i Paul Hindemith.160 D·leºitý poºadavek poznání,
o jehoº zd·raz¬ování u O£adlíka jsme jiº pojednali, navazuje zase na pojetí
(nebo alespo¬ na n¥které z více pojetí161) objektivity um¥ní, by´ O£adlík
pro tento ideál obvykle p°ímo pojem objektivity £i objektivismu neuºívá:
D·kladné poznání p°iná²í hodnoty objektivní, proto je také dílo zaloºené
na poznání hodnotou nad£asovou, univerzální, narozdíl od pouze do£asn¥
platné, by´ snad citov¥ velmi silné výpov¥di subjektivní.162

Vzhledem k tomu, ºe jsme Schönberg·v atonální sm¥r a £tvrttónovou
a atematickou ²kolu Hábovu vý²e jmenovali v souvislosti s úsilím o novou
výrazovost, se m·ºe zdát s podivem, ºe obojí °adil O£adlík k vrchol·m a
sm¥rodatným po£in·m soudobé produkce. Podobný problém by nám mohl
vyvstat i u dal²ích skladatelských jmen. K tomu je nutno °íct dvojí: Jednak
je t°eba op¥tovn¥ zd·raznit, ºe jmenované dv¥ protikladné tendence nesro-
cují vysloven¥ skladatele do jakýchsi dvou odd¥lených tábor·, nýbrº ºe se

Objektivierung und Entsubjektivierung. In: Geschichte der musik im 20. Jahrhundert:
1925-1945. Ed. Albrecht Riethmüller. Laaber : Laaber-Verlag, 2006, s. 26�32, zde s. 26.

159O£adlík, Podstata modernosti v hudb¥, s. 80, �povinnosti hudebník· dne²ka
jsou vy²²í, neº tomu bylo kdykoliv jindy, protoºe je tu více °emeslných p°edpoklad·.
Nesvládneme-li problém nového kumulativního zvuku, nebudeme státi na úrovni dne²ka.
(. . . ) Nová hudba p°edpokládá p°edev²ím um¥ti.

160Riethmüller, Objektivierung und Entsubjektivierung, s. 27.
161�Objektivita� jako snad nejobecn¥j²í z vý²e jmenovaných pojm· vykazuje také nejv¥t²í

pruºnost pro interpretaci toho, co se jí ve spojeních jako �objektivita um¥ní� míní.
162O£adlík, Podstata modernosti v hudb¥, s. 84. O£adlík uvádí jako historický p°íklad

srovnání L. v. Beethovena a C. M. v. Webera: �Beethoven p°edstavoval kollektivistický uni-
versalismus, Weber novou tehdy individualisaci citovou. (. . . ) Pravda Beethovenova i jeho
niterné poznání bylo vy²²í, bylo téº pregnantn¥ji formulováno. Proti tomu Weber·v indi-
vidualisa£ní postup byl neur£itý, zamlºený, oslabující vehemenci osvobozovací my²lenky.
(. . . ) [Weber n]ebyl vytesán z jednotného materiálu, kumuloval nesmi°itelné protivy, byl
neucelen, nebyl konkrétní.�
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u r·zných skladatel· ob¥ projevují v r·zné mí°e. To také O£adlík p°im¥°en¥
re�ektuje. O r·zných skladatelích t¥chto ²kol v£etn¥ jejich v·dc· má za to,
ºe soust°ed¥ní na tvarovou stránku jiº uznávají jako sm¥rnici, kterou musí je-
jich následující stylový vývoj následovat. A za druhé, p°es svou jednozna£nou
náchylnost a obdiv ke snahám jmenovaných skladatelských ²kol upozor¬uje
O£adlík jasn¥ na pr·pravný charakter jejich tvorby, na jejich roli pouhých
�p°ipravovatel· synthesy�, do níº jim je²t¥ ov²em zbývá dlouhá cesta, a na
jejich pozici �uprost°ed svého tvárného problému�.163 Jako jediného, komu
se podle O£adlíka v soudobé hudb¥ jiº jakéhosi zavr²ení ur£itého stylového
proudu dosáhnout poda°ilo, ozna£uje O£adlík Igora Stravinského.164

9.3 Prvky a tvar jako d¥jinné principy v este-

tice Hanse Mersmanna

V £asopise Klí£ je n¥kolikrát odkazováno k estetickému dílu Hanse Mer-
smanna.165 Odvolává se na n¥j Alois Hába jako na autoritu v posouzení
významu £tvrttónové hudby166, O£adlík zmi¬uje jeho estetický systém jako
jednu z v¥cí, které by soudobý kritik rozhodn¥ m¥l znát (a bohuºel obvykle
nezná)167, vy²lým Mersmannovým knihám je kone£n¥ v¥nován celý £lánek168.
Je tedy z°ejmé, ºe O£adlík a redak£ní skupina Klí£e byla s Mersmannovými
názory obeznámena. Povaºuji proto za vhodné zmínit se zde o n¥kterých
aspektech Mersmannovy estetiky, které lze dob°e vztáhnout k tezím O£adlí-
kovým a v nichº lze snad spat°ovat vliv Mersmannova pojetí i jeho termino-
logie na O£adlíkovo utvá°ení vlastního postoje.169

Základní p°íbuznost spat°uji zde práv¥ v tom, ºe téº u Mersmanna hraje
pojem tvaru naprosto centrální roli. Jeho výklad d¥jin hudby, stejn¥ jako

163Tamtéº, s. 83.
164Tamtéº, s. 83, �Stravinskij je prozatím jediný uzrálý sou£asník, v n¥mº nezní drobné

jeho Já, jsouc stále v pozadí p°ed vy²²ími skute£nostmi poznání.�
165K Mersmannov¥ osobnosti viz Thomas-M. Langer. Mersmann, Hans. In: Die Musik

in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Ed. Friedrich Blume.
1. vyd. Sv. IX. Kassel a d. : Bärenreiter, 1961, sl. 134�136. Dopln¥k: týº, Sv.16 (1976), sl.
1268�1269.

166Hába, Diatonický, chromatický a bichromatický zvuk v evropské hudb¥, s. 5.
167O£adlík, O stavu krtickém, s. 102.
168Franti²ek Pala. Glosa o posledních knihách Hanse Mersmanna. In: Klí£ I.8 (12. kv¥t.

1931), s. 233�238.
169Mersmann zpracoval sv·j estetický systém v rozsáhlém díle Angewandte Musikästhe-

tik. Berlin : Max Hesses Verlag, 1926. V následující úvaze vycházím £áste£n¥ z této mo-
nogra�e, £áste£n¥ z Mersmannovy kníºky vy²lé v knihovni£ce Melosu, Hans Mersmann.
Tonsprache der neuen Musik. 2. Au�age. Sv. 1. Melosbüscherei. Mainz : Der Melosverlag,
1930.
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to lze vnímat u O£adlíka, ur£uje soudobý hudební vývoj jednozna£n¥ jako
sm¥°ující k tvarovému problému, a tak k syntéze a usm¥rn¥ní nalezených
�sil� hudebních prvk·. Mersmann povaºuje takto charakterizované sm¥°ování
k syntéze za nutnou záv¥re£nou fázi jakékoli hudební i um¥lecké revoluce.

Zjednodu²ené schéma revoluce v hudb¥, kdy dochází v krat²ím období
k zásadním prom¥nám v hudební °e£i a v tv·r£ích principech, lze podle Mer-
smanna zachytit ve t°ech momentech: (1) Rozloºení, rozvrácení dosavadní
zvukové palety, (2) elementární pr·nik sil, (3) jejich nové spoutání ve form¥
a tvaru.170 Soudobá nová hudba nastoupila jiº, jak Mersmann svými ana-
lýzami dokládá, t°etí fázi revolu£ního období, stadium evoluce, stálého a
p°irozeného vývoje sm¥rem k syntéze.171

Takto pojatá analýza umoº¬uje Mersmannovi p°evést nanejvý² rozma-
nité jevy progresivní hudební tvorby posledních dvaceti let alespo¬ takto
na obecné úrovni na spole£ného jmenovatele revolu£ního vývoje. Ve svých
analýzách pak vysv¥tluje jednotlivé elementární zm¥ny hudební °e£i, k nimº
v rámci t¥chto revolu£ních fází dochází, takºe ve výsledku lze u jednotli-
vých p°ípad· (skladatel·, d¥l) rozpoznat a pojmov¥ uchopit tuto vývojovou
tendenci identi�kací alespo¬ n¥kterých z t¥chto elementárních znak·.

První dv¥ fáze spo£ívají obecn¥ °e£eno v zavrºení skladebných prost°edk·
p°edchozí, respektive stále je²t¥ platné epochy jako p°eºitých a vy£erpaných,
na n¥º tak°ka bezprost°edn¥ navazuje objevení a rozpoznání nových elemen-
tárních sil � to u Mersmanna znamená: sil skladebných element·. Je to uv¥do-
m¥ní p·sobivosti, moci samotných jednotlivých stránek hudebního projevu,
uv¥dom¥ní moºností práce s nimi. Toto revolu£ní mezidobí je pak charakte-
rizováno une²eností tímto objevem, zám¥rným rebelstvím proti dosavadním
formám výrazu, ur£itou brutalitou, exotismem172 � tzn. opojením pouhou
�novostí zvuku�, tím, jak zní poslucha£ovi nebývale, cize. V tomto období
stoupá role element· na úkor obsahu, °e£ je stav¥na nad my²lenku. Teprve
kdyº opadne toto po£áte£ní nad²ení, p°echází vývoj do t°etí etapy a tato
hierarchie se za£ne v p°irozené reakci p°evracet zp¥t. Osvobozené prosadiv²í
se síly jsou op¥t svád¥ny k tvaru, st°ízliv¥ji se za£ínají hledat návaznosti na
minulost.

Mersmann ve svém estetickém díle analyzuje jednu po druhé stránky hu-
debního projevu173 a ukazuje na nich, jakým zp·sobem z nich soudobá nová

170Mersmann, Tonsprache der neuen Musik, s. 10, �vollendete Au�ösung und Zersetzung
des früheren Klangbildes � elementarer Durburuch der Kräfte � ihre neue Bindung in Form
und Gestalt.�

171Tamtéº, s. 10.
172Tamtéº, s. 9.
173Jsou to ony, co Mersmann naývá �elementy�. Nap°íklad mezi primární elementy pat°í

melodie, harmonie, rytmus, sekundární jsou dynamika, agogika, kolorit.
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hudba £erpá novou sílu a jakým zp·sobem je tato síla op¥t podrobována
zákonitostem útvarnosti. Jako obecný rys, který je moºno identi�kovat v na-
kládání s t¥mito stránkami v soudobé hudb¥, vnímá jejich vzájemné osa-
mostat¬ování, vzr·stající nezávislost na sob¥ navzájem. Mersmann ukazuje,
jakými nejr·zn¥j²ími, £asto neuv¥domovanými vazbami byly tyto stránky �
v ur£ité mí°e kaºdá s kaºdou � spjaty, takºe pracovaly v automatické sou-
£innosti. To te¤ vyvstává teprve v kontrastu s tendencemi nové hudby jako
p°edobraz, proti n¥muº se tato vymezuje.

Myslím, ºe se pom¥rn¥ z°eteln¥ nabízí, jak je moºné tyto my²lenky vztáh-
nout k tomu, co jiº bylo °e£eno o pozici Mirka O£adlíka. Stejn¥ jako Mer-
smann, tak i O£adlík povaºuje svou dobu za období klidn¥j²í a rozváºn¥j²í
evoluce následující po mocných prom¥nách hudební °e£i, po objevech nových
vyjad°ovacích prost°edk·, po nastolení �nové zvukovosti�. Ta je u Mersmanna
podrobn¥ji pojednána v termínech element· a jejich prosadiv²ích se sil, coº se
d¥je cestou jejich osamostat¬ování. �astá shoda v terminologii (centrálnost
pojmu tvar, prvky v polarit¥ k n¥mu174, ale i dal²í detaily), jakoº i totoºné
názory a kone£n¥ téº skute£nost, ºe O£adlík na Mersmanna jako na autoritu
odkazuje, nasv¥d£ují domn¥nce, ºe byl O£adlík·v estetický postoj Mersman-
novým podstatn¥ ovlivn¥n. Mersmann·v ob²írn¥ pojednaný estetický systém
by tak umoº¬oval lépe pochopit O£adlík·v estetický postoj.

174Pro p°íklad u O£adlíka viz nap°. poznámka 138.
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Tato práce si dala za úkol seznámit £tená°e s £asopisem Klí£ vydávaným
Mirkem O£adlíkem a zam¥°it se p°itom na O£adlíkovu kritiku a pokusit se
ur£it a analyzovat kritickou pozici, kterou v £asopise zastával. Tento úkol
jsme rozd¥lili do t°í £ástí.

V první £ásti jsme shromáºdili fakta o O£adlíkov¥ ºivot¥, která jsme vzhle-
dem k vymezenému tématu uznali za relevantní. Ukázalo se totiº, ºe zkouma-
nou O£adlíkovu kritickou £innost je uºite£né vid¥t v souvislostech s jeho dal²í
£inností. Tato £ást nabyla podoby jakéhosi vý£tu �vstupních p°edpoklad·�,
s nimiº vstupoval O£adlík do t°icátých let 20. století. Máme-li stru£n¥ zre-
kapitulovat tento vý£et, O£adlík byl v dob¥ vydávání svého £asopisu studen-
tem, respektive £erstvým absolventem hudební v¥dy a estetiky na �lozo�cké
fakult¥, byl aktivním organizátorem hudebního ºivota v rámci Spolku pro
moderní hudbu, byl zam¥stnancem Radiojournalu � vºdy v odd¥leních tý-
kajících se hudby, byl zku²eným hudebním kritikem s ustálenými postoji a
v neposlední °ad¥ byl téº muºem s mnoha známostmi v hudebním sv¥t¥,
vze²lými z práv¥ jmenovaných aktivit.

Následn¥ jsme p°edstavili £asopis Klí£, ukázali jsme, jakým zp·sobem
tento vydavateský projekt vyr·stá z okolností pojednaných v první £ásti. Ide-
ové cíle £asopisu jsou v podstat¥ tytéº jako cíle Spolku pro moderní hudbu
v Praze zakotvené v jeho stanovách. Vedle koncert· po°ádaných Spolkem
je £asopis dal²ím pot°ebným prost°edkem, jímº se má propagovat a bránit
moderní hudební um¥ní a jímº má být o n¥m informováno a pou£ováno. S v¥-
domím t¥chto cíl· je budována celá koncepce £asopisu, který svými texty (1)
pou£uje o moderním um¥ní, jeho principech, jeho nejr·zn¥j²ích aspektech i
jeho pot°ebách; který (2) brání moderní um¥ní a jeho moºnosti existence a
rozvoje proti útok·m a p°ekáºkám praktického rázu, poukazuje na konkrétní
závady v organiza£ním, ekonomickém a spole£enském nastavení a v kvalit¥
informací o um¥ní, které jsou ve°ejnosti p°edkládány; který kone£n¥ (3) pro-
paguje moderní um¥ní v návaznosti na moºnosti jeho poslechu, anoncuje kon-
certy a p°edstavení a následn¥ nabízí jejich kritickou re�exi, která je jednak
zp¥tnou vazbou pro skladatele, p°edev²ím ale pou£eným pr·vodcem poslu-
cha£e, a která tak má p°ispívat k p¥stování a vzd¥lávání publika.

Nakonec jsme se zabývali hlub²í analýzou O£adlíkových kritických a es-
tetických úvah, pojednali jsme o jeho pojetí modernosti a tradice jako páru
spolupracujících poznávacích aktivit zam¥°erných na p°ítomnost a na minu-
lost, kterým se vymezil proti �tradicionalistickému� zp·sobu argumentace,
dále o jeho p°esv¥d£ení ºe kvalita a �správnost� um¥leckého tvo°ení je dána
práv¥ jeho moderností, a nakonec o jeho p°esv¥d£ení, ºe jeho doba, jeho �p°í-
tomnost�, která má být tvo°ícím um¥lcem co nejhloub¥ji poznávána, vyºaduje
po tomto um¥lci co nejd·kladn¥j²í soust°ed¥ní na �tvar� díla, tj. na zp·sob
jeho organizace, které jej £iní jedním konzistentním celkem. O£adlík se tak
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v polarit¥ dobových um¥leckých tendencí postavil na stranu nové útvarnosti
v opozici proti výrazovému subjektivismu vyr·stajícímu organicky z pozd-
ního romantismu. P°esn¥ji °e£eno, ohled na tvarový aspekt díla stav¥l O£adlík
nad aspekt výrazový, nezatracoval tedy výraz jako takový, nýbrº poºadoval
zachování takto nazna£ené hierarchie.

P°i plném v¥domí toho, jak problematické m·ºe být hledání významu
pojm·, která, jsouce v jistém období uºívána zvlá²´ £asto a ve více oblas-
tech lidského ºivota, se stávají plnou sou£ástí �ducha doby�, jsme se pokusili
osv¥tlit n¥které tyto pojmy uºívané O£adlíkem a dále jimi p°iblíºit jeho po-
stoj a jeho pozici v kontextu dobové diskuze. Obecn¥ °e£eno odpovídal tento
postoj mezinárodní dobové protiromantické avantgardní tendenci. O£adlíka
pak jsme pak mohli vnímat jako jednoho z p°edních mluv£ích této tendence
v �eskoslovensku. Bylo p°itom nutno uznat, ºe O£adlík byl, stejn¥ jako mnozí
jiní, v n¥kterých p°ípadech do jisté míry ve svém diskurzu závislý na pojmech,
které dob°e slouºily ur£ité tendenci, aniº by ov²em byly jejich významy pln¥
ujasn¥ny a brány do d·sledk·.

Z £asového odstupu je na O£adlíkových kritických soudech zvlá²t¥ oce-
¬ována jejich trvalá platnost � skute£nost, ºe hudební historiogra�e mnoha
t¥mto soud·m tak°íkajíc dala za pravdu v tom, jakou um¥leckou hodnotu
a d¥jinný význam jednotlivým autor·m £i sm¥r·m soudobé hudby p°isou-
dily.175 Tento post°eh je v zásad¥ správný, nutno k n¥mu ov²em dodat, ºe
jisté diskrepance by se zde na²ly: Na základ¥ svých estetických princip· po-
kroku v hudb¥ a momentální prvo°adosti problému stylového t°íbení zavrhl
O£adlík nemálo toho, co hudební historik z odstupu vnímá jako charakteris-
tické a nijak mén¥cenné hodnoty doby. (Viz K°enk·v Johny spielt auf, Weil-
l·v Aufstieg und Fall der Stadt Mahagony, Weinberger·v �vanda dudák ad.)
Moºná v²ak ani to p°i bliº²ím pohledu nelze vnímat jako selhání O£adlíkova
kritického vhledu � pohled dne²ního historika se snaºí nabídnout nezaujatý
popis historických skute£ností, p°i£emº je role jejich estetického hodnocení
pon¥kud £i zcela upozad¥na. Navíc O£adlík tato díla neignoroval, naopak
je registroval velmi pozorn¥ a také je sám rozpoznával jako charakteristické
plody své doby, z hlediska jeho kritického stanoviska to ov²em byla charakte-
ristika nelichotivá; dokonce prorokoval t¥mto díl·m úsp¥ch, by´ nerad a by´
doufal, ºe bude jen do£asný.

175Smolka, O£adlík, Mirko, (viz pozn. 5.) �. . . dodnes udivuje p°esnost kritických soud·
o novinkách z dvacátých £i t°icátých let a soulad s tím, jak hodnotu p°íslu²ných skla-
deb prov¥°il £as.� ; Podobn¥ Vladimír Lébl. Mirko O£adlík a jeho muzikologické dílo. In:
Hudební v¥da XI.3 (1974), s. 301�302.
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