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Diplomová práce Bc. Jiřího Jiráčka se zabývá důležitým tématem českých a 

československých soudobých dějin, a sice kulturní politikou v období stalinismu a raného 

post-stalinismu na poli hudby a organizace hudebního života na příkladu jednoho z režimních 

prominentů, skladatele, politika a pedagoga Václava Dobiáše. Autor si vybral poměrně 

náročné téma z tematiky kulturní politiky stalinismu, která se obecně těší značné pozornosti 

naší a ještě více zahraniční historiografie, zároveň však je právě pro oblast hudby a hudební 

kultury pro české a československé prostředí dosud historiky téměř netknuté. Z této 

skutečnosti pak vyvěrají jak hlavní přínosy a zásluhy Jiráčkovy DP, tak ale také některé 

potíže, s nimiž se potýká.  

Autor je pro dané téma evidentně dobře vybaven jednak jako historik a jednak jako znalec 

hudební problematiky. Tato „dvojí identita“ autora samého „mezi hudbou a politikou“ vytváří 

v práci zajímavé napětí, zároveň však místy dojem, jako by se neuměl rozhodnout, na kterou 

chce klást větší důraz. Odpovídá tomu též rozkročení práce mezi historickou otázkou po 

povaze socrealismu v české hudební kultuře (na příkladu jednoho z prominentů) a 

hudebněvědní biografií V. Dobiáše. Celkové vyznění a aspirace práce jsou historické. Zvláště 

je potřeba ocenit autorům původní archivní výzkum z dosud málo zpracovaných či 

nezpracovaných archivních fondů (Svaz čs. skladatelů, kulturně-propagační orgány ÚV 

KSČ). Interpretačně se ovšem Jiráček opírá primárně o práce odborníků hudební vědy, nikoliv 

historiků.  

Po formální stránce je DP uspokojivá (byť po jazykové ne zcela), ovšem poněkud 

problematická její obsahová skladba. Autor se nejdříve zabývá obecným kontextem zavádění 

socrealismu do české a československé hudební kultury a poté, ve větší části práce, podává 

velmi slušně zpracovanou biografii Dobiáše nejdříve jako skladatele, poté jako kulturního 

politika, aktivisty a organizátora hudebního života a nakonec přidává ještě doušku o jeho 

pedagogické činnosti (která dnes představuje snad jedinou pozitivní stránku v paměti na 

Dobiáše u části české hudební elity). Výsledkem je sice velmi plastický a mnohovrstevnatý 

portrét hlavního hrdiny, současně se mi však struktura práce zdá problematická, a to ze dvou 

důvodů. Za prvé, každá část práce postupně sleduje víceméně totožnou chronologickou osu, 

tj. buď musí nutně docházet k opakování již řečeného anebo naopak autor předpokládá, že si 

čtenář sám dovodí a doplní z předchozích či následných kapitol. To činí četbu poněkud 

roztříštěnou. Za druhé - a především - příliš rigidní oddělení „kontextu“ a biografie hlavního 

hrdiny autora do jisté míry zbavuje možnosti ukázat svého historického aktéra v husté 

síti dobových souvislostí, pročež se musí v biografické části místy uchylovat 

k psychologizování svého hrdiny a úvahám o možných motivech jeho jednání (velmi časté 

používání autorských formulací typu „domnívám se“, „osobně soudím“ a částic „zřejmě“ 

apod.) či dokonce estetickým soudům spíše než historické analýze typu „závěr symfonie… 



působí nadějně…ale ne již upřímně“ (s. 75). Pokud by autor celou práci psal v rámci jednoho 

chronologického narativu pohybujícího se mezi obecným kontextem a osobním životem 

hrdiny, mohl by lépe ukázat, jak Dobiáš v konkrétních historických situacích „jednal“, tj. 

nikoliv co si – možná - mohl myslet, ale co „dělal“ a co jeho jednotlivé činy „znamenaly“ 

v dobovém kontextu. Je příznačné, že v biografické části jsou hlavní interpretační oporou 

autorovi více či méně režimní muzikologové. Jak ještě ukáži níže, v některých zahraničních 

pracích je to právě tato „expertní“ skupina, která hrála zásadní historickou úlohu v proměně 

hudební kultury, a na níž tedy dnešní historici ve snaze o analýzu vytváření socrealistického 

diskurzu kladou oprávněně značnou váhu. Je pak otázka, zda i v Jiráčkově práci neměli být 

právě dobově činní muzikologové (typu A. Sychry, M. Landmanové) postaveni více do středu 

analýzy, jako aktéři dění a svým způsobem též aktéři vytváření veřejného obrazu Dobiáše 

samého, tedy coby objekt historické analýzy, nikoliv jen jako arbitři či pomocníci 

interpretace.   

Je škoda, že autor nebere v potaz dnes už poměrně rozsáhlou zahraniční historiografickou 

literaturu k otázce stalinismu a socrealismu v hudbě týkající se zejména SSSR (K. Tomoff, S. 

Volkov, S. Mikkonen, J. Smrž, M. Frolova-Walker aj).  Nejde přitom o erudici a citace, nýbrž 

o kladení otázek. V současné západní i ruské historiografii zde máme již značně rozsáhlou 

produkci na více než příbuzné téma – socrealismus v sovětské hudbě – která by autorovi 

umožnila lépe se orientovat v základním interpretačním dilematu, tj. pojímání socialistického 

realismu na jedné straně „tradičně“ jako shora implantovaného závazného kánonu, který se 

umělci snažili obcházet, přizpůsobit se mu či z něho profitovat, a na druhé straně pojatého 

kulturně-historicky jako dynamický fenomén a „hrací pole“, který dával umělcům, začasté 

bývalým příslušníkům avantgardy, možnosti či naději na tvorbu zcela „nového stylu“ a který 

mohl být tím pádem fedrován více samotnými umělci popř. experty muzikology, než 

politickou věrchuškou (viz např. práce předčasně zemřelého Jiřího Smrže Symphonic 

Stalinism). Ostatně relativně malá přímá politická ingerence do hudební kultury je též jedním 

ze závěrů, k němuž dochází Jiráček a který by stálo za to rozpracovat. Dostal by se tak mj. 

blíže jednomu z problémů historického bádání tohoto období, totiž otázce „sebestalinizace“, 

jak ji pro středoevropské prostředí formuloval již kdysi např. John Connelly (Zotročená 

univerzita)   

Koneckonců by si ale autor mohl vystačit i s českou resp. česky vydávanou produkcí k tématu 

kulturní politiky za stalinismu, kterou částečně ve své práci cituje, ale málo používá, kdyby 

vzal více v úvahu jí formulované koncepční otázky a vztáhl je na problematiku hudby. Neboť 

řada těchto autorů, povětšinou historiků či literárních historiků (Kusák, Connelly, Křesťan, 

Šámal, Janeček aj.), řeší v příbuzných oblastech jako je literatura či filozofie koncepční 

otázky spjaté s výzkumem socrealismu podobné těm, s nimiž se musí potýkat i Jiřáček. Jde 

např. o poměr národního vs. internacionálního, avantgardy vs. národního tradicionalismu resp. 

realismu, inovativnosti uměleckých forem vs. srozumitelnosti a přístupnosti publiku, 

estetickou vs. výchovnou funkci umění apod. Váha a poměry mezi těmito principy se po 

celou dobu „nadvlády“ socrealismu proměňovaly a měly též své historické předpoklady lišící 

se nejen v jednotlivých kulturách (viz silná tradice národnictví v ruské ale i třeba maďarské 

kultuře, slabá naopak v české) ale též v jednotlivých oborech umělecké činnosti.   



Autor je si evidentně těchto skutečností vědom a na mnoha místech je sám zachycuje ve své 

analýze empirického materiálu, avšak prospělo by mu, kdyby je dokázal na základě hlubšího 

studia současné existující historiografie formulovat do generických historiografických otázek. 

Ukázalo by se tak např., že to co se řeší v literárním socrealismu a odkud také vyvěrá značná 

počáteční podpora velkých osobností literatury pro socrealistické umění (od Teigeho přes 

Nezvala až po S.K. Neumanna) byl nárok vyvářet nové umění, které pomůže odstranit 

v moderní době stále vzrůstající propast mezi masovou resp. populární tvorbou a tvorbou 

uměleckou, povýtce elitní. Tyto problémy stalinismus řešil v extrémní a ideologizované 

podobě, avšak jde o problémy, které nebyly výsledkem pouhého ideologického nátlaku a 

zvůle, nýbrž o skutečnosti hluboce zakotvené v rozporuplnosti vývoje moderního umění a 

jeho společenského působení. Tedy to, co např. A. Kusák obecně vyjadřuje jako rozpor mezi 

„služebností“ moderního národního umění na jedné a jeho „autonomií“ na druhé straně, 

ústřední to fenomén české umělecké tvorby od vzniku národního hnutí až po stalinismus a 

dále. Tytéž motivy lze samozřejmě sledovat i v hudbě, kde avantgardy 1. pol. 20. stol. snad 

ještě více než v literatuře či výtvarném umění přispěly k distanci masového posluchačstva od 

soudobé tvorby. Autorem analyzovaný II. mezinárodní sjezd skladatelů a hudebních vědců 

pak je sice v politické rovině deklarací normativní estetiky socialistického realismu, ale 

zároveň stále též vyjadřuje obecná dilemata hudební tvorby 20. stol., jak ostatně autor sám 

podotýká, což je důležité pro pochopení míry autentického souhlasu nemalé části umělecké 

obce s tímto směřováním.   

Ačkoliv tedy autor píše historickou práci, interpretačně je jednoznačně závislý na dosavadní 

produkci českých hudebních vědců (zejm. Havlík, Holzknecht, Landmanová, Smolka), kteří 

celkem nepřekvapivě reprodukují diskurz o „znásilnění“ české hudby v době stalinismu a 

jejím postupném osvobozování, byť zároveň mají, začasté jako bývalí žáci a chráněnci lidí 

typu Dobiáše (Landmanová, Smolka), snahu o diferencující přístup k jednotlivým 

osobnostem.    

Tedy nikoliv „socrealismus zdola“ nýbrž stále onen „socrealismus shora“, tradiční narativ 

českých a nejen českých dějin hudby v tomto složitém období. Autor tak zůstává – ačkoliv 

sám patrně nechce – v paradigmatu teorie totalitarismu, ačkoliv si sám svými empirickými 

závěry otevírá prostor pro jeho přehodnocení. Tento interpretační model není sám o sobě 

„nesprávný“, neboť skutečnost, že kultura a s ní i hudba byly v době stalinismu 

administrativně zglajchšaltovány a politicky ideologizovány v míře dosud nepřekonané 

v české kultuře, je samozřejmě pravda, kterou nemá smysl popírat. Zároveň je to však pouze 

část pravdy o oné době a je potřeba ji doplnit právě pohledem „zdola“, abychom lépe 

pochopili jednak motivace aktérů a jednak řadu „nesrovnalostí“, které tato přímočará optika 

mimoděk vytváří, viz např. dramaturgie dobových koncertů, která po celou dobu nejtužšího 

stalinismu upřednostňovala klasiky na úkor nové socrealistické tvorby, jak Jiráček 

přesvědčivě dokládá. (s. 42-3) a jak konstatují i zahraniční práce pro prostředí ruské, polské, 

východoněmecké atd.  

Jiráčkova práce zůstává na půli cesty mezi, na jedné straně, biografií ústřední postavy českého 

hudebního stalinismu (V. Dobiáše), jíž by bylo potřeba lépe zasadit od celkového kontextu a 

sítě interpretací Dobiášových současníků, egodokumentů a pozdějšího hodnocení (řadu prvků 



autor v práci přitom má) a na druhé straně pokusem o historickou analýzu neúspěšné snahy o 

prosazení socialistického realismu jako závazné estetické doktríny v české hudbě. Navzdory 

zažitým historickým stereotypům totiž socrealismus nebyl prostě „Ždanov“ implantovaný do 

celé české kultury. Jak dokládá dnes mainstreamová historiografie a to i domácí, socrealismus 

byl proteovský fenomén, který znamenal spoustu věcí pro různé aktéry, organizace apod. kdy 

se poměry mezi kýženými prvky onoho nově vytvářejícího se závazného směřování přelévaly, 

tu kladouce důraz na „lidovost“ a „srozumitelnost“, tu na „národní charakter“ a věrnost 

národní tradici, tu ale také na novátorství forem a hudební inovaci byť stále se vymezující 

proti tzv. formalismu a bezbřehému avantgardismu předcházející a soudobé západní hudební 

tvorby. Autor k těmto otázkám nabízí řadu poznatků a podnětů, ale odpověď na to, co byl 

v dané konkrétní době český socrealismus v hudbě a jak se měnil v průběhu doby své 

„hegemonie“ (vždy vlastně vratké a nejisté) nedává. Přesto jde o práci velmi cennou, 

přínosnou a především podnětnou. Je zřejmé, že od DP nelze vyžadovat řešení problémů a 

otázek, s nimiž se složitě a dlouhodobě potýkají i etablovaní odborníci v oboru. Jiří Jiráček ve 

své práci prokázal všechny zdatnosti a schopnosti vyžadované pro absolvování magisterského 

studia historie, pročež navrhuji jeho DP k přijetí u obhajoby s hodnocením velmi dobře.  
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