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Abstrakt

Tato práce se zabývá kulturní politikou v hudební oblasti v období socialistic-
kého realismu v Československu, a to především na příkladu prominentního sklada-
tele a kulturního organizátora Václava Dobiáše. Jednalo se o typický příklad umělce, 
který svoje tvůrčí dovednosti plně podřídil hudební tvorbě, jejíž charakter byl určen 
sovětským ideologem Ždanovem. První kapitola se věnuje stručně socialistickému 
realismu v hudbě v zemi jeho původu – Sovětském svazu. Hlavní důraz klade na 
představení Ždanovova vystoupení, které se následně stalo závaznou normou v ze-
mích východního bloku. Další kapitola se soustředí na československou refl exi so-
cialistického realismu a na jeho přijímání. Tento chronologický vývoj se snaží uká-
zat na specifi ka pro jednotlivá období recepce tohoto uměleckého proudu. Další 
kapitoly jsou věnovány skladateli, kulturnímu organizátorovi a pedagogovi Václavu 
Dobiášovi. První kapitola této části práce se věnuje jeho uměleckým začátkům pod 
vlivem avantgardy 30. let. Další kapitoly se zabývají Dobiášovým přijetím komu-
nistické ideologie v roce 1945, hledají důvody této konverze a charakterizují jeho 
politicky angažovanou tvorbu. Na tuto část práce navazují kapitoly, ve kterých je 
Dobiáš představen jako čelní organizátor a hudební ideolog, což potvrzuje jeho ak-
tivita v ideových organizacích, jako byl Akční výbor Syndikátu českých skladatelů 
a Hudební komise při ÚV KSČ. Hlavní důraz je v této práce kladen na jeho činnost 
ve Svazu československých skladatelů, kde zastával funkci předsedy a snaží se jeho 
aktivitu zasadit do kontextu. Poslední kapitola poskytuje stručný obraz Dobiášovi 
pedagogické kariéry na Akademii múzických umění.

Pramennou základnu této práce představuje fond Svazu čs. skladatelů (1949–
1956), fond Ústřední kulturně propagační komise a kulturně propagačního oddělení 
při ÚV KSČ a fond Ministerstva informací. 
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Abstract 

The presented thesis deals with the topic of Czechoslovak cultural politics in 
music during the Socialist Realist era.  The author based the study on the personal 
history of Václav Dobiáš, a prominent composer, cultural organiser and a pedago-
gue, who serves as a typical representation of an artist, who bestowed all his artistic 
talents to the cause of the Communist Party of Czechoslovakia. The fi rst chapter 
briefl y describes Socialist Realism as a movement in music in the Soviet Union, the 
place of its origin. The main emphasis is put on the introduction to Zhdanov’s po-
litical speech, which consequently became the mandatory norm in the countries of 
the Eastern bloc. The next chapter is focused on Czechoslovak refl exion of Socialist 
Realism and its reception. This chronological development aims to expose the spe-
cifi cs of each periods’ reception of this artistic movement. Following chapters are 
dedicated to Václav Dobiáš. The fi rst chapter of this part of the thesis deals with the 
beginning of the artist’s journey which was strongly infl uenced by the avantgarde 
movement of 1930’s. Next chapters depict his adoption of communist ideology in 
1945, explore the motives behind this ideological conversion and characterize his po-
litically-engaged work. This part is followed by a portrayal of Dobiáš as a prominent 
organiser and musical ideologist based on his active membership and leadership 
in ideological organisations such as the Syndicate of Czech Composers or Musical 
Committee under the Central Committee of the Czechoslovak Communist Party. The 
central focus of this part is put on Dobiáš’s activity in the Union of Czechoslovak 
Composers, where he held the post of a chairman, its aim is to provide context for 
his other activities. The last chapter briefl y portrays Dobiáš’s pedagogical career in 
Academy of Performing Arts.

Most of the sources used for this work can be found in the collection of archives 
of the Union of Czechoslovak composers (fond Svazu čs. skladatelů 1949–1956), the 
collection of Central Culture-promotional Committe and culture-promotional divi-
sion of the Central Committe of the Czechoslovak Communist Party (fond Ústřední 
kulturně propagační komise a kulturně propagačního oddělení při ÚV KSČ) and the 
collection of the Ministry of Information.
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ÚVOD

Komunismus a jeho místo v českých dějinách představuje fenomén, jemuž je vě-
nována značná pozornost v odborné historiografi cké literatuře. K ústředním bodům 
zájmu patří oblast politická, hospodářská, ale v posledním době se historici zabý-
vají i otázkami každodennosti a sociálními a kulturními aspekty formujícími teh-
dejší socialistickou společnost. Do tohoto trendu zapadá i tato práce, poněvadž se 
práce věnuje kulturní oblastí v raných letech budování socialismu v Československu. 
Tématem ovšem není kultura v celé její šíři a její působení na společnost, nýbrž 
pouze jeden segment, a to hudba socialistického realismu. Do Československa při-
chází tento umělecký proud defi nitivně v roce 1945 jako součást politického a kultur-
ního mocenského pronikání Sovětského svazu. Vedle literatury a výtvarného umění 
představuje hudba prostředek vhodný k indoktrinaci komunistické ideologie do ži-
vota tehdejší společnosti a zasluhuje proto náležitou badatelskou pozornost. 

Za jádro svého výzkumu jsem si vybral již polozapomenutého, ale v éře soci-
alistického realismu nejprotěžovanějšího, skladatele Václava Dobiáše. Jeho odkaz 
je dnešními hudebními odborníky vnímán již pouze jako součást hudebních dějin 
mezi léty 1945 až 1956. O to více ale na něj lze nahlížet jako na představitele gene-
race skladatelů, jejichž aktivistická tvorba byla založena na přijetí metod sovětského 
modelu socialistického realismu (Ždanovovy teze) a jejichž participace na komunis-
tické kulturní politice prostřednictvím jimi vedeného Svazu československých skla-
datelů z nich udělala glorifi kované komponisty své éry. Naopak od 60. let bylo jejich 
tvorbě věnováno stále méně prostoru, byly jim pouze příležitostně prokazovány po-
cty, a to jako zasloužilým umělcům než jako progresivním tvůrcům nové tvorby. Tito 
skladatelé se případně dále realizovali ve stranických strukturách – umělecké svazy, 
ministerstva, ÚV KSČ. Po roce 1989 se nazírání na jejich odkaz opětovně vyhro-
tilo, tentokrát však opačným směrem. V roce 2001 vyšlo kompendium Dějiny hudby 
od Jaroslava Smolky, které podává celkový náhled na vývoj hudby u nás i ve světě. 
V knize jsou formou krátkých medailonů stručně představeni významnější autoři. 
Skladatelé jako Václav Dobiáš, Jan Kapr, Jan Seidel jsou zde hodnoceni čistě z to-
talitního pohledu. Dobiáš je tak charakterizován jako skladatel, jehož „…skladbami 

z 50. let a funkcionářskou činností se stal nositelem škodlivé komunistické ideologizace hudby 

a zásahů do svobody uměleckého projevu.“1

Mým hlavním zájmem v této práci je zabývat se osobou Dobiáše z několika mož-
ných perspektiv a pokusit se v jeho umělecké a kulturně organizátorské činnosti vy-
sledovat jevy spojené s realizací kulturní politiky socialistického realismu. I když se 
zájem historiků upírá především ke komunistickým spisovatelům a básníkům jakožto 
hlavním oporám nově se etablujících komunistických myšlenek státní ideologie, tak 
právě na příkladu Dobiáše chci poukázat na skutečnost, že i skladatelé a hudební 

1  SMOLKA, Jaroslav, Dějiny hudby, Brno 2001, s. 616
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vědci ve svém Svazu diskutovali o ideologických otázkách, promýšleli postupy a zod-
povídali za kvalitu a „ideovost“ nově vznikajících děl. Mým cílem je rovněž objas-
nit jakou roli hudbě přisuzovala sama komunistická diktatura, zda byl na hudební 
tvorbu kladen obdobný ideologický tlak jako na jiné formy uměleckého vyjadřování, 
např. na literaturu. Na základě Dobiášova působení ve Svazu čs. skladatelů je mou 
snahou bych také chtěl dešifrovat, nakolik měli skladatelé „volné ruce“ při realizaci 
politiky soc. realismu, a zda se na ní vůbec podíleli i po stránce teoretické. 

K výběru této problematiky mě vedlo vědomí, že se historiografi cké bádání ni-
kterak nevěnovalo hudebním otázkám z problematického období přelomu 40. 
a 50. let. Vzhledem k tomu, že tehdejší aktivističtí skladatelé byli součástí jednotné 
umělecké fronty deklarující svoji političnost, domnívám se, že se zde nabízí mnoho 
možností k historickému výzkumu. Díky této političnosti hudby může být studium 
oné doby výhodné i pro historiky, neboť mohou na tehdejší dobu pohlížet více jako na 
politickoideologický proces, než jako na samostatný hudební vývoj podléhající mu-
zikologickému rozboru. Vzhledem k mému pozitivnímu vztahu k hudebním dějinám 
a badatelského zájmu o období komunistické éry, se výběr tohoto tématu de facto 
nabízel. Rozhodnutí zaměřit se na Václava Dobiáše nebylo také nahodilé. Jedná se 
o osobnost, které byla v rámci muzikologického výzkumu věnována jistá pozornost 
již před rokem 1989. Dobiáš navíc patří mezi skladatele, jehož masová píseň Budujeme 
byla pokládána jeho současníky za předobraz správné politické tvorby a jeho kantáta 
Buduj vlast, posílíš mír (Československá polka) byla jediným československým dílem soc. 
realismu oceněným i na mezinárodní scéně. Považoval jsem tak za vhodné pokusit se 
kulturně politický vývoj hudby vývoj analyzovat na osobě „nejpovolanější“.

Co se týče struktury práce, lze ji rozdělit na dvě velké kapitoly, které se časově pře-
krývají, ovšem s tím rozdílem, že první část si neklade za cíl fenomén soc. realismus 
prozkoumat podrobněji. Nejprve se v ní zaměřím na stručné a obecné představení 
socialistického realismu v hudbě v zemi jeho původu – Sovětském svazu. Hlavním 
cílem je představit stručně představit vývoj a hlavní protagonisty socialistického re-
alismu v zemi, ve které se tento politicky žádaný tvůrčí styl stal pevnou součástí 
stalinského období. Pro defi nitivní vytýčení charakteristiky socialistického realismu 
byl zásadní projev Stalinova ideologa Andreje Ždanova, jehož teze byly následně re-
cipovány v celém východním bloku, v Československu nevyjímaje. Uznal jsem tedy 
za vhodné se jeho proslovem z února 1948 podrobněji zaobírat. Následující podka-
pitoly se již zaměřují pouze na socialistický realismus v ČSR, avšak tentokrát v celé 
jeho šíři – od předválečných let, přes postupné přijímání jeho tvůrčích metod až po 
vítězství sovětského modelu kulturní politiky pro hudební oblast po roce 1948. Závěr 
epochy soc. realismu v hudbě jsem umístil v poslední části úvodní kapitoly do roku 
1959, kdy proběhl II. celostátní sjezd Svazu čs. skladatelů. Metody socialistického 
realismu nebyly na tomto sjezdu již nikterak diskutovány a nová tvorba odpovídající 
Ždanovově tezím se tak stala minulostí.
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Druhá kapitola věnující se Václavu Dobiášovi má v jistých aspektech charakter 
životopisu. Ovšem na příkladu tohoto prominenta oné doby se snažím poukázat 
a interpretovat motivace a výchozí předpoklady k přijetí ideologické doktríny soc. 
realismu, které vedly nejednu generaci českých a slovenských hudebních umělců 
k ztotožnění se s tímto proudem. Tato část práce postupuje chronologicky a snaží se 
na základě Dobiášova uměleckého a kulturně organizátorského života nastínit vývoj 
a specifi ka socialistického realismu, kdy v omezeném a umělecky rigidním prostředí 
zažilo několik prominentních komponistů svůj kariérní vrchol. V první části se zabý-
vám Dobiášem jakožto typickým představitelem generace umělců, kteří získali umě-
lecké vzdělání a první umělecké zkušenosti ještě v předválečných letech, a byli tak 
konfrontováni s avantgardou, nikoliv však jako její tvůrci, nýbrž pouze jako její žáci. 
Pro líčení Dobiášova života po osvobození v roce 1945 jsem zvolil dvě časově se zcela 
překrývající linie. Na jedné straně představuji Dobiáše jako čelního reprezentanta 
soc. realismu, na druhé straně jako kulturního organizátora a ideologa, jenž se an-
gažoval už při vzniku akčního výboru Syndikátu českých skladatelů a následně se stal 
jedním z nejvlivnějších členů Svazu čs. skladatelů, kde několik let vykonával funkci 
předsedy. Na příkladu jeho tvorby se snažím charakterizovat podstatu tvůrčích me-
tod a forem a jako doplnění tohoto Dobiášova aktivismu po roce 1945 jsem práci 
doplnil i o jednu kratší kapitolu o jeho pedagogické činnosti na katedře skladby na 
Akademii múzických umění. Tuto část jsem zpracoval spíše pro doplnění Dobiášova 
života, neboť na jeho přístupu k žákům lze nejlépe vidět jeho ideový vývoj po ztrátě 
dominance socialistického realismu v Československu na konci 50. let. 

Prameny, literatura, dosavadní zpracování tématu   
Archivní prameny a dobové texty

 

Za zásadní materiály pro tuto práci považuji archivní prameny uložené v Národním 
archivu. Jedná se především o rozsáhlý, však prozatím zcela nezpracovaný fond Svazu 
československých skladatelů.2 Vzhledem k tomu, že předmětem této práce bylo pře-
devším zaměřit se na diskuze mezi skladateli, a to s důrazem na Dobiášovy příspěvky, 
zvolil jsem si jako výchozí druh pramenů přepisy stenografi ckých záznamů ze schůzí 
presidia Ústředního výboru Svazu čs. skladatelů a z plenárních zasedání Ústředního 
výboru Svazu čs. skladatelů. Dominance socialistického realismu začíná ustupovat 
po roce 1956, což bylo zásadní pro zúžení úhlu bádání v tomto jinak rozsáhlém 
fondu. Záznamy jsou tak v práci sledovány od roku 1949, kdy byl Svaz založen, až po 
rok 1956. Bohužel se nezachoval kompletně rok 1951 a rok 1950 pouze torzovitě, což 
znesnadňuje analýzu nejkritičtějších let stalinistického období. Co se týče samot-
ného Dobiáše, tak v rámci Svazu čs. skladatelů byla zpracována jedna signatura, ve 

2  Národní archiv, fond Svaz československých skladatelů (1949–1970), číslo fondu 361
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které jsou nashromážděny dokumenty týkající se jeho působení ve Svazu čs. sklada-
telů a Syndikátu českých skladatelů. Tyto dokumenty obsahují například jeho kore-
spondenci se Svazem, přihlášky do organizací, kádrové posudky, výběr novinových 
článků apod. 

Pro období mezi léty 1945–1949 byl výběr relevantního fondu pro tuto práci 
problematičtější. Nejvíce by o diskuzích a postojích skladatelů mohly říct materiály 
Syndikátu českých skladatelů. Tento fond se ovšem bohužel prakticky nezachoval. 
Naštěstí se pro studium Dobiášova vlivu ukázaly jako velice přínosné materiály fondu 
Ústředního kulturně propagační komise při ÚV KSČ,3 a to konkrétně Hudební ko-
mise, kde Dobiáš mezi léty 1945–1949 aktivně vystupoval. Na rozdíl od Svazu se 
jedná o zpracovaný fond, což značně usnadnilo práci při dohledávání relevantních 
informací. Vzhledem k Dobiášově působení na Ministerstvu informací by mohl být 
přínosným zdrojem informací i tento fond, ale záznamů s Dobiášem se zachovalo 
minimálně.4

Pro obecnější nazírání na socialistický realismus v hudbě mají v této práci své 
nezastupitelné místo propagační texty, příručky apod. Kanonickou knihou česko-
slovenského socialistického realismu v hudbě byla kniha hudebního vědce Antonína 
Sychry O hudbu zítřka.5 V této velice fundované, ale ideologické publikaci, se Sychra 
pokusil o odborný výklad socialistického realismu v československém prostředí. 
Nejdůležitější část pro tuto práci představuje kapitola Novátorství a tradice, kde se 
Sychra do hloubky zaobírá diskuzí o nonetu O rodné zemi. Nejvýznamnějším tex-
tem socialistického realismu, jemuž se dostávalo refl exe v celém východním bloku 
v 50. letech, je proslov ideologa Ždanova, který vyšel v ČSR v rámci knihy O  umění.6 
Pochopitelně se jedná o stěžejní autentický text i pro tuto práci, neboť obsah 
Ždanovova vystoupení měl charakter jakési platformy, na kterou se odvolávali sklada-
telé i hudební vědci v éře soc. realismu. Jako doplnění k této problematice jsem také 
využil několika dostupných překladových studií sovětské marxisticko-leninské hu-
dební vědy, ve kterých se snaží autoři legitimizovat a vědecky verifi kovat Ždanovovy 
teze. Jedná se o publikaci Vývojové cesty sovětské hudby 7 a O realismus v hudbě.8

Důležitým pramenem pro napsání této práce byla i dobová hudební periodika. 
Zmínil bych dvě nejdůležitější. Pro období do založení Svazu čs. skladatelů je v této 
práci využito článků z periodika Rytmus,9 do kterého občas přispíval i Václav Dobiáš. 
Období od založení Svazu lze mapovat pomocí časopisu Hudební rozhledy,10 který 
3 Národní archiv, fond Ústřední kulturně propagační komise a kulturně propagační oddělení při ÚV KSČ 

(1945–1955), číslo fondu 1261/2/20
4 Národní archiv, fond Ministerstvo informací (1945–1953), číslo fondu 861
5 SYCHRA, Antonín, O hudbu zítřka, Praha 1952 
6 ŽDANOV, Andrej, O umění, Praha 1950
7 ŠEVERDJAN, Alexandr Izákovič, Vývojové cesty sovětské hudby, Praha 1951
8 NESTĚV, Izrail Vladimirovič, O realismus v hudbě, Praha 1952
9 Rytmus, měsíčník pro soudobou hudbu, ročník VIII., X.
10 Hudební rozhledy, měsíčník skladatelů a hudebních vědců Československa, ročník I., II.
 Hudební rozhledy, časopis Svazu československých skladatelů později Svazu českých skladatelů a kon-

certních umělců, ročník III. – XII, XXXIV.
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představoval periodikum vedené redakční radou Svazu čs. skladatelů. Na článcích 
v Hudebních rozhledech je možné pozorovat vývojové trendy, které utvářely Svaz čs. 
skladatelů. V tomto časopise bylo dáno i hodně prostoru Václavu Dobiášovi, čehož 
jsem mnohokrát využil.

Sekundární literatura 

Kulturní politice po roce 1945 se věnuje několik významnějších titulů, kde se autoři 
pokusili komplexně analyzovat propojenost politiky a umění prostřednictvím hlub-
šího pohledu na její tvůrce, především na kulturní ideology představované prozaiky 
a básníky komunistického smýšlení. Prvním dílem tohoto druhu byla kniha publicisty 
a po roce 1968 emigranta Alexeje Kusáka s názvem Kultura a politika v Československu 

1945–1989.11 Toto obsáhlé dílo je typickým představitelem publikací, kdy je kulturní 
politika typizována především na základě tehdejšího stavu literatury a fi lozofi e. Tato 
publikace charakterizuje dvě vůči sobě nepřátelsky laděná centra – „Kopeckého“ 
Ministerstvo informací a osvěty a „Barešovo“ Kulturní a propagační oddělení ÚV 
KSČ. Stav tehdejší hudby ovšem autor prakticky přehlíží. Obdobně, i když již ne tak 
razantně, k tématu přistoupil historik Jiří Knapík, který se onou tématikou dlouho-
době zabývá. Jeho publikace na téma kultury a politiky v letech stalinismu předsta-
vují odrazový můstek pro další studium kultury a politiky a jejich vzájemné propo-
jení. Hudební kultuře se Knapík věnuje čistě z perspektivy jejich ideových orgánů 
– Akčního výboru Syndikátu českých skladatelů, Svazu čs. skladatelů, hudebních 
patronátů apod. Do této kategorie spadají publikace: Únor a kultura (Sovětizace české 

kultury 1989–1950),12 V zajetí moci (Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956).13 
Domnívám se, že neméně důležité ve zmapování tehdejšího obecného kulturního 
dění jsou i encyklopedické příručky Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–195314 
a také dvoudílné dílo Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 
1948–1967,15 na kterém spolupracoval s Martinem Francem.

Hudební kultuře v období 50. let se zatím nevěnuje dostatečná pozornost, 
o čemž svědčí skutečnost, že dosud nevyšlo nějaké kompendium mapující pouze 
tento segment československé socialistické kultury. Přesto v roce 1989 napsal vý-
znamný hudební vědec zabývající se soudobými dějinami československé hudby 
Jaromír Havlík knihu Česká symfonie 1945 – 1989.16 Tato publikace se zeširoka za-
bývá československou symfonickou tvorbou, jejími jednotlivými představiteli a je-
jich tvorbou. Přínos této knihy není pouze pro hudební vědce, ale i pro historiky, 
11 KUSÁK, Alexej, Kultura a politika v Československu 1945–1956, Praha 1998
12 KNAPÍK Jiří, Únor a kultura (Sovětizace české kultury 1948–1950), Praha 2004
13 KNAPÍK, Jiří, V zajetí moci (Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956), Praha 2006
14 KNAPÍK, Jiří, Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953 (Biografi cký slovník stranických a svazo-

vých funkcionářů, státní administrativy, divadelních a fi lmových pracovníků, redaktorů…), Praha 2002
15 FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří, Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 

1948–1967 (I. – II.), Praha 2011
16 Jaromír HAVLÍK, Česká symfonie 1945–1989, Praha 1989
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neboť mimo hudebních rozborů několika nejúspěšnějších děl oné epochy podává 
komplexní a objektivní pohled na onu epochu, aniž by byl na knize rozpoznatelný 
nějaký hlubší ideologický vliv. 

Ke zmapování obecnějšího pohledu na stav československé hudební tvorby po 
roce 1945 vyšlo několik titulů, jejichž bezprostřední přínos pro objasnění vývoje soc. 
realismu není ale příliš velký. Mezi takové tituly patří například objemná publikace 
hudebního vědce a režiséra Jaroslava Smolka Dějiny hudby17 či přehledová publikace 

obsahující desítky medailonků Čeští skladatelé současnosti.18 K uchopení problematiky an-
gažované tvorby politických kantát odpovídajících požadavkům soc. realismu jsem 
vycházel ze Smolkovy knihy Česká kantáta a oratorium.19 Za přelomové dílo z poslední 
doby zaobírajíce se stavem české hudební kultury, považuji knihu Michaely Iblové 
Česká fi lharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech.20 Autorka se 
na základě archivního výzkumu a periodika Hudebních rozhledů snaží rozklíčovat 
fungování předního českého symfonického tělesa v letech dominance stalinského 
modelu kulturní politiky. Za přínosné pro další badatelský zájem považuji první od-
díl knihy, kde autorka podává relativně stručný, ale určitě komplexní pohled na hu-
dební fenomény inkriminovaných let – Svaz čs. skladatelů, kult národních klasiků, 
socialistický realismus, vliv Zdeňka Nejedlého apod.

Domnívám se, že zásadní pro studium oné doby jsou i publikace zaobírající se 
osudy konkrétních skladatelů. Nutno ale říci, že takových odborných publikací není 
mnoho, a to ani před, či po roce 1989. Mezi nejpovedenější odbornou literaturu 
s touto tématikou vydanou po roce 1989 považuji knihu Jaromíra Havlíka o sklada-
teli Jaroslavu Doubravovi.21 Tento skladatel však představuje velice specifi cký případ 
umělce komunisty, neboť záhy po svém vstupu do KSČ v roce 1945 začal mít s apli-
kací marxisticko-leninské ideologie problémy. V roce 1952 byl dokonce vyloučen ze 
strany. Pro potřeby této práce považuji za zcela stěžejní jedinou monografi i věnova-
nou předmětu mého zájmu Václavu Dobiášovi,22 kterou v roce 1985 napsal hudební 
vědec Jiří Štilec. Kniha mi sloužila jako jeden z hlavních zdrojů pro pochopení a zpra-
cování Dobiášova uměleckého odkazu. Pochopitelně vzhledem k datu svého vzniku 
je kulturní politika značně bagatelizována a období jeho sporného kulturně-organi-
zátorského aktivismu zcela opomíjeno. Přesto se Štilcovi podařilo napsat jediný uce-
lený pohled na Dobiáše jako skladatele a pedagoga, i když pod vlivem tehdejšího vý-
kladového rámce. Rok po smrti Václava Dobiáš vyšel sborník23 obsahující výběr jeho 
vlastních článků o ostatních skladatelích, příspěvků, korespondence a vzpomínek 
jeho přátel. Editorem tohoto sborníku byl hudební vědec Tomáš Hejzlar, přičemž 
17 SMOLKA, Jaroslav, Dějiny hudby, Praha 2001
18 KOLEKTIV, Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985
19 SMOLKA, Jaroslav, Česká kantáta a oratorium, Praha 1970
20 IBLOVÁ, Michaela, Česká fi lharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech, Praha 

2014
21 HAVLÍK, Jaromír, Jaroslav Doubrava – skladatel v sevření dvou totalit, Praha 2002
22 ŠTILEC, Jiří, Václav Dobiáš, Praha 1985
23 HEJZLAR, Tomáš (ed.), Václav Dobiáš. Sborník statí a vzpomínek, Praha 1985 
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doslov napsal skladatel a Dobiášův žák Josef Ceremuga. Nutno ale podotknout, že 
sborník měl sloužit jako oslavující publikace, čemuž odpovídá celkové vyznění knihy. 
Pro studium osobnosti Václava Dobiáše čistě z pohledu marxisticko-leninské ideo-
logie jsem využil nevydanou diplomovou práci hudební vědkyně Milady Ladmanové 
s názvem Václav Dobiáš,24 ve které se zaobírá jeho tvorbou a ideovými postoji. Ještě 
považuji za vhodné uvést jednu kratší, ale pravděpodobně od roku 1989 jedinou 
studii věnovanou čistě Dobiášovi,25 která byla uveřejněna ve čtvrtletníku se sborovou 
tématikou Cantus. V ní se hudební vědec Stanislav Pecháček zamýšlí nad odkazem 
hudby Václava Dobiáše pro sborovou tvorbu, neboť Dobiáš patřil ke skladatelům 
převážně komponující hudební formy, jako byly masové písně, písňové cykly, sbory 
a v neposlední řadě kantáty.

K dokreslení Dobiášovy osoby jsem využil i dostupnou vzpomínkovou litera-
turu. Na rozdíl od Hejzlarova sborníku o Dobiášovi, jehož obsah byl bohužel deter-
minován dobou svého vzniku, bylo napsáno několik dalších vzpomínkových knih 
Dobiášových přátel a známých i po roce 1989. Ovšem v těchto knihách je vždy vě-
nováno Dobiášově odkazu jenom několik málo stran. Přesto se domnívám, že dávají 
na tehdejší dobu často podnětné a neotřelé pohledy. Jedná se například o knihu již 
zmiňovaného Jaroslava Smolky Jak jsem je znal,26 nebo dvě autografi e Dobiášových 
kolegů, kteří se dožili pádu komunismu a následně sepsali zhodnocení jejich aktiv-
ních životů. Jsou to knihy Labyrint svět27 od Jana Hanuše a Kontrapunkty života28 od 

Jiřího Pauera. 

24 LADMANOVÁ, Milada, Václav Dobiáš [netištěná diplomová práce], Praha 1960 
25 Václav Dobiáš In: Cantus, r. 2008, č. 3, s. 12–13, 43
26 SMOLKA, Jaroslav, Jak jsem je znal, Praha 2014
27 HANUŠ, JAN, Labyrint svět (svědectví z konce času), Praha 1996
28 PAUER, Jiří, Kontrapunkty života, Praha 1995
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2 SOCIALISTICKÝ REALISMUS V HUDBĚ
 
 2.1  Socialistický realismus

Na počátku 30. let 20. století se v Sovětském svazu zrodil nový umělecký styl – 
socialistický realismus, který se následně prosadil po celé období Stalinovy vlády 
jako jediný ofi ciální umělecký program. Jednalo se de facto o ideologii slibující vytvo-
ření lepší humánní společnosti založené na idejích marxismu-leninismu. Vzhledem 
k tomu, že bylo nutné nejprve nově etablovaný směr pojmenovat, není překvapující 
skutečností, že se socialistický realismus projevil nejdříve v literatuře. Jako jednotná 
umělecká metoda byl poprvé vyhlášen v roce 1934 na I. všesvazovém sjezdu Svazu 
sovětských spisovatelů, kde například na jeho podporu vystoupili literáti a ideolo-
gové jako Nikolaj I. Bucharin, Maxim Gorkij a Andrej A. Ždanov.29 

Socialistický realismus jako metoda umělecké tvorby je v současnosti vnímán 
jako velice rozporuplný koncept, často s nejasným vymezením. Podle René Weleho 
socialistický realismus předkládá specifi cký koncept. Autoři tvořící touto metodou 
byli umělci snažící se popsat socialistickou společnost tak, jak by měla do budoucna 
vypadat. Dílem by ovšem měla neustále prostupovat stranickost, ideologie a jasné 
určení výhod nastolovaného systému. Základním pilířem dialektiky soc. realismu 
bylo vytvoření schematismu založeného na modelu pozitivních hrdinů (uvědomělých 
budovatelů, družstevníků…) a jejich nepřátel (buržoazie, kulaků…). Na XIX. sjezdu 
Sovětských spisovatelů v roce 1952 byli literáti mimo jiné nabádáni k popisu hrdinů, 
jejichž napodobováním v reálném životě by bylo dosaženo beztřídní společnosti.30 

Specifi ka hudební tvorby se mohou zdát komplikovanější a hůře defi novatelná 
než v literatuře či ve vizuálním umění. Hudba je přirozeně více abstraktní než jiné 
umělecké obory, tudíž se do ní hůře aplikovaly charakteristiky mechanicky přenesené 
z literárního kontextu, což se záhy ukázalo pro hudební tvorbu nevhodné a neprak-
tické.31 Dokonce existují názory, že socialistický realismus v hudbě jako umělecký 
přístup v praxi neexistoval a jednalo se pouze o ideologickou doktrínu.32 Prvním 
problémem vztahovaným k hudbě je i sám pojem realismus, neboť neexistuje přesné 
vyjádření hudebního realismu, s kterým by šlo snadno pracovat. Podle sovětského 
hudebního vědce Nestěva „Hudba, stejně jako všechny ostatní druhy ideologie, je zvláštní 

29 KACHLÍK, Pavel, Ideologie propagandy v umění československého socialistického realismu jako nástroj manipu-
lace, Brno, 2010 [15. 6. 2017]. 

 http://is.muni.cz/th/261516/ff _b/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofi cká fakulta. 
Vedoucí práce Viktor Pantůček.

30 CHEW, Geoff rey – BEK, Mikuláš, Introduction to The Dialectics of Social Realism, In: BEK, Mikuláš, 
(ed.), CHEW, Geoff rey, (ed.) a MACEK, Petr, (ed), Socialist Realism and Music, Praha 2004., s. 9

31 MAZÁNEK, Martin, Jiří Pauer, Žvanivý slimejš a Červená Karkulka, Brno 2013, s. 64, http://is.muni.cz/
th/64691/ff _d/[2. 8. 2017]. Disertační práce. Masarykova univerzita. Filozofi cká fakulta. Vedoucí práce 
Miloš Štědroň

32 FUKAČ, Jiři, Socialist Realism and Music.: An Artifi cial Systém of Ideological Aesthetic Norms, In: BEK, 
Mikuláš – (ed.) – CHEW, Geoff rey, (ed.) – MACEK, Petr, (ed): Socialist Realism and Music, Praha 2004. 
s. 17
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umělecká forma odrazu společenského bytí a je tak jednou z mnoha forem společenského vědo-

mí.“33 Realističnost hudby obhajuje i rádoby vědeckým přístupem, kdy poukazuje na 
vědecko-estetická kritéria použitelná ve všech uměních. Jiný hudební vědec Těplov 
se snaží tuto realističnost defi novat prostřednictvím ideových složek – literárním 
textem, programem, biografi ckými a hudebně historickými fakty daného díla.34

Dalším již všeobecnějším rozporem může být sama minulost tvůrců. Jejich umě-
lecká profi lace byla spojena s meziválečnými avantgardními trendy. Jejich tvorba se 
nesnažila vyjadřovat realitu, ale jejím prostřednictvím se pokoušeli deklarovat svoji 
víru v dosažení lidské svobody a stylového pluralismu. Umělci tvořící v duchu avant-
gardních stylů35 v žádném případě sami sebe jako realisty nevnímali. Tedy do oka-
mžiku, kdy se začali podřizovat „surové“ podobě soc. realismu. Během svého „avant-
gardního“ období se považovali za oponenty tradičního realismu 19. století, který se 
v hudební produkci časově shoduje s obdobím pozdního romantismu.36 Proto může 
působit velice paradoxně, že titíž tvůrci hudební kultury se následně pasovali do role 
dědiců antipatie vůči modernitě přelomu 19. a 20. století, ačkoliv o sobě stále mluvili 
jako o představitelích moderní hudby 20. století.37

V ruském hudebním prostředí měla avantgarda velkou tradici, přičemž si touto 
etapou prošlo mnoho velkých skladatelů – například Dmitrij Šostakovič, Sergej 
Prokofjev, Nikokaj Mjaskovskij. Svým smýšlením byli avantgardní skladatelé obvykle 
idealisty, tudíž ofi ciální výklad soc. realismus mohl být jimi vnímán nejenom jako 
řešení tehdejších problémů, nýbrž i jako cesta k naplnění jejich utopistických ideálů 
o spravedlivé společnosti. Tento umělecký a myšlenkový směr tak byl jimi přijímán 
velice nekriticky. Nově „okouzlení“ umělci tak odsoudili předcházející avantgardní 
umění jako období nezralého uměleckého mládí. Skladatelé byli polichoceni nově 
nabytou vysoce privilegovanou pozicí, protože jim byla explicitně nabídnuta mož-
nost podílet se na tvorbě lepší „pokrokové“ společnosti. Navíc mohli pocítit jisté za-
dostiučinění, neboť získali nové publikum nakloněné jejich snažení. Pozitivně na ně 
také muselo působit, že v rámci nově vzniklých uměleckých svazů získali materiální 
zabezpečení a jejich skladbám se otevřely koncertní síně a rozhlas.38 

Pro realizaci socialistického realismu ve všech zemích východního bloku měla 
signifi kantní vliv existence tvůrčích svazů (Svaz skladatelů, Svaz spisovatelů, Svaz 
výtvarníků…). Jejich prostřednictvím se kulturní politika komunistických stran sna-
žila získat umělce pod „jednu vlajku“, sjednotit, ale zároveň i kontrolovat kulturní 
tvorbu. Již před protěžováním socialistického realismu existovaly různé umělecké 

33 NESTĚV, Izrail, O realismus v hudbě, Praha 1952, s. 40.
34 Tamtéž. s. 20.
35 Do kategorie avantgardních stylů se zařazuje např. futurismus, poetismus, surrealismus, konstruktivis-

mus, v případě hudby expresionismus, atonalita, případně hudební styly inspirovány jazzovou hudbou. 
36 ŽDANOV, Andrej Alexandrovič., O umění, Praha 1949,. s. 18
37 Tamtéž, s. 11
38 CHEW, Geoff re – BEK, Mikuláš, Introduction to the The Dialectics of Social Realism, In: BEK − 

Mikuláš, (ed.), CHEW − Geoff rey, (ed.) a MACEK − Petr, (ed).: Socialist Realism and Music, Praha 2004, 
s. 13
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skupiny, často politicky (obvykle levicově) profi lované, ovšem v tomto případě se 
jednalo o plošné institucionální provázání umělců a ofi ciální doktríny. Všechny 
ostatní skupiny byly včleněny do nově vznikajících svazů (např. Syndikát českých 
a slovenských skladatelů, Přítomnost), či v jistých případech aspoň omezeny (v SSSR 
Ruská společnost proletářských hudebníků a Společnost pro soudobou hudbu). 
Byla tak zachována jistá personální kontinuita, ovšem v prostředí  omezeném mnoha 
restrikcemi.39 

Svazy skladatelů v jednotlivých zemích východního bloku poskytly svým členům 
jisté výhody – pokud tedy byli jejich loajálními členy. Ovšem v nich probíhající dis-
kuze byly prostoupeny atmosférou úzkosti a strachu. Autoři jako by byli pranýřováni 
a jejich úzkost se stupňovala v souvislosti s růstem neurčitosti ústředního ideolo-
gického konceptu. Ve vzduchu tak stále visely obavy, že bude jakýkoliv člen svazu 
obviněn z formalismu i kosmopolitismu. Wolfgang Lesser, komponista a funkcio-
nář z NDR, vzpomínal, že debaty ve svazu měly sloužit k přinucení přijmout soc. 
realismus, jehož plné podřízení bylo jedinou cestou kariérního postupu. Z tohoto 
pohledu může být soc. realismus vnímán nikoliv jako hudební styl nebo metoda 
tvůrčí práce, ale spíše jako diskurz nad politickou korektností v hudbě. Prioritou tak 
nemuselo být poznání, ale dosažení poslušnosti v rámci skupin – svazů.40

 2.1.1 Ždanov a hudba
 
Pro socialistický realismus bylo typické, že zásadní rozhodnutí nebyla výsled-

kem diskuze mezi umělci a hudebními vědci, nýbrž se jednalo o nařízení určená 
shora. Toto nebylo charakteristické pouze pro prostředí SSSR, ale obdobně tomu 
bylo i v ČSR, kdy hlavní podněty přicházely z první komunistické země. Ty byly ná-
sledně protlačovány prostřednictvím Ministerstva informací a jednotlivých ideových 
organizací (syndikátů, svazů). Tvůrci sovětské kulturní politiky nepatřili pouze mezi 
politiky, ale taktéž se považovali za „specialisty“ na umění zabývající se otázkami 
„správné“ hudební tvorby vhodné k veřejné produkci. Hudebním otázkám bylo 
v SSSR věnováno několik diskuzí již od poloviny 30. let. První defi nování socialistic-
kého realismu v hudbě lze zaznamenat už v roce 1934. Sovětští umělci byli žádáni, 
aby se zaměřili na „vítězné, pokrokové zdroje skutečnosti, na hrdinskou jasnost a krásu 

charakterizující duševní život sovětského člověka. Socialistický realismus vyžaduje ostrý boj 

proti protilidovým moderním tendencím, provázejícím úpadek a rozklad soudobé buržoazní 

kultury.“41 Pro poválečný vývoj socialistického realismu v hudbě měl až zásadní vý-
znam proslov, s kterým vystoupil v únoru 1948 na poradách představitelů sovětské 
hudby při ÚV VKS(b) Andrej A. Ždanov. Tentokrát byl obsah proslovu recipován 

39 CHEW, Geoff re – BEK, Mikuláš, Introduction to the The Dialectics of Social Realism, In: BEK − Mikuláš, 
(ed.), CHEW − Geoff rey, (ed.) a MACEK − Petr, (ed).: Socialist Realism and Music, Praha 2004, s. 19

40 Tamtéž. s. 15
41 HRČKOVÁ, Naďa, Dějiny hudby VI., Praha 2006, s. 36
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nejenom v Sovětském svazu, ale zajistil si pozornost také v celém hudebním světě 
východního bloku.42

Jeho vliv byl natolik velký, že v současné hudební historiografi i je tato hudební 
etapa souhrnně označována jako „ždanovismus“. Obsahu jeho proslovu je tedy třeba 
věnovat zvýšenou pozornost, neboť se na tento proslov odvolávali českoslovenští ko-
munističtí skladatelé od roku 1948 až do období, kdy v rámci XX. sjezdu KSSS došlo 
k odhalení Stalinova kultu v roce 1956. Do češtiny byl přeložen a vydán Ždanovů 
proslov o rok později pod názvem Problémy sovětské hudby.43 Hudebně vědeckých 
rozborů se mu dostalo v československém prostředí o něco později, a to například 
v dílech Vývojové cesty sovětské hudby od Ševerdjana, či O realismus v hudbě od 
Nestěva a Kremleva: „Je třeba, aby si všichni uvědomili, že naše strana, vyjadřující zájmy 

našeho státu, našeho lidu, bude podporovat jenom zdravý, pokrokový směr v hudbě, směr 

socialistického realismu.“44

V proslovu Ždanova se jedná v jistém slova smyslu o jasné vyjádření pohledu 
vlivného sovětského ideologa, jehož slova se následně stala dogmatem přijímaným 
až do smrti Stalina bez zásadních výhrad. Ždanov ve svém proslovu reagoval na mos-
kevskou premiéru Muradeliho opery Veliká družba.45 Ona kritika samotného díla není 
až tak důležitá, neboť o uměleckých dovednostech skladatele Muradeliho se mohou 
dodnes vést debaty. Spíše jde o to, že v tomto proslovu explicitně Ždanov defi noval 
na základě kritiky jedné opery podstatu socialistického realismu v hudbě.

Ždanov při své kritice ovšem neodsuzoval samotného skladatele Muradeliho, ný-
brž Výbor pro umění. Tato instituce v čele s Chrapčenkem měla podle jeho slov již 
dávno před moskevskou premiérou operu stáhnout a ne ji protěžovat jako správný 
výtvor socialistického realismu. Mimo jiné, v době proslovu už sám Muradeli podal 
sebekritiku, přičemž za hlavního strůjce jeho „pomýlené“ kompozice označil učitele 
z konzervatoře. Se všemi svými důsledky se na něm měly podepsat jejich negativní 
postoje vůči ruským klasikům, které považovali za relikt minulosti.46 V obecnější ro-
vině vyšlo během proslovu ofi ciálně na povrch, že Ždanov považuje krizi v hudbě 
za zcela ukázkovou. Například zdůraznil, že obdobné problémy se nevyskytly ve fi l-
mové produkci. Naopak skladatelé selhali a nechali si doslova „zaplevelit“ tvorbu 
formalismem a kosmopolitismem.47 

42 ASAFJEV, A, O novou hudební estetiku, O socialistický realismus, In: Hudební rozhledy, roč. 1, č. 2, s. 43
43 Obsah textu Problémy sovětské hudby vyšel také v tentýž rok v souborném Ždanovově díle nesoucí 

název O umění. Mimo kapitoly zabývající se hudbou jsou v knize zaznamenány neméně pro sovětské 
umění významné proslovy. Kapitola O nejpokrokovější literatuře světa je překladem Ždanovova pro-
slovu z I. všesvazového sjezdu spisovatelů v roce 1934. Závěrečnou kapitolou je Situace na fi losofi cké 
frontě v SSSR, v rámci které byl československému čtenáři přeložen projev Ždanova o knize G. F. 
Alexandrova Dějiny západoevropské fi lozofi e z 24. června 1947. 

44 NESTĚV, I – KREMLEV, J., O realismus v hudbě, Praha 1952, s. 8 
45 V českých překladech bývá tato opera překládána buď jako Veliká družba, či Veliké přátelství. Tuto překla-

dovou nejednotnost lze interpretovat, jako jazykovou „neukotvenost“ pojmu družba, který do češtiny 
pronikl až po roce 1945. 

46 ŽDANOV, s. 69
47 Tamtéž, s. 76
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Podle Ždanova měl mít správný socialistický realismus v hudbě snadno zapama-
tovatelnou melodii, jinak by byla hudba nepřístupná posluchači a tedy zbytečná. 
Za zásadní charakterový nedostatek považoval neharmoničnost a hlučnost, což by 
podle něj vedlo k chaosu, kakofonii (nesouladu), či dokonce k drásání poslucha-
čových uší. Upozorňoval také na to, že je neakceptovatelné pokud v rámci operní 
tvorby neodpovídá melodie vystupujícím postavám („rozpor mezi city a doprovodem“). 
Vystupující postavy měly mít adekvátní podklad.48 Na jedné straně varoval sklada-
tele před používáním přílišné instrumentální bohatosti, ovšem co se týče vokální 
složky, tak zavrhoval díla v nedostatečné míře používající zpěv. Za příklad dobré vo-
kální hudby pokládal klasické opery bohaté na virtuózní pěvecké výkony. Rozebíral 
i stránku rytmickou, kdy poukazoval na to, že nesmí dojít k převládání rytmu nad 
melodií, má naopak dominovat harmonie melodie a rytmu.49 

Co se týče samotných hudebních forem, vyjadřoval se v tomto případě více kon-
krétně. Podle jeho výkladu se mají sovětští skladatelé zaměřit především na vokální 
tvorbu – opery, masové písně a kantáty. Vysvětlením této skutečnost může být, že se 
jedná o hudební formy, jejichž prostřednictvím je propagace socialistických myšle-
nek mnohem snazší. Sovětská hudební kritika si to dobře uvědomovala, tudíž nepře-
kvapí, že Ždanovovo vystoupení souviselo s kritikou socialistické opery Velká družba 
(první nové opery po deseti letech). 

V případě instrumentální klasické hudby se Ždanov zaobíral konceptem tzv. pro-
gramní hudby. V ruském prostředí měla tato forma tradici již z dob carského Ruska (viz 
Čajkovského díla – Ouvertura Manfred a Slavnostní předehra 1812), čehož Ždanov vyu-
žil pro její legitimizaci. Skladatelé měli skládat symfonie srozumitelné a často již podti-
tulem předem defi nované. Ovšem právě tento žánr hudby je těžké přesně defi novat. 
Nejčastěji se mezi tyto „kladné“ symfonické formy počítaly programní symfonie a sym-
fonické básně. Díky terminologické vágnosti těchto forem šlo mnohem snadněji sklada-
tele obvinit z formalismu a tím jej připravit o možnosti veřejné umělecké realizace.50 

V kritice se dostal i na negativní zhodnocení naturalismu jako umělecké metody. 
Za hudební projev naturalismus považoval využívání nástrojů, ke kterému nebyly 
určeny (například klavír použitý v rámci hudebního experimentu jako bicí nástroj). 
Podle Ždanova lze za naturalismus v hudbě také považovat využívání zvuků v hudební 
produkci. Tím bylo myšleno nadměrné obsazování nemelodických bicích nástrojů – 
„cinkot činelů a zvuk bubnů“ měl být značně omezen na výjimečné okamžiky. Do této 
části kritiky lze zahrnout i tvrzení o nebezpečí „naturalistických“ zvuků pro poslu-
chačovo ucho. Ždanov se tak pustil dokonce i do značně povrchní analýzy fyziolo-
gie ucha, když tvrdil, že disharmonie v hudbě vede ke zhoršování psychického stavu 
posluchačstva.51 

48 ŽDANOV, s. 65
49 Tamtéž, s. 100
50 NESTĚV, s. 13
51 ŽDANOV, s. 101
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Pro pochopení Ždanovova konstruktu socialistického realismu v hudbě je důle-
žité nezapomenout na skutečnost, že se jedná de facto o uměle vytvořený střet dvou 
neslučitelných postojů. První postoj byl pokrokový („zdravý“) a vůči němu Ždanov 
postavil ve vyhrocené podobě buržoazní formalismus. Pokroková hudba byla zalo-
žena na realistických principech („zobrazení objektivní skutečnosti“), naopak buržoazní 
hudba měla vykazovat „antirealistické“ prvky.52

Podle ofi ciálního výkladu se pokroková hudba hlásila k těm nejklasičtějším sklada-
telům ruských dějin – Glinkovi, Čajkovskému, Rimskému-Korsakovi, Musorgskému. 
Otázce inspirace ruskými klasiky se věnovala zvýšená pozornost, neboť skladatelé se 
dostali do slepé uličky – do jaké míry se lze ruskými klasiky inspirovat a kdy se už 
jedná o bezbřehé epigonství.53 Ždanov sice k této otázce zaujal stanovisko,54 ovšem 
stále se jednalo o velice nekonkrétní „doporučení“, jenž bylo pro skladatele skláda-
jící v podmínkách socialistického realismu nadále problematické. Ždanov stanovil 
sovětským skladatelům cíl, aby podle starých ruských klasiků vytvořili „silnou sku-

pinu“55, která měla rozvíjet a zdokonalovat sovětskou hudbu a chránit ji, aby byla 
„pýchou sovětského lidu“.56

Za základní pilíře správného umění sloužícího lidu byli považováni skladatelé 
s kladným vztahem k lidové tvorbě, k ruskému klasickému dědictví.57 Za formalisty se 
považovali všichni bez rozdílu, kdo se zřekli lidovosti a službě lidu, tvořili pro „elity“ 
v duchu domnělého „novotaření“, případně upřednostnili symfonickou hudbu na 
úkor oper, písní a kantát. Přičemž vůbec nezáleželo na jejich samotných uměleckých 
dovednostech, jinak by za formalisty nemohli být Ždanovem prohlášeni ti nejúspěš-
nější – Šostakovič, Prokofjev, či Chačaturjan.58 

Podle ofi ciálního diskurzu mělo dojít k odsouzení západní klasické hudby, 
které byl připisován formalismus a kosmopolitismus.59 Sovětská hudba se měla na-
opak projevovat jako internacionální, pevně ukotvena na tradicích, vkusná a vlas-

52 „Antirealismem“ bylo myšleno zřeknutí se pravdivého zobrazení životních dějů, pěstování „čisté 
formy“, abstraktní „ideální krásy“. Obecně lze tento termín shrnout pod konstrukt „umění pro umění“.

 NESTĚV, s. 12
53 Epigonstvím se označuje nekritické napodobování významných osobností. V případě epigonství 

v hudbě, se rozumělo napodobování tvorby českých národních klasiků (především Bedřicha Smetany).
 Více k této tématice v kapitole Novátorství, či tradice?
54 Ždanovovo pojetí pokrokové hudby bylo založeno na bezmezném obdivu klasiků. Svojí tvorbou se skla-

datelé měli prvně vůbec dostihnout „velikány“ ruské hudby. Poté teprve může nastat situace, že sovětská 
hudba se stane zcela pokrokovou.

55 „Silnou skupinou“ Ždanov myslel s největší pravděpodobností paralelu k „Mocné hrstce“. Jednalo o vol-
nou skupinu pěti nejvýznamnějších ruských skladatelů (Balakirev, Borodin, Kjui, Musorgský, Korsakov) 
působící tvořící ve druhé polovině 19. století. Kladli za cíl tvořit v duchu „nové hudby“, aniž by dochá-
zelo k imitování starší evropské hudby. 

56 Tamtéž, s. 104
57 Za jedny z nejvíce oceňovaných skladatelů sovětského realismu jsou považováni Šostakovič, 

Chačaturjan, Mjaskovskij. Vládnoucí špičky vyzdvihovali z Šostakovičovy tvorby I., V. VII. symfonii 
a Píseň o lesích. Obdobné veřejné adorace se dostalo Chačaturjanova Houslového koncertu, Kantátě o vlasti, 
případně baletu Gajané. Další prominent Mjaskovskij byl oceňován za 16., 21. a 25. symfonii. 

 NESTĚV, s. 86 
58 ŽDANOV, s. 80
59 Tuto radikální a zjednodušující tezi rozvinul Gorodinskij v knize Hudba duševní bídy.
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tenecká, jak totiž pravil Ždanov: „…internacionalismus se ale rodí tam, kde vzkvétá národní hud-

ba.“60 Internacionalismem lze explicitně charakterizovat další ofi ciálně přijímanou 
pozitivní hodnotu stojící v opozici vůči buržoaznímu kosmopolitismu. V teoretické 
rovině tak došlo k sblížení internacionalismu a národního cítění, tedy dvou na první 
pohled nepříliš kompatibilních postojů. Není tak asi překvapující, že snaha o odli-
šení internacionalismu a kosmopolitismu zaměstnávala mnohé kulturní ideology, 
nejenom v SSSR, ale i v dalších zemích východního bloku, pochopitelně i v ČSR. 
Podle kulturního ideologa a ministra Václava Kopeckého měl být internacionalismus 
charakterizován jako socialistické vlastenectví, dělnická solidarita, právo národů 
na sebeurčení, svobodu a nezávislost.61 Z toho plyne, že Ždanovovy teze působily 
značné potíže v konečné realizaci „správné“ kulturní politiky a vedli k neustálým 
interpretačním problémům.

 2.2  Socialistický realismus v Československu 
 2.2.1  Meziválečná avantgarda 

Prehistorii přístupu a charakteru hudby podobající se dialektice socialistického 
realismu lze spatřovat v  hudebně-estetickém vývoji české hudbu již od počátku 20. 
století. Do první světové války byla česká hudba vázána na německý a především 
rakouský hudební okruh. V této době v české hudební kultuře vykrystalizovaly dvě 
základní skupiny skladatelů a hudebních teoretiků. Jednu skupinu lze označit jako 
„Smetanovu“, do ní např. patřily osobnosti jako Zdeněk Nejedlý, Otakar Ostrčil, či 
Josef. B. Foerster. Do druhé skupiny nazývané „Dvořákova“ řadíme osobnosti české 
hudební kultury Vítězslava Nováka a Josefa Suka. 

První náznaky kritiky modernismu, v jistých momentech podobnému kri-
tice socialistického realismu, lze o necelé půl století později spatřit na postojích 
„Smetanovy“ skupiny vůči takzvané druhé vídeňské škole a její čelní osobnosti 
Arnoldu Schönbergovi. „Smetanova“ skupina měla k tomuto klíčovému hudebnímu 
reformátorovi velice rozporuplný vztah. Jeho rané a stále ještě tonální tvorby si vá-
žili, ovšem nebyli schopni se vyrovnat s jeho pozdějšími atonálními skladbami. Za 
hlavní důvody tohoto obratu a značného ochlazování vztahu k vídeňskému hudeb-
nímu prostředí přispěla jejich neochota pochopit atonalitu a zároveň zde svoji roli 
sehrál i rostoucí nacionalismus spadající do období těsně před první světovou válku. 
Za vyvrcholení této antipatie lze považovat reakce z roku 1917 na pražskou premiéru 
opery Eine fl orentische Tragädie od Alexandra Zemlinského. 

Tento rakouský autor s vazbami na německou pražskou hudební kulturu patřil 
do okruhu skladatelů, kteří se pokoušeli propojovat doznívající pozdní romantismus 
a nové skladatelské principy „objevené“ Schönbergem. Jeho opera vzbudila značnou 

60  ŽDANOV, s. 88
61  RANDÁK, V záři rudého kalicha, Praha 2015, s. 206
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kritiku a to například od hudebního vědce a přítele Zdeňka Nejedlého Vladimíra 
Helferta. O pražské premiéře Zemlinského opery se tento významný kulturní orga-
nizátor vyjádřil, jako „o příkladu německé dekadence“.62

Období po první světové lze v české hudbě charakterizovat, na rozdíl od před-
cházející etapy jako mnohem více izolacionistické, či až nacionalistické. Nic na tom 
nezměnila ani nová vlna obdivu francouzské kultury, jejímž prostřednictvím dochá-
zelo k importu francouzského neoklasicismu. Obdobně pozitivně nezapůsobil ani 
návrat Aloise Háby do Prahy ze svého studijního pobytu z Berlína, kde se blíže se-
známil se Schönbergovým stylem kompozice. Podle hudebního vědce Mikuláše Beka 
lze vysledovat jisté indicie vedoucí k tezi, že období 20. let v Československu vytvo-
řilo vyjadřovací prostředky schopné se transformovat do budoucího socialistického 
realismu. 

Jako důkaz této teze předkládá dílo O proudech v soudobé hudbě od souputníka 
Zdeňka Nejedlého a Otokara Hostinského Jiří Bartoše. Bartoš se o modernistických 
tendencích vyjadřuje velice negativisticky. „Netajil jsem se, že […] vyzní můj referát po-

někud tradicionalisticky, avšak jsem jist, že stanovisko analogické by byl zaujal o podstatě 

každý referent, jemuž by záleželo na tom, aby všecky klady české hudby byly zdůrazněny 

a všecky pseudomoderní výstřelky módních směrů odmítnuty. A v tom je dnes, bohudík, celá 

česká hudební kritika za jedno.“63 
Bartoš zaujímal vůči poválečnému vývoji velká očekávání. Věřil v hluboké změny 

hodnot vedoucích až k „novému člověku“, což může evokovat rétoriku teoretiků 
socialistického realismu z období po roce 1945. Bartoš proklamoval změny od po-
zitivismu k metafyzice, od racionality k pocitům a intuici. Jeho idealistické postoje 
se následně přesunuly k více materialistickým pozicím. Především se vymezil proti 
předválečným modernistickým trendům. „Vynalézá se, avšak netvoří, zkoumá a bádá 

se, nepoznává se však umělecky.“64 Dále se Bartoš ohrazuje vůči skladatelům předváleč-
ných modernistických stylů. „Předválečný umělec se nestaral o to, aby hudba jeho mluvila 

ke všem srdcím, aby byla všelidským jazykem každému srozumitelným: čím méně lidí mu ro-

zumělo, tím za většího hrdinu se pokládal… Tento umělec sociálního problému si nepostavil, 

nechtěl sestupovati k lidem, nýbrž žádal kategoricky, aby lid přišel za ním. Avšak aristokra-

tické jeho stanovisko, přímo naráželo na tupost davu, z níž se on naopak radoval. On přímo 

vyháněl lidi do biografů a do chantanů, neboť aby si byl s davem porozuměl, bylo předem 

vyloučeno.“65

Bartošův idealismus o „novém člověku“ v sobě obsahuje stále koncept dušev-
ního obsahu, jemuž lze porozumět skrze intuici. Zůstává tak v jistých momentech 
v konfl iktu s budoucími soc. realistickými přístupy. Jeho výklad ovšem nepředstavuje 

62 BEK, Mikuláš, Socialist Realism and Anti-Modernism in Czech Music, In: BEK, Mikuláš, (ed.) – CHEW, 
Geoff rey, (ed.) – MACEK, Petr, (ed.): Socialist Realism and Music, Praha 2004, s. 53

63 BARTOŠ, Josef: O proudech v soudobé hudbě, Kdyně 1924, s. 5
64 Tamtéž, 17.
65 BARTOŠ, s. 17–18. 
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nikterak dominantní fi lozofi cko-umělecký proud. Na druhou stranu jeho smýšlení 
o modernistické hudbě koreluje s budoucím nahlížením na formalistickou hudbu, 
ačkoliv tento pojem Bartoš ještě nepoužíval, případně ani neznal. Navíc se v jeho 
názorech projevuje obrat k reálnému životu a je zprostředkovávána typizace, která 
patřila k pilířům programu socialistického realismu prvně defi novaného v SSSR ve 
30. letech.66 „Nás nezajímá už něco, co by bylo mimo život, nýbrž chceme svou uměleckou 

visi zaklíniti pevně do souhrnu všeho, co se teče mimo nás nenápadně, klidně, aniž to na sebe 

okatě upozorňovalo. Nehledáme typično, bez něhož není žádného umění, v něčem, co by se 

dalo jakkoli tak typické, jsou toho nejpádnějším důkazem.“67

V dobách soc. realismu byla revolučnost hudby zcela klíčovým fenomén. Jakožto 
součást nové kultury měla pomáhat přetvářet člověka starého světa v „nového socia-
listického člověka“. Ve své podstatě obdobně na ni po první světové válce nahlížel ve 
svém stěžejním díle i Bartoš. „Není proto možno, aby dnešní snažení hudební bylo hledáno 

v technických výbojích, […] nýbrž […] v duchové přeměně člověka předválečného v člověka 

prostého, v člověka sdílného, v člověka neexkluzivního, neisolovaného a sociabilního.“68 Ve 
svém výkladu předznamenává v mnoha dalších momentech budoucí estetiku soc. re-
alismu. Například podává negativní kritiku obrazu soudobé německé a francouzské 
hudby, jež měla být řízena povrchností, případně hédonismem.69 Otázkou zůstává, 
zda mohl Bartoš tušit, že obdobnou, i když nepochybně agresivnější kritiku obdrží 
o několik let později celá „západní“ hudba od hlavních sovětských ideologů.

Bartoše tak lze považovat za hudebního teoretika předznamenávajícího hudební 
vývoj v Československu po roce 1945. Jím předložený antagonismus dvou skupin 
skladatelů připomíná ofi ciální dělení skladatelů na pokrokové a formalisty. Bartoš 
skladatele klasifi koval na dvě základní skupiny. První skupina měli být skladatelé 
druhořadého významu pro správný vývoj české hudby – Josef Suk, Vítězslav Novák, 
případně i Leoš Janáček. Naopak za správný hudební proud označil skladatele vy-
cházející z odkazu Bedřicha Smetany, jako zakladatele české národní hudby. Sem 
lze zařadit například skladatele Josefa B. Foerstera, či Zdeňka Fibicha. Tímto výkla-
dem zcela odpovídal konceptu dlouhodobě budovaného Zdeňkem Nejedlým. Odkaz 
a role Bedřicha Smetany, jako skladatele i člověka, zůstává poté alfou a omegou 
marxisticky laděných hudebních trendů, které vyvrcholily po konci druhé světové 
války v plném přijetí socialistického realismu. „Studium jeho díla (díla Smetany, pozn. 
a.) pomáhá nám řešiti nejkomplikovanější otázky hudební teoretické a estetické: pojem ná-

rodnosti i pojem uměleckého internacionalismu, pojem individuality umělecké i umělecké 

kolektivity.“70 

66 BEK, Socialist Realism and Anti-Modernism in Czech Music, s. 54
67 Tamtéž, s. 23.
68 BARTOŠ, s. 24.
69 BEK, s. 55
70 BARTOŠ, s. 78
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Přijetí sovětského modelu socialistického realismu jako jediné správné metody 
mezi levicově orientovanými umělci ovšem spadá až do přelomu 20. a 30. let. V roce 
1929 vznikla organizace Levá fronta, která v sobě sdružila mnoho významných spi-
sovatelů původně působících v Devětsilu. Od roku 1932 v rámci této organizace 
fungovalo také oddělení proletářských hudebníků, z jehož řad pocházeli skladatelé 
rozvíjející tvůrčí metodu socialistického realismu v hudbě. Za příčinu tohoto vý-
voje v marxisticky orientovaných kruzích lze považovat především narůstající nacis-
tické nebezpečí, které zapříčinilo, že se mnozí umělci obraceli s velkými nadějemi 
k vývoji v Sovětském svazu. Neméně zásadní byla i stalinizace Komunistické strany 
Československa roce 1929, kdy lidé kolem Klementa Gottwalda získali dominantní 
postavení ve straně a úzce se napojili na Kominternu. V tomto období tak dochází 
k jasnému ideologickému vymezení umělců, kteří se postupně začali explicitně zří-
kat svojí avantgardní minulosti, i když tvůrčí avantgardní jazyk v meziválečné době 
ještě neopustili. Jejich ústřední a všem společnou myšlenkou byla služba lidu, a bylo 
jedno, zda se jednalo o umírněné skladatele stále přemýšlející v duchu nespoutané 
avantgardy 20. let (Alois Hába), či skladatelé plně se podřizující úzce profi lovanému 
sovětskému modelu soc. realismu (Josef Stanislav, Vít Nejedlý).71 

Do okruhu skladatelů vzešlých z Oddělení proletářských hudebníků Levé fronty, 
případně obdobných ideově spřízněných organizací, vzešli skladatelé jako Ervín 
Schulhoff , Emil F. Burian, Josef Stanislav, Vít Nejedlý či Alois Hába. Čeští sklada-
telé měli možnost se poprvé setkat s „opravdovým“ socialistickým realismem v jeho 
domovském Sovětském svazu v roce 1933, kdy Schullhof, Stanislav a Hába navštívili 
Mezinárodní olympiádu revolučních divadel v Moskvě.72 Stali se tak pro českoslo-
venskou hudební scénu průkopníky této umělecké metody, pro kterou se vlivné levi-
cové umělecké prostředí v Československu zdálo velice přívětivé. Na druhou stranu, 
i přes výše zmíněné aktivity několika skladatelů-komunistů, se jednalo na rozdíl od 
komunistických spisovatelů a básníků o relativně nepočetné hnutí.73 

V rámci skladatelů klíčových pro přijímání vlivů ze SSSR fi guruje bezpochyby 
Ervín Schullhof. Jako skladatel patřil k nejvíce talentovaným osobnostem své ge-
nerace. Pocházel z dobře situované německy hovořící židovské rodiny a dostalo se 
mu toho nejlepšího vzdělání. Patřil k velkým propagátorům avantgardního umění 
a jazzu.74 Jeho styl kompozice byl značně nekonvenční a často narážel na nepocho-
pení svých současníků, čehož si byl sám dobře vědom. „Jeden svět není zralý, druhý je 

zcela přestárlý. Nezralý svět bude schopen přijmout moji hudbu, když dosáhne mladickosti 

a když bude schopen omladit starý svět. Tohle může být naposledy, ale jsem si jist, že omlazení 

přijde.“75

71 BEK, s. 55.
72 MACEK, Jiří, Česká hudební avantgarda (průvodce světem orchestru jedné pozoruhodné epochy), Praha 2012, s. 

300
73 MACEK, s. 230
74 MACEK, s. 275
75 BEK, Josef, Ervin Schulhoff . Leben und Werk, Hamburk 1994, s. 117
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Na počátku 30. letech vlivem událostí v Německu přijal Schullhof za své myšlenky 
komunismu a plně se jim umělecky podřídil. Svoje sblížení se soc. realismem sám 
deklaroval jako přirozený a logický vývoj moderního umění. Ještě předtím, v roce 
1932 pravděpodobně pod vlivem hospodářské krize, složil oratorium Komunistický 

manifest.76 Mimo jiné, tento hudební počin do té doby neměl obdoby jak v tuzem-
ské, tak i ve světové tvorbě. Významu tohoto hudebního díla si ve své kritice vyšlé 
v Haló novinách 14. února 1935 povšiml další významný komunistický skladatel Vít 
Nejedlý. Stále se ale jednalo o jednu z prvních vlaštovek nově se etablující umělecké 
doktríny. Za vrcholné Schulhoff ovo dílo zcela odpovídající duchu soc. realismu lze 
považovat až VI. symfonii s podtitulem „Symfonie svobody“77 složenou v letech okupace 
(1940–1941). Skladbu autor složil těsně před deportací do koncentračního tábora 
Wülzburg, jehož pobyt nepřežil. Autor svojí VI. symfonií opěvoval revoluci a dediko-
val ji Rudé armádě. Tato programní symfonie obohacená o vokální složku již plně 
odpovídala požadavkům soc. realismu.78 

Pro propagaci soc. realismu v Československu zaujímá zcela klíčovou roli také 
syn Zdeňka Nejedlého, skladatel Vít Nejedlý. Vedle skládání se věnoval i hudební te-
orii, sbormistrovství a v neposlední řadě psal do levicově profi lovaných novin. Pokud 
je Ervín Schulhoff  považován za průkopníka aplikace soc. realismu do větších forem 
– politicky motivovaných kantát, oratorií a symfonií, tak Vít Nejedlý je naopak první 
úspěšným představitelem masových písní. Už v roce 1934 složil Pochod rudých spor-

tovců,79 Pochod jednotné dělnické fronty,80 a píseň Dělostřelecká.81 Vít Nejedlý také zkom-
ponoval politicky angažovanou III. symfonii s přízviskem „Španělská“, kterou věnoval 
obráncům demokracie z let občanské války ve Španělsku. 

Vzhledem k tomu, že Schulhoff  i Vít Nejedlý zemřeli ještě za války, do samot-
ného ideologického etablování soc. realismu po roce 1945 nezasáhli. Dokonce na 
Schulhoff a bylo po roce 1945 nahlíženo stále jako na představitele meziválečné avant-
gardy. Jeho díla byla hrána v období socialistického realismu zcela minimálně, což 
možná souvisí i s jeho židovským původem, po roce 1948 značně nežádoucím. Jiná 
situace byla u Víta Nejedlého, jehož odkaz byl zaštítěn působením v hudební četě 
1. samostatné brigády na východní frontě. V jejich řadách složil nejznámější český 
pochod celé války – Vítězství bude naše, který se stal symbolem československých bojů 
na východní frontě. Na propagaci jeho odkazu měl rovněž vliv jeho otce Zdeněk. 

Pro období refl exe soc. realismu do roku 1945 nelze opomenout skladatele Josefa 
Stanislava, který se na rozdíl od Schullhofa a Nejedlého podílel na vývoji soc. rea-
listické hudby nejenom skladatelskou tvorbou, ale i kulturně-politickou činností po 

76 Komunistický manifest, oratorium pro čtyři sólové hlasy, chlapecký sbor, dva smíšené sbory a velký or-
chestr dechových nástrojů, text podle Marxova a Engelsova Manifestu zpracoval Rudolf Fuchs. 

77 VI. symfonie „Symfonie svobody“, pro smíšený sbor a velký orchestr na slova Adalberta von Chamiso.
78 SMOLKA, Jaroslav, Česká kantáta a oratorium, Praha 1970, s. 294−296
79 Pochod byl určen pro potřeby Federace proletářské tělovýchovy. Slova napsal Jan Dolina.
80 Píseň z roku 1936 již předznamenává období tvorby masových písní. Slova napsal František Kubr.
81 Píseň z roku 1943−1944 napsána pro Armádní umělecký soubor. Slova napsal Jan Mareš.
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roce 1945. V jeho případě se jedná přesně o ten typ skladatele, který se přes nízký 
skladatelský talent dokázal prosadit, a po osvobození se stal jedním z hlavních hu-
debních ideologů. Do KSČ vstoupil již v roce 1931, čímž se zařadil mezi nepočetné 
tvůrce vstoupivší do strany dávno před rokem 1945. Na jeho příkladu lze explicitně 
potvrdit první zásadní propojování levicových skladatelů s lidovými masami. Sám 
se z pozice pevného až dogmaticky smýšlejícího člověka, chovajícího obdiv k sta-
linistickému modelu vlády vyjádřil k propojení mas a skladatelů v článku s názvem 
Tonometr v časopisu Rytmus. V tomto článku se přihlásil ke svojí hudebně vzděla-
vatelské činnosti s předválečných let. „V letech 1934–1936 pořádal Svaz dělnických diva-

delního ochotnictva (DDOČ) hudební kurzy pro své členy. Z potřeby názorně poučit zvídavé 

zájemce z proletářských účastníků kurzů o hudbě, sestrojil jsem s jejich pomocí řadu pomů-

cek, které se pak osvědčily i při jiných příležitostech. První z nich byl tonometr, který podle 

mých výkresů bezvadně sestrojil nástrojářský dělník F. Štekl. Sloužil mě především k vysvět-

lení a popularizaci Hábovy čtvrttónové hudby. Tvoření lidové fronty při fašistům působilo, 

že se utužovalo přátelství pokrokových umělců s revolučním dělnictvem. Dělníci se počali 

zajímat o uměleckou činnost svých přátel z kruhu inteligence.“82 

Po svém návratu z Moskvy v roce 1933 se stal nejradikálnějším propagátorem nově 
diskutovaného socialistického realismu v českém prostředí. Mezi jeho angažovanou 
tvorbu předznamenávající soc. realismus se považuje Pozdrav z SSSR,83 Dohnat a pře-

dehnat a Píseň o rudém tisku.84 Během druhé světové války vytvořil svoje „vrcholné“ 
dílo Rudoarmějskou symfonii. Bezpochyby jedno z nejambicióznějších děl válečného 
období spojené s českou refl exí vlivů ze SSSR. Bohužel pro Stanislava se v tomto díle 
projevily jeho umělecké mantinely, což lze vypozorovat ve velice chladném přijetí 
díla po premiéře 5. května 1946.85 

Pro rozšíření metod socialistického realismu v Československu měla zásadní 
vliv až zkušenost nacistické okupace. Hudební díla vzniklá za války se vyznačovala 
maximální konkretizací a burcujícím charakterem. Svým dílem se skladatelé snažili 
„svolávat národ k vytvoření jednotné fronty“.86 Skladatelé tak defi nitivně opustili 
avantgardní přístupy a obrátili se ke stylu klasiků národních tradic – Smetanovi, 
Dvořákovi. Docházelo tak k masovějšímu přibližování se hudebním projevům typic-
kým soc. realismu. Otázkou spíš zůstává, nakolik lze v tomto vývoji umělecké tvorby 
hledat již komunistickou profi laci autorů, či se pouze v daných podmínkách jednalo 
o nutnost sloužící uvědomění českého národa.87 

Pro válečné období je také typické, že v Protektorátu ustala tvorba masových 
písní, které se do té doby v levicově angažovaných kruzích těšili relativní popularitě. 
82 STANISLAV, Josef, Tonomer, In: RYTMUS, r. 11 (1947), č. 1, s. 4
83 Píseň vznikla po jeho návratu ze SSSR v roce 1933. Slova napsal L. Führenberg.
84 V tomto případě se jedná o dvě simultánní masové písně z roku 1934. Písně se provozovaly tak, že se 

nejprve zpívala prvá sloka od prvé písně, pak prvá od druhé písně, a nakonec třetí se zpívala dohro-
mady. Slova napsal F. Němec. 

85 HAVLÍK, Jaromír, Česká symfonie 1945-1989, Praha 1989, s. 45
86 Tamtéž, s. 38
87 Tamtéž, s. 36
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Důvody není asi nutné příliš představovat. Je zcela jasné, že tento typ obsahově vy-
hrocených skladeb nemohl být veřejně produkován. Naopak se ale značně rozmohla 
tvorba programních symfonií. Tento žánr poskytl skladatelům možnost se vyjádřit, 
aniž by na sebe upozornili úřady. Na druhou stranu, premiéry skutečně angažova-
ných symfonií – jako například zmíněné Rudoarmějské symfonie od J. Stanislava, či 
Symfonie o vítězství od Václava Dobiáše – proběhly až po osvobození.88 Pro tyto sym-
fonie vzniklé za okupace je typické, že se jejich prostřednictvím skladatelé snažili 
vyjádřit svoje slovanství a bratrskou spřízněnost se Sovětským svazem. 

Ve výčtu hudebních forem, jinak zcela typických pro soc. realismus, nesmí chy-
bět politicky profi lované kantáty. Tato hudební forma v tuzemském prostředí mezi 
léty 1938-1945 prakticky nevznikala, jedinou výjimkou je „protiokupantská“ kantáta 
„Neustupujte!“ od M. Kabeláče, která svým obsahem nesplňovala podmínky soc. rea-
lismu, a není pro téma této práce důležitá.89 

 2.2.2  Formování „pokrokového“ diskurzu v hudbě (1945–1948)

V Československu se léta 1945–1948 značně promítla i do hudebního vývoje. 
V souvislosti se střetáváním názorů, ideologií, politických a ekonomických koncepcí, 
byla nucena i hudební fronta na tyto dramatické události reagovat. Méně ovšem po 
stránce tvůrčí, pro kterou byly až zásadní události spojené se Ždanovovým vystoupe-
ním a na něj reagujícím Pražským manifestem z roku 1948. Pro období třetí republiky 
jsou spíše typické hudebně organizátorské aktivity. Došlo k posílení ekonomického 
zajištění hudebních institucí, znárodnění symfonických orchestrů, k rozšiřování hu-
debního školství apod. Hlavní kulturní ideologové, jako byl Václav Kopecký, Gustav 
Bareš či Zdeněk Nejedlý,90 si bezpochyby uvědomovali možnosti využití hudby pro 
pozitivní prezentaci komunistické ideologie, tudíž měli zájem na stabilním instituci-
onálním ukotvení československé hudební scény.

Na kulturní dění po roce 1945 měl značný vliv také Košický vládní program. 
V něm bylo stanoveno, že má dojít k revizi dosavadní kulturní politiky, k demokrati-
zaci (tj. přístupu mas k umění), zesílení slovanské orientace a lidového a národního 
umění a v neposlední řadě k úplnému přebudování poměrů Československa k SSSR, 
a to vše „v duchu pokroku“.91 Otázce vztahu k národním tradicím a problémům me-
ziválečné situace české hudby se věnoval XV. článek Košického vládního programu, 
88 HAVLÍK, Jaromír, Česká symfonie 1945-1989, Praha 1989, s. 34–35
89 Kabeláčova kantáta „Neustupujte!“ vznikla ihned po vzniku Protektorátu v roce 1939. Jedná se o kantátu 

pro mužský sbor, dechové a bicí nástroje na slova lidové poezie a husitského chorálu. 
 Smolka, s. 316–319
90 Význam politicky angažované tvorby nastínil Zdeněk Nejedlý, který se ve svém projevu ke kulturním 

pracovníkům už v květnu 1945 vyjádřil následovně. „Tehdy (před rokem 1945 – pozn. a.) mnozí naši kulturní 
pracovníci s oblibou hráli úlohu lidí pracujících v uzavřených kroužcích mimo zdravý proud veřejného a denního 
života. Dnes však vcházíme do doby, jež se musí tvořit … nové a veřejné hodnoty. A tu tvůrčí lidé bez ohledu na 
obor své tvořivosti, musí proto na palubu….“ 

 HAVLÍK, s. 86
91 Tamtéž, s. 84
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kde de facto bylo nastíněno navázání kontaktu mezi dílem a „masovým“ poslucha-
čem. Zde se také poukazuje na dvě překážky – třídní rozdíly a vlastní vyjadřovací styl 
umění, což mělo být do budoucna odstraněno.92 

Jistou kontinuitu pro skladatele levicově tvořící v období 30. a 40. let představo-
val spolek Přítomnost, jehož počátky se datují do roku 1935. Postupně jím prošlo ně-
kolik levicově orientovaných skladatelů, kteří v období druhé světové války navázali 
přátelství a společně vykročili do nových politických a kulturních poválečných po-
měrů. Ve spolku v období války a následného poválečného vývoje působili na jedné 
straně představitelé starší skladatelské generace – Stanislav, Burian, Jeremiáš, Hába, 
ale stejně tak svoje začátky s Přítomností spojili skladatelé, kteří se do té doby nějak 
aktivně v levicových kruzích neprojevovali – Jan Hanuš, Václav Holzknecht, či právě 
Václav Dobiáš.93 Pokračováním organizováním skladatelů byl v roce 1946 vznik nové 
organizace, a to Syndikátu českých skladatelů. Jeho aktivity navázaly na Přítomnost, 
ale také na Uměleckou besedu a Českou hudební společnost. 

První iniciativa založit jednotnou stavovskou organizaci hudebníků na fungující 
na bázi syndikátů se objevila již v meziválečném období. Během Protektorátu se tato 
myšlenka dále rozvíjela například snahou o vytvoření organizace typu hudebního 
syndikátu, případně hudební komory. Jako intermezzo těchto snah lze interpretovat 
iniciativu Unie českých hudebníků, ovšem doba nepřála nějaké významnější organi-
zaci na poli české hudby. K defi nitivnímu založení Syndikátu českých skladatelů do-
šlo až 20. února 1946, stanovy však byly přijaty již 10. ledna 1946. Hned po svém za-
ložení bylo v Syndikátu přítomno i mnoho členů KSČ, případně osobností s hnutím 
sympatizující – Václav Dobiáš, Alois Hába, Emil Hlobil, Jaroslav Tomášek a další.94 

V Československu fungovaly dva syndikáty – český a slovenský, samozřejmě ve vzá-
jemné spolupráci. V čtyřleté historii Syndikátu českých skladatelů lze mluvit o dvou 
obdobích, kdy do února 1948 plnil Syndikát jiné funkce, než v období následujícím. 
Do února 1948 vystupoval Syndikát čistě jako profesní stavovský spolek, do jehož 
aktivit spadala podpůrná, organizační a hudebně propagační činnost. Pro Syndikát 
v tomto období byla stěžejní příprava I. mezinárodního sjezdu skladatelů a hudeb-

92 HAVLÍK, s. 86
93 HANUŠ, Jan, Labyrint svět (Svědectví z konce času), Praha 1996, s. 109
94 Předsedou Syndikátu byl Václav Kaprál, od roku 1946 Ladislav Vycpálek, místopředsedou Alois Hába, 

členové výboru Alois Hába, Václav Dobiáš, Julius Kalaš, Sláva Eman Nováček, Petr Křička, František 
Kudrna, Jan Racek, Jaroslav Jindra. Předsedou sekce skladatelů vážné hudby Jaroslav Tomášek, sekce 
skladatelů populární hudby Jiří Julius Fiala, sekce spisovatelů autorů text Rudolf Jurist. Členové pro-
pagační komise: Václav Dobiáš, Alois Hába, Emil Hlobil, Jaroslav Jindra, Ludvík Kundera, Sláva Eman 
Nováček, Otakar Maršík, Jan Racek, Karel Reiner, Josef Urban. 
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_de-
tail&id=4104 [18. 6. 2017]
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ních kritiků.95 Není pochyb o tom, že se v tomto případě jednalo pro českou hudbu 
o velkou událost. Do Prahy dorazily osobnosti jak ze SSSR, Slovenska, tak z Velké 
Británie, Indie, Turecka. Celkem se Sjezdu zúčastnili hudební odborníci z 16 zemí. 

Sjezdu se svým příspěvkem účastnil mimo jiné Dimitrij Šostakovič, který se ve 
své přednášce zaobíral otázkou Svazu sovětských skladatelů. S velkou pravděpodob-
ností měl svým vystoupením poukázat na přednosti tvůrčích svazů. Na velkou část 
přítomných českých skladatelů, i nekomunistů, muselo vystoupení tak významné 
osobnosti, jako byl Šostakovič, působit jako legitimní odůvodnění pro případné za-
ložené podobné organizace i v ČSR. Šostakovič se ve svém referátu dotkl nejenom 
samotného fungování a struktury Svazu sovětských skladatelů, nýbrž zabrousil i do 
otázek ideových. Označil jakékoliv odchylky od zásad národnosti v hudbě a metody 
socialistického realismu za špatné.96

V obdobném duchu po stránce ideologické vystoupil jeden z radikálů české hu-
dební kultury Josef Stanislav. Ve svém referátu „O masové písni a jejím dnešním vý-
znamu“ přednesl mnoho tezí korespondujících s komunistickým pohledem na maso-
vou píseň jako hlavní a správný prostředek komunikace s lidem. Nad jeho příspěvkem 
do diskuze je nutné pozastavit, neboť v jeho pohledech na masovou píseň již lze plně 
v předstihu vysledovat diskurz provázející stav československé hudby i po roce 1948. 

Masová píseň měla podle Stanislava v Čechách svojí kolébku, což deklaroval ne-
jenom obdobím vlasteneckých písní z doby národního obrození, ale dokonce za zá-
klad české masové písně považoval gotické duchovní písně a husitské písně (resp. 
chorály). K Nejedlého tezím se v tomto případě explicitně nehlásí, ale je velmi prav-
děpodobné, že souzněl s Nejedlého výkladem nastíněného v díle Dějiny husitského 
zpěvu. Klíčovým projevem soudobé masové písně shledával její lidovost, ale na dru-
hou stranu konstatoval, že snese i velkou míru umělosti. Ovšem za předpokladu 
snadného zapamatování myšlenek. Ve svém vystoupení nastínil i problém nedosta-
tečné kooperace básníků a skladatelů, což jako problém rezonovalo v diskuzích ve 
Svazu po celou  první polovinu 50. let. 

Stanislav podal také kritiku nakažlivého měšťáctví, naopak vyzdvihl sokolské písně 
a především produkci Osvobozeného divadla z 30. let. Na piedestal tak postavil vedle 
sebe Emila F. Buriana a Jaroslava Ježka a jejich písňovou tvorbu svým obsahem bojující 
proti fašistickému hnutí. Výklad Stanislava, i když ještě ne zcela explicitně, souzněl 
s koncepcí národní lidové tradice a internacionalismu. Česká masová písně má být 
„[…] součást světového hnutí za píseň míru, práce a lepšího života.“97

95 I. mezinárodní sjezd skladatelů a hudebních kritiků probíhal 16. až 26. května 1947 v Praze. Jeho průběh 
se překrýval s druhým ročníkem Pražského jara a za svoje programové motto si stanovil „Kam spěje 
vývoj soudobé hudby“. Ze sjezdu vyšel sborník s názvem Hudba národů, přičemž byl celý přeložen do 
francouzštiny. V rámci přednášek na Sjezdu vystoupili skladatelé a hudební kritici s plejádou témat, pře-
devším se ale jednalo o snahu pokrýt co největší množství hudebních trendů, zdaleka nejenom evrop-
ských. Názvy přednášek mluví za vše – Skandinávská hudba, Slovenská hudba, Britští skladatelé dneška, 
Kam spěje indická hudba?, Hudba Severní a Jižní Ameriky, Turecká hudba apod. 

96 HUDBA národů, sborník přednášek proslovených na I. mezinárodním sjezdu skladatelů a hudebních 
kritiků v Praze (16.−26. V. 1947), Praha 1948, s. 76

97 Tamtéž. s. 65
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Navzdory skutečnosti, že Sjezd se konal již v atmosféře stranící a ospravedlňující 
metody socialistického realismu, stále zůstával ve svých ofi ciálních prohlášeních svo-
bodným hudebně vědeckým sjezdem. „[…] Zdá se, že je správné, když (Sjezd – pozn. a.) 
ponechal delegátům naprostou svobodu ve volbě thémat přednášek, nestanovil ještě ústřední 

myšlenky […]“.98 Překvapivě samotné přednášky svými tématy nepůsobí nikterak jed-
nostranně a i sama účast hudebních vědců ze zemí nespadajících do sovětské sféry 
vlivu dává ofi ciálním prohlášením za pravdu.

Nástup socialistického realismu v české hudbě nebyl okamžitý proces, ale měl 
svoji gradaci, a to nejenom na bázi organizátorské, ale i v rovině osobní vyrovnáním 
se s obdobím před rokem 1945. Každý skladatel vzešlý z generace avantgardních 
20. let, tak vlivem okupace, květnové euforie a následného politického vývoje svoje 
ideové názory radikalizoval. V mezidobí v letech 1945–1948 tak došlo v mnoha pří-
padech k přehodnocení v náhledu na meziválečnou minulost. Ilustrativní může být 
příklad skladatele Karla Reinera, jehož dílo vycházelo z invencí čtvrttónové skladby 
Aloise Háby. Po svém návratu z koncentračního tábora v roce 1945 přispěl člán-
kem do hudebního časopisu Rytmus, který se ihned po osvobození stal jakousi dis-
kuzní tribunou pro skladatele nekriticky příjímací myšlenkové vlivy ze SSSR. Reiner 
se v prvním poválečném čísle tohoto časopisu vyjádřil k předválečné avantgardně 
v článku s názvem „Aktivita předválečné avantgardy“ následovně. „Neboť pokrokový 

skladatel viděl, že jen za vlády svobodného lidu může dále vzkvétat a rozvíjet se hudba, a lid 

zase poznal, že jen avantgardní umělec dovede vyjádřit nejniternější jeho myšlenky a touhy 

a že jen jemu může svěřit vedení na cestě za uměleckými ideály lidstva.“99 
Tentýž skladatel o pouhé tři roky už jako člen Syndikátu českých skladatelů svoji 

postoje vůči době před válkou přehodnotil. „Avantgardní hudba musí být tónovým 

zhmotněním řádu současného života jedince, národa, lidské společnosti a celého světa, musí 

být obrazem rozvoje lidského ducha, jenž stále znovu přetváří svět a bojuje za konečné vítězství 

pravdy, krásy a dobra. […] Tento život přítomnosti a jeho vývojové tendence do budoucnosti 

se musí odrážet především v samotných výrazových prostředcích hudby. Mimo to prozrazuje 

pokrokový umělec svůj poměr ke společnosti, k světu a ke všem problémům současného života 

volbou thémat a obsahem své hudby.“100 

V Reinerově textu lze vysledovat strategii celé jedné generace českých a sloven-
ských skladatelů a hudebních teoretiků, kteří se po osvobození stali hlavními pro-
tagonisty hudebního vývoje. Především se jednalo o snahu o získání lidu na svoji 
stranu. Za nutnost považovali skládání masových písní, od nichž si slibovali, že jejich 
obsahem a melodickou linkou si podmaní srdce lidu naplněného optimismem po 
ukončení války. Tato iniciativa však navazovala na předválečné iniciativy. O masové 
získávání lidu se levicoví skladatelé pokoušeli v rámci lidové fronty proti fašismu již 

98 HUDBA národů, sborník přednášek proslovených na I. mezinárodním sjezdu skladatelů a hudebních 
kritiků v Praze (16.−26. V. 1947), Praha 1948, s. 3

99 REINER, Karel, Aktivita předválečné avantgardy, In: Rytmus, r. 10 (1945/1946), č. 9-10, s. 9
100 Tamtéž. s. 10
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v polovině 30. let. Neméně důležitým prostředkem masové agitace se ukázala snaha 
o široké vzdělávání lidových mas. Za takový vrchol ještě z dob předválečných lze 
považovat uspořádání I. mezinárodního kongresu pro hudební vzdělávání v Praze, 
který byl organizován Společností pro vzdělávání (Nejedlý, Helfert).101

V obdobném duchu jako Karel Reiner se vyjádřil i skladatel Jan Hanuš. Tento 
úspěšný skladatel patřil k představitelům již nové generace skladatelů začínající svoji 
uměleckou kariéru až po roce 1945. Jeho hudební angažovanost byla pevně spojena 
s hudební společností Přítomnost. Ačkoliv patřil k nemnohým skladatelům, kteří 
nevstoupili nikdy do KSČ, na rozdíl od Václav Dobiáše, Miroslava Barvíka a Jana 
Seidela, tak se jednoznačně po válce přihlásil svým slavnostním slibem v časopisu 
Rytmus k politicky aktivním umělcům, čímž de facto vyjádřil všeobecný konsensus 
skladatelů nad otázkou, kam má směřovat vývoj české hudby. „My prapor pokroku ni-

kdy nezradíme. Chceme stále dát a stálé nové, ale chceme, aby lid šel s námi. Nestojíme o la-

cinou popularitu, nechceme nadbíhat a službičkovat, chceme lidu sloužit a chceme jej získat 

pro nejvyšší úkoly umění. Úkoly, před které budeme na této cestě postaveni, splníme.“102 

V obdobném duchu se vyjádřil i hudební kritik Ivan Sladký, který upozornil na 
nebezpečí zjednodušování ideové linie kulturní politiky, jejíž počátky jsou vysledo-
vatelné již v proklamovaném Košickém vládním programu. „…Socialismus, který je 

vědeckým i politickým odrazem snahy organizovat individua ve společnosti, nepotlačuje kul-

turní činnost, nýbrž naopak jí pomáhá, a rozšiřuje na pokud možno největší okruh lidí… 

Umění je závislé na společnosti. V tomto vztahu však už tkví význam, který v životě má a jak 

velkou výchovnou úlohu může konat.“103 

Charakterizovat ideový stav hudby za třetí republiky není úplně jednoduché. 
Ačkoliv skladatelé a hudební vědci patřící ke komunistickému hnutí postupně při-
pravovali kulturní prostředí pro přijetí sovětského modelu socialistického realismu, 
nelze se domnívat, že již v hudbě dominoval dogmatismus. Na rozdíl od kulturního 
vývoje po roce 1948, pro něhož bylo typické, že byli hráni skladatelé neodporující 
koncepci Ždanovova soc. realismu, tak v období třetí republiky byla přítomna stále 
dramaturgická pluralita. Dle hudebního historika Havlíka, probíhala umělecká vý-
měna i se západním hudebním okruhem. O této skutečnosti svědčí nejenom zmí-
něný I. mezinárodní sjezd skladatelů a hudebních kritiků, ale i samotná dramaturgie 
koncertů. Hráli se skladatelé jako např. Arthur Honneger, Béla Bartók, Benjamin 
Britten, či Aarond Copland. Zastoupení východních a západních autorů byla vyrov-
nané, což se ale změnilo s poúnorovým vývojem. Dokonce československá hudební 
kritika do Únoru byla v mnohých případech vůči sovětské hudbě kritická, za příklad 
může sloužit i rozpačité přijetí Šostakovičovy VII. symfonii („Leningradská“), světově 
proslulé chlouby socialistického realismu.

101 BEK, s. 57
102 HANUŠ, Jan, Jakou hudbu dnes potřebujeme?, In: RYTMUS, 10 (1945), č. 1, s. 9
103 SLADKÝ, Ivan: Umění ve světle současného sociálního vývoje in: Tempo 19, 1946−1947, s. 2−4 
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 2.2.3  Vítězství socialistického realismu (1948–1949)

Období před rokem 1945 je možné podle Mikuláše Beka shrnout mottem: „Lidé 
půjdou se skladateli“, naopak dobu po válce označil podle hesla proneseného v rámci 
I. pracovní plenární schůze Svazu československých skladatelů „Skladatelé jdou s li-
dem“ z dubna 1950.104 Tato změna paradigmatu může být viděna jako vítězství poli-
ticky aktivních skladatelů a ovládnutí hudebního prostředí doktrínou soc. realismu. 
Veškeré diskuze nad hudbou se dostaly do prostředí pevně řízené organizace, kterou 
zosobňoval v roce 1949 založený Svaz čs. skladatelů. Veškeré diskuze nad hudbou 
se přesunuly do svazového prostředí, přičemž umělecká tvorba byla pevně ohrani-
čena v mantinelech stanovovaných na plenárních schůzích Svazu, který se stal pře-
vodovou pákou soc. realistické ideologie. Ilustrující může být příklad článku z nově 
vzniklého časopisu Hudební rozhledy, v němž generální tajemník Svazu čs. skla-
datelů Miroslav Barvík zveřejnil památná slova: „Musíme si na této plenárce otevřeně 

a poctivě říci, na koho a na co z minulosti chceme a budeme navazovat, musíme si říci, jak 

říci, co pokládáme za dobré a co za špatné, jakých vlivů se máme vyvarovat a proč se jich 

musíme varovat, musíme si dokonce říci, jakým vlivům je třeba v zájmu rozkvětu nové hudby 

zabránit a dokázat jejich škodlivost na dosavadním vývoji české a slovenské hudby. Musíme 

– tak jak se to už často při diskuzích v klubu – poctivě a upřímně provádět kritiku skladeb, 

kritiku tvorby, kritiku pracovních výsledků – ne proto, abychom zesměšňovali a popravovali 

osoby, nýbrž proto, abychom si otevřenou kritikou pomáhali. Kritiku dnes necháváme jako 

věc prestiže, či dokonce věc osobního vyřizování účtů a zákeřného nepadání nepohodlných 

protivníků – nám dnes záleží na každém talentu, na každém umělci, i na tom, který třeba 

z různých důvodů dosud neprohlédl. Kritikou je třeba navzájem si pomáhat, protože – jen 

všichni společně můžeme rozřešit obrovské úkoly, které stojí před námi.“105

Pokud by se měl hledat zlomový okamžik, který defi nitivně zlomil zbytky plura-
litního kulturního smýšlení a odstartoval dogmaticky laděnou kulturní politiku, tak 
lze jej najít v událostech bezprostředně související s únorovými událostmi u nás, 
ale i v SSSR. V případě zahraničního vlivu lze považovat za zcela klíčový projev 
Ždanova. V Československu se s komunistickou ideologií ztotožňující umělci vyslo-
vili 25. února 1948, a to prostřednictvím manifestu zveřejněného ve Svobodných no-
vinách pod názvem „Kupředu, zpátky ni krok…“. Komunisté manifest veřejnosti pre-
zentovali jako výraz prokomunistické orientace většiny kulturní inteligence. Ačkoliv 
hlavním iniciátorem byl Syndikát českých spisovatelů a s největší pravděpodobností 
hlavní inspiraci k němu dalo stranické ústředí z Kulturního a propagačního oddělení 
ÚV KSČ, je vysoce pravděpodobné, že s ním souhlasilo i vedení Syndikátu českých 

104 I. pracovní plenární schůze Svazu čs. skladatelů probíhala od 23. – 25. 4. 1950. Tento typ schůzi se sklá-
dal z koncertů klasiků i „nové tvorby čs. skladatelů“, které byly prokládány např. ideovými referáty.

 NA, fond Ústředně propagační kulturní komise při ÚV KSČ, inv. č. 722, f. 3–5 
105 BARVÍK, Miroslav, Skladatelé jdou s lidem. Referát generálního tajemníka Svazu čs. skladatelů na I. plenárním 

zasedání SČS v dubnu 1950, Praha 1951, s. 25–26
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skladatelů, v jehož čele stáli protagonisté soc. realistické tvorby – Václav Dobiáš, 
Antonín Sychra. V prohlášení se iniciátoři stavěli za „obrozenou“ vládu Klementa 
Gottwalda, „pokrokovou“ politiku KSČ a podporovali vznik akčních výborů. „Místo 

každého kulturního pracovníka, jenž není lhostejný k osudu národa, je v těchto skutečných 

zastupitelstvech lidu […]. Vstupujte do akčních výborů Národní fronty, pomáhejte zneškod-

ňovat síly temna a zpátečnictví, účastněte se činně při formování pokrokových sil národa, 

které zajistí naší krásné zemi šťastnou a dobrou budoucnost.“106

Výzva k vstupování do akčních výborů se týkala i Syndikátu českých skladatelů. 
V rámci únorových událostí se role Syndikátu proměnila, v duchu kulturní politiky 
nově vznikajícího totalitního politického systému, na ideovou organizaci. Svojí čin-
ností se pevně přihlásil k „pokrokové“ linii a stal se účinným nástrojem pro mani-
pulování kultury. Následně došlo k ustanovení akčního výboru,107 který v duchu teh-
dejších událostí započal „očistu“ členstva.108 Následovalo vylučování ze Syndikátu, 
což ve skutečnosti znamenalo zákaz veřejné činnosti – funkce ve spolcích, festiva-
lových výborech a veškeré kulturněpolitické činnosti. Vylučování začalo v několika 
vlnách, přičemž prvně bylo vyloučeno šest osobností české hudby. Hudební vědec 
Leoš Firkušný, znalec Dvořákova díla Jan Miroslav Květ, hudební pedagog Bořivoj 
Mikoda, skladatelé Vilém Petrželka, František Spilka a Karel Boleslav Jirák (v danou 
dobu již pobýval v zahraničí).

Možná není překvapením, že Akční výbor se cítil natolik vlivným, že se neome-
zil pouze na odstranění nepohodlných vlastních členů. Argumentovalo se tím, že 
je ospravedlnitelná skutečnost, že i proti těm co nejsou členy, mluví tytéž skuteč-
nosti, jaké se projevily u těch, co již byli vyloučeni. Je potřeba ale uvést, že některé 
čistky byly už v dubnu odvolány, do Syndikátu se vrátili Jan M. Květ a Leoš Firkušný. 
Zároveň byla opravena lhůta pro zákaz zveřejňování prací některých perzekvova-
ných osob. I navzdory těmto skutečnostem neprobíhaly tyto čistky nijak mírněji, než 
u jiných umělců, např. spisovatelů.

V Syndikátu se tak staly hlavními představiteli osoby spojené s akčním výborem, 
které v ideových otázkách nabyly monopolu. Podle Jana Knapíka lze charakterizovat 
období čistek uvnitř hudebních činitelů jako generační střet. Mladí skladatelé a hu-

106 KNAPÍK – FRANC, Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967, Praha 2011, s. 
485–486

107 Akční výbor byl utvořen taktéž u spřízněné organizace Syndikátu českých výkonných umělců sdružující 
koncertní umělce, případně lidové hudebníky. Akční výbor byl ustanoven 24. února 1948 v Rudolfi nu. 
V čele akčního výboru stál Josef Smítala. Nutno podotknout, že cílem tohoto výboru byla sama likvi-
dace, resp. převedení do Revolučního odborového hnutí.

 KNAPÍK, Jiří, Únor a kultura (Sovětizace české kultury 1948–1950), Praha 2004, s. 28 
108 Mezi osobnosti Akčního výboru Syndikátu českých skladatelů ihned po založení patřili: Václav Dobiáš 

(předseda), Miroslav Barvík (jednatel), Jan Kapr, Josef Stanislav, Antonín Sychra (místopředseda), Josef 
Urban, Václav Vačkář, Jaroslav Zich. V březnu do něj byli kooptováni: Ludvík Kundera, Jan Racek, Karel 
Reiner. 

 http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_de-
tail&id=4104 [18. 6. 2017]
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dební teoretici109 obsadili de facto všechny důležité funkce v Syndikátu a postupně 
získávali dominantní postavení i v dalších odborných pracovištích. V tisku se čistky 
ospravedlňovaly jako pokračování nedokončení pokvětnové očisty. Iniciativa mla-
dých hudebních skladatelů a teoretiků byla slovy Miroslava Barvíka hodnocena jako 
přirozená. Další začínající skladatel Jan Kapr, se vyjádřil o čistkách, jako o preventiv-
ním opatření. Mělo se jednat o dočasném vyřazení lidí, kteří by mohli být potenciální 
brzdou. Podle Kapra také vyloučení nemělo znamenat „nějakou politickou diskvalifi -

kaci“, ale mělo se jednat o „vystřídání osobami v dané chvíli vhodnějšími.“110 

Na manifest „Kupředu levá, zpátky ni krok…“ navázalo shromáždění „pokrokové“ 
inteligence v Lucerně, které proběhlo o dva dny později. Proklamativně se umělci 
jako organizovaná skupina aktivních soudruhů přihlásila k probíhajícím změnám 
až na Sjezdu národní kultury v Praze ze dne 10. a 11. dubna, kdy byl vydán Manifest 
pro podporu politické linie KSČ. Sjezd měl být jakýmsi pokračováním předcházejí-
cího sjezdu národních rad rolnických komisí a měl sloužit jako potvrzení konsensu 
napříč celou československou společností nad politickým vývojem.

Tímto sjezdem se komunisté snažili demonstrovat hlavní poúnorové cíle kulturní 
politiky a zároveň vyslat umělecké inteligenci signál, že je možné zachování svobody 
uměleckého projevu. V danou dobu již z úst ideologa Gustava Bareše zaznívaly myš-
lenky o socialistickém realismu jako jediném přípustném uměleckém výrazovém pro-
středku. Vzhledem k blížícím se parlamentním volbám byl ale tento radikální přístup 
stále ještě odmítán čelními komunisty, v čele s Rudolfem Slánským. 

Základní tezí sjezdu byla otázka tzv. demokratizace kultury, která měla svůj původ 
již v Košickém vládním programu. Základním principem v kultuře mělo být umož-
nění zpřístupnit vzdělání a kulturu co nejširším vrstvám, což mělo sloužit zájmům 
lidu a národu. Také byl probírán socialistický realismus, stále ještě se o něm mlu-
vilo pouze jako o nejlepším, nikoliv jako o jediném možném uměleckém výrazovém 
prostředku. Diskutující se shodli na tezi, že moderní umění mělo jistý pokrokový 
význam v období kapitalismu, tedy ještě nedošlo k odsouzení avantgardní minulosti 
spisovatelů ani skladatelů. Na druhou stranu, na stejném sjezdu vyslovil ideolog 
Ladislav Štoll myšlenku, že moderní, lidu „nesrozumitelné“ umění má být již pouze 
chápáno, jako uzavřená kapitola kapitalistické dějinné etapy, neboť „v nové etapě vý-

voje […] zůstává pozadu“.111

Štollově interpretaci nového umění – socialistického realismu – notoval i mi-
nistr školství Zdeněk Nejedlý, jehož konzervativní náhled na umění byl v rozporu 
s modernistickými směry naturalismu a surrealismu, zároveň uznal pozitivní vlivy 
předešlých stylů na umělecký vývoj. Apeloval na ideologii „souhlasující s potřebami 
doby“, přičemž realismus měl propojit ideologii a umění. Nejedlý se vyjádřil také 

109 Mimo mladé členy samotného Akčního výboru patřili Jaroslav Jiránek, Bohumil Karásek, Jaromír Paclta, 
Ivan Vojtěch, Jiří Vysloužil. 

110 KNAPÍK, Únor a kultura, s. 27
111 HAVLÍK, s. 93
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pro české národní umění – „Jen typické české umění se může zařadit do světové kul-

tury […].“112 Do diskuze nad minulostí a budoucností československého socialistic-
kého umění přinesl svoje názory i ministr informací a osvěty Václav Kopecký se svojí 
koncepcí družstva Umění lidu.113 Stejně jako ostatní komunističtí řečníci ještě mezi 
řádky ubezpečil přítomné, že nebude docházet k paušálnímu zatracování význam-
ných uměleckých osobností, což se ale později ukázalo jako mylný předpoklad. 

Na sjezdu byly nejvíce akcentovány otázky spisovatelské tvorby, divadelní tvorby 
a kinematografi e, přičemž důvody by bylo možné hledat ve vědomí čelních ideo-
logů, že právě tato umělecká odvětví mají největší propagandistický potenciál. 
Hudbě byl ale prostor také věnován, a to například diskuzemi nad tvorbou psanou 
v socialistickém realismu. Skladatele v přípravném výboru překvapivě zastupovali 
skladatelé, kteří představovali starší generaci, jako například skoro již devadesáti-
letý Josef Bohuslav Foerster, či Vítězslav Novák. Oba skladatelé představovali hlavní 
meziválečné hudební konstanty, nikoliv „pokrokové“ skladatele, natož členy KSČ. 
S největší pravděpodobností důvodem k obsazení těchto skladatelů bylo, že předsta-
vovali pomyslnou kontinuitu mezi starou a novou dobou. Vychovali mimo to také 
skladatele, jejichž tvorba a politická angažovanost již plně spadala do kánonu socia-
listického realismu.114 

Pro veškerý hudební život v Československu měl nejzásadnější důsledky až o mě-
síc později uskutečněný II. mezinárodní sjezd skladatelů a hudebních kritiků, je-
hož závěrečné „provolání“ vešlo do dějin hudebních dějin socialistického bloku jako 
Pražský manifest. Svým způsobem se mělo jednat o pokračování rok starých diskuzí 
exponovaných na I. mezinárodním sjezdu. Ve skutečnosti se na II. sjezdu značně 
ukázalo, kam se kulturně politický vývoj v poslední době posunul a zároveň na po-
vrch vyplynuly zcela jiné skutečnosti.115

Duch tohoto sjezdu již byl zásadně ovlivněn bojem proti formalismu v hudbě 
nastoleným Ždanovovým vystoupením v VKS(b) v Moskvě z února 1948. Politicko-
kulturní vývoj v SSSR se již v tuto dobu ukázal jako směrodatný, ale stále mezi hu-
debními teoretiky a skladateli probíhala intenzivní diskuze nad hudebním směřo-
váním v celém východním bloku, případně v levicovém prostředí kapitalistických 
zemí. Sjezdu se účastnili jako hlavní hosté čelní představitelé sovětské kultury – 
Chremnikov, Jarusotvskij a Šaporin, ale je potřeba podotknout, že účast z nekomu-
nistických zemí byla také nemalá.116 

112 HAVLÍK, s. 93
113 Družstvo Umění lidu (UL) vzniklo v roce 1947. Skládalo se ze všech tehdejších masových organizací 

(ROH, Jednotný svaz českých zemědělců, Svaz české mládeže atd.) a všech syndikátů (Syndikát českých 
hudebních skladatelů, herectva, spisovatelů atd.). Cíly Umění lidu bylo například vytvářet masovou 
kulturní základnu, rozšiřovat kulturní statky, pořádat kulturní akce. 

 IBLOVÁ, Michaela, Česká fi lharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v 50. letech, Praha 2014, s. 24
114 KNAPÍK – FRANC, s. 826–828, více: WEISS, Jiří, Sjezd národní kultury, In: Tvorba, roč. 17 (1948), č. 13
115 Tamtéž, s. 712–713
116 HAVLÍK, Pražský manifest po šedesáti letech, s. 51
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Sjezd ve svém „provolání“ deklaroval v obecné rovině svobodný přístup k umění, 
neboť odmítl stanovit předpisy a návody umělecké tvorby. Ačkoliv v Československu 
docházelo k neustálému oklešťování svobod a utužování diktatury, diskuze na samot-
ném sjezdu byly v rámci možností rozmanité a nesly se často i ve vysoce fi lozofi cké 
rovině. Dodnes nevyřešenou otázkou však zůstává, nakolik se jednalo o sjezd usku-
tečněný v dikci SSSR. Hudební vědec Jan Karbusický, který v 50. letech představoval 
tvrdé jádro marxistické muzikologie, po své emigraci v roce 1968 tvrdil, že navzdory 
probíhající diskuzi, byly výsledky sjezdu předem připraveny v Moskvě. Značný nesou-
hlas s tímto tvrzením však projevili samotní účastníci sjezdu – Antonín Sychra a Ivan 
Vojtěch, kteří shodně deklarovali, že sovětská delegace působila na sjezdu korektně 
a zdrženlivě. Nemůže být ale pochyb, že Chremnikov jako generální tajemník Svazu 
sovětských skladatelů a jeden z hlavních hostů sjezdu, protěžoval zostřený kurz smě-
řující k socialistickému realismu.117 Na druhou stranu se obecně přijímá skutečnost, 
že nejradikálnější výchozí stanoviska prosazovali levicoví skladatelé a hudební teore-
tici z kapitalistických zemí – např. marxista a člen britské komunistické strany Alan 
Bush. Vzhledem k tomu, že se nedochoval ze sjezdu stenografi cký záznam, rozklíčo-
vat skutečný sovětský vliv na něm přijatá stanoviska je nemožné.118 

V Manifestu bylo konstatováno, že „hudba a hudební život naší doby prožívají hlu-

bokou krizi“. Explicitně byl vyjádřen rozpor mezi „vážnou“ a „lehkou“ hudbou, tedy 
mezi klasickou hudbou a hudbou populární, resp. estrádní. „T. zv. vážná hudba se 

stává vždy individualističtější a subjektivnější co do obsahu, vždy komplikovanější a vykon-

struovanější co do formy.“ Oba tyto na první pohled antagonistické typy hudby byly 
považovány za „dvě stránky téhož neblahého kulturního stavu […],“ který mohl být zo-
becněn jako stádium nivelizujícího kosmopolitismu.119 

Sjezd svým prohlášením deklaroval čtyři požadavky vedoucí k odstranění krizové 
situace v hudbě, přičemž tři požadavky se týkaly pouze skladatelů, poslední umělců 
jako celku. Prvním požadavkem vyzval skladatele k uvědomění si krizového stavu 
a zřeknutí se krajního subjektivismu. Tím měla hudba získat výraz nových, velkých 
pokrokových idejí a citů širokách mas. Podle druhého požadavku se měli sklada-
telé zaobírat intenzivněji propojením národních kultur svých zemí a chránit je před 
kosmopolitismem. Ve třetím požadavku vyzval Manifest skladatele, aby se zaměřili 
na obsahově nejkonkrétnější formy – opery, kantáty, sbory a písně. V posledním 
požadavku bylo stanoveno, že umělci se mají snažit působit na široké masy, aby byl 
odstraněn hudební analfabetismus.

Ve výše stanových požadavcích se ukazuje, že nelze vnímat II. mezinárodní sjezd 
čistě jako pokračování Ždanovova tažení za „správný“ socialistický realismus z února 
1948. Především o tom svědčí poslední požadavek, jenž se věnuje otázce pěstování 

117 HRČKOVÁ, Naďa, Dějiny hudby VI., Praha 2006, s. 39
118 HAVLÍK, Jaromír, Pražský manifest po šedesáti letech, s. 54

http://www.ziva-hudba.info/fi les/2014/04/140403215004_pdf_0.pdf [25. 6. 2017]
119 Dokumenty z roku 1948, In: Hudební rozhledy, r. 1 (1948–1949), č. 1, s. 40.
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smyslu pro umění mas za předpokladu kultivace jejich hudebních zájmů a potřeb. 
Podle hudebního historika Havlíka tak „překonává tendenci tzv. Ždanovových tezí, z je-

jichž názorových pozic ovšem evidentně vychází.“120  
Na II. mezinárodní sjezd deklarativně navázal v září 1948 I. pracovní sjezd skla-

datelů a hudebních vědců. V rámci jeho jednání bylo stanoveno, jakým postupem 
budou přijímána na domácí půdě stanoviska Pražského manifestu. V tomto pohledu 
lze nahlížet na Pražský manifest jako na ideovou platformu stanovující řešení hu-
dební otázky pro všechny komunistické země, následnou realizaci však měly provést 
jednotlivé země samy. Účastníci se na I. pracovním sjezdu ofi ciálně vyslovili pro po-
litiku KSČ a vyhlásili pětiletý plán skladatelů. Tento krok podnikla umělecká fronta 
z důvodu přispění k plnění hospodářské pětiletky svým budovatelským uměleckým 
zápalem.

Vývoj od září 1948 tak nabíral v hudebním prostředí silného radikalismu a vy-
hrocování stanovisek komunistických umělců. Syndikát se vyslovil, že „nejde už o po-

stupné vrůstání do socialistické éry. Nyní jde o skutečnou revoluci do důsledků o novou náplň 

celého našeho hudebního světa a hlavně tvorby.“121 V září 1948 tak dochází k úplnému 
přijetí politické úlohy hudby a deklarativního propojení skladatelů a dělníků – po 
ideologické rovině již nemůže být nikdo z účastníků na pochybách, že není jiné cesty 
než socialistického realismu jako jediné tvůrčí metody. Stále však chybělo organi-
zační podchycení tohoto vývoje. Jednotná ideová linie tak měla být zajištěna Svazem 
československých skladatelů a hudebních vědců. Dalším prostředkem k organizač-
nímu zajištění umělců bylo jejich začlenění do ROH. Ideologické zajištění sblížení 
mas a skladatelů mělo zajistit zřizování hudebních patronátů,122 které navazovaly na 
kulturní patronáty stanovené Dobříšským programem.123 

Syndikáty českých a slovenských skladatelů přijaly 20. prosince 1948 společný pra-
covní program. Za obsahem a jeho prezentací měli svoje „zásluhy“ Miroslav Barvík 
a Antonín Sychra. Podstatou plánu bylo přesvědčení o nutnosti aktivní účasti hudby 
na budovatelském procesu provázeného zostřeným třídním bojem. Defi nitivně bylo 
stanoveno, že skladatelé mají tvořit díla a „aktuální tématikou“ a „revisi našeho hu-
debně kulturního dědictví.“ V diskuzi se neopomenula zmínit vytvoření Svazu čs. 
skladatelů jako ideové organizace. Symbolicky tak byl na konci převratného roku 
1948 dokončen proces přeměny české hudební kultury a to po stránce ideové i orga-
nizační.  

120 HAVLÍK, Jaromír, Pražský manifest po šedesáti letech, s. 52, [20. 6. 2017]
121 Hudební rozhledy, r. 1.(1948–1949), č. 2 – 3, s. 21
122 Podle periodika Hudební rozhledy měly hudební patronáty smysl v tom, „aby naši umělci podle praktických 

zkušeností zaměřili svou tvorbu socialistickému realismu. Bez dlouhých diskuzí a pouček aby v praxi poznali, co 
se od nich žádá, co mají psát, co lid potřebuje. Ne debaty v Praze anebo v okresním městě, ale rozhovory a pomoc 
v práci na nejzapadlejších vesnicích dá umělci nové podněty k tvorbě. Vyprávět dělníkům a rolníkům o Smetanovi 
a hrát jim k tomu nejlepší Smetanovy skladby, to je dobrá škola a zdravá konfrontace vlastní tvorby nejen s lidem, 
ale i s největším vzorem!“

 FRANC – KNAPÍK, s. 370–371
123 KNAPÍK, Únor a kultura, s. 151
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 2.2.4  Svaz československých skladatelů a uskutečňování
  Ždanovových tezí (1949–1953)

 
Předělem pro organizaci skladatelů bylo zřízení již očekávaného „dobrovolně vý-

běrového“ Svazu československých skladatel (v květnu 1949). Založení bylo na usta-
vující schůzi komentováno následovně: „Vytvoření celostátního Svazu čs. skladatelů ne-

bylo mechanickým slučováním dřívějších Syndikátů, ale sjednocením, pokrokových sil v naší 

hudební tvorbě.“124 V předvečer IX. sjezdu KSČ tak byla podle sovětského modelu zří-
zena organizace sdružující skladatele, hudební kritiky a později také výkonné umělce. 
Defi nitivně tak dochází k sjednocení veškerých hudebních organizací do jednoho 
svazu, který byl zcela v moci skladatelů a hudebních kritiků loajálních komunistické 
straně.125 

Počátku Svazu jsou spojeny s obdobím zostřování třídního boje a prosazováním 
jednotné kulturní linie. Za charakteristický projev jeho fungování lze považovat 
prosazování tvůrčí metody socialistického realismu souznící s idejí potlačování for-
malismu v soudobé hudbě. Po organizační stránce byl Svaz podřízen stranickému 
vedení KSČ prostřednictvím Národní fronty. Disponoval fi nančními prostředky, 
a prostřednictvím ideově-politických hledisek umožňoval veřejné provádění nových 
skladeb a poskytoval honoráře autorům. Došlo tak k plné monopolizaci českosloven-
ské kultury, která do té doby neměla obdoby.126

K založení Svazu a jeho následnému směřování se v září 1949 vyjádřil generální 
tajemník Barvík: „[…] V prvním období Svazu šlo o organizaci výstavby, nyní půjde o vý-

stavbu ideovou. Musíme zahájit ostrý postup proti formalismu a kosmopolitismu, přičemž 

ovšem nepůjde o to, aby byli odpravování lidé, ale aby se pomáhalo při jejich přerodu.“127 

V témže prohlášení Barvík vytýčil dva základní úkoly pro rané fungování Svazu, a to 
nutnost provést pracovní prověrky a zabránit isolaci SČS. 

Ústředním dokumentem nově ustanovené hlavní ideové organizace byla sjezdová 
směrnice. Její obsah vytyčoval snahu o přerušení dosavadní neprogresivní kontinu-
ity. Na základě směrnice také došlo ke stanovení paradigmatu o hodnotě díla, podle 
kterého musí daná kompozice splňovat ideovost, lidovost a srozumitelnost pro po-
sluchače. Jednalo se vlastně o již dávno probírané atributy „správné“ skladby, ovšem 
tentokrát se nejednalo o produkt diskuze, ale o přísně oktrojované nařízení pro no-
vou tvorbu zcela zavrhující jakoukoliv tvůrčí svobodu a hudební experiment. Nutné 

124 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 5, s. Zápis o schůzi Ústředního výboru z 26. 9. 1949 
125 Svaz čs. skladatelů si zvolil za předsedu Otakara Jeremiáše, dalšími čelními představiteli byli Jaroslav 

Tomášek, Alexandr Moyzes, Šimon Jurovský, Josef Stanislav a Antonín Sychra. Ve Svazu byla vytvořena 
speciální funkce generálního tajemníka, kterou zastával do jejího zrušení v roce 1953 Miroslav Barvík. 
Stěžejní osobností svazové politiky byl také Václav Dobiáš, a to především z funkce předsedy zastávající 
v letech 1952–1963.

 V rámci Svazu se vytvořily tři sekce – skladatelská, hudebněvědecká a koncertních umělců.
126 http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_de-

tail&id=5881 [21. 6. 2017]
127 NA, fond Svaz čs. skladatelů, k. 5, Zápis o schůzi Ústředního výboru z 26. 9. 1949 
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je si ale uvědomit, že individuální tvořivost nezapadá do konceptu založeného na 
předpokladu objektivních pravd marxismu-leninismu.128 Ždanovovy teze o hudbě 
tak nabyly monopolního postavení. Cílem umělců tak již nemělo být hledání nových 
cest, ale pouze aktivní přístup k tvorbě a její propagace. Na několik let tak utichla 
diskuze nad dalším směřováním hudby v Československu.129

Pro veřejnou prezentaci Svazu měl v této době zásadní význam měsíčník Hudební 
rozhledy, jako „jednotný hudebně-odborný měsíčník“.130 Toto periodikum navazovalo na 
zaniklé hudební časopisy Tempo, Rytmus, Jazz a další. V prosazování kulturní hege-
monie komunistické tvorby a ideologie získaly Hudební rozhledy výhradní oprávnění 
informovat veřejnost o hudebním dění v tuzemsku i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že 
po celá padesátá léta neexistovalo periodikum zabývající se hudbou, měly Hudební 
rozhledy monopolní postavení na formování veřejnosti v hudebních otázkách. Na 
hlavních stranách Hudební rozhledy přetiskovaly zásadní projevy čelních předsta-
vitelů svazu, kulturních ideologů a hlavních politiků KSČ. Plnily však i funkci ryze 
informační, kdy uváděly různé hudební rozbory nové tvorby, seznamy hudební lite-
ratury, nových gramofonových desek apod. 131

V Československu dogmatické chápání socialistického realismu se přímo pojí 
s pevností prosazování generální linie kulturní politiky. Takovým pomyslným dě-
lítkem mezi nejtvrdším prosazováním Ždanovova pojetí hudby a následným odstu-
pem od tohoto vyhroceného pojetí hudby je XVI. zasedání ÚV Svazu čs. skladatelů 
v červnu 1953. Do té doby byla striktně uplatňována jako hlavní hodnotící hlediska 
skladatelů jejich schopnost se přiblížit národním klasikům, případně se hodnotilo, 
nakolik je dílo optimistické.132 

Generální politika kulturní fronty donucovala skladatele ke ztvárňování soudobé 
situace, za využití co největších manifestačních prostředků. Tvorba hudebních děl se 
omezila na přelomu 40. a 50. let na programová symfonická díla, masové písně apod. 
Muselo také dojít k přesnějšímu vymezení, co je tedy vlastně podstatou formalismu. 
Vzhledem k tomu, že ve Ždanovově podání se v této koncepci špatné hudby nachá-
zelo mnoho nejasností, bylo nasnadě defi novat formalismus, poněvadž vznikla situ-

128 RANDÁK, s. 27
129 KNAPÍK, Únor a kultura, s. 152
130 Hudební rozhledy ve svém prvním čísle deklarativně stanovily cíle: „[…] vychovávat dokonale politicky uvě-

domělé umělce tak, aby svůj talent mohli plně využít ve prospěch celého národa“, dalším cílem bylo „odstranit 
skupiny umělců odvrácených od současného dění a práce našeho národa za uskutečnění socialismu.“

 Úvodník Hudebních rozhledů. In: Hudební rozhledy, roč. 1, č. 1, s. 1
131 Hudební rozhledy začaly vycházet od října 1948 ještě pod Syndikát českých skladatelů. Od června 

1949 se staly součástí Svazu čs. skladatelů. Časopis byl řízen redakční radou, funkci tajemníka redakce 
a odpovědného redaktora zpočátku zastával Lubomír Dobrůžka. Již na podzim 1949 se stal vedoucím 
redaktorem Miroslav Barvík, čímž došlo k utužení pevné stranické linie v periodiku.

 KNAPÍK–FRANC, s. 371 
132 HAVLÍK, s. 102–103
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ace, kdy obvinění z formalismu se teoreticky mohlo týkat kohokoliv.133 Pochopitelně 
problematičnosti uchopení formalismu šlo využít přesně naopak, kdy jeden sklada-
tel, či hudební vědec obvinil někoho jiného z formalismu, aby jej kariérně poškodil 
na určitou dobu. Pro Zdeňka Nejedlého byl formalismus abstraktním uměním „kte-

rému snad někdy rozumíme jako tvaru, ale většinou vůbec nerozumíme“.134 Tento výklad 
ale mnohým umělcům nedával nějaká jasná východiska. Za nejvíce kompetentního 
hudebního teoretika svojí doby byl považován hudební vědec Antonín Sychra, jeho 
formulace již v sobě nese mnohem větší snahu o přesnější vymezení formalismu.135 
„Formalismus bychom snad (!) mohli obecně charakterizovat jako řešení tvůrčích otázek, otá-

zek umělecké stavby bez zřetele k funkčnímu sepětí umění se skutečností, bez zvážení úkolů, 

které mu společně klade. V hudební vědě bychom mohli nazvat formalistickými ony koncepce, 

které zkoumají vývoj hudební stavby, hudebních prostředků bez souvislostí s tím, jaký mají 

smysl, jaká jim přísluší společenská funkce, rozvíjejí představu, tak jako tak dosti zakořeněnou, 

že hudba tvoří vlastní skutečnost, že je svébytným světem „znějících pohybových forem“.136

Vynaložené Sychrovo úsilí o uchopení socialistického realismu se vyznačuje seri-
ózní a snad i upřímnou snahou o vědecky objektivní pohled na problémy, před které 
byli skladatelé a hudební vědci postaveni. Přesto ve většině případů docházelo ke 
značnému zjednodušování principů socialistického realismu. Mezi hudebními pra-
covníky docházelo k politicko-ideové výchově na pozadí zostřujícího se boje proti 
kosmopolitismu. Obecně lze říci, že léta 1948–1953 se projevovala hledáním nedo-
statků v nenaplňování směrnic, v žádném případě však nebyly kritice podrobeny 
samy směrnice.137 Nutno však podotknout, že v tomto období nedošlo k úplnému 
utlumení diskuzí mezi skladateli. O tom se lze přesvědčit na základě plenárních jed-
nání ve Svazu čs. skladatelů, i když je pravda, že možnosti jakkoliv (i logicky) rozvíjet 
diskuzi nad přijatými směrnicemi a realizací kulturní politiky, byly určeny pouze 
režimem protěžovaných skladatelů a hudebních vědců.

Situace vzniklá v souvislosti se vznikem Svazu a monopolizací kulturní politiky 
však vedla k mnoha paradoxním situacím, a to i v případě režimu loajálních skladatelů 
a hudebních teoretiků. Například na plenárních schůzích Svazu čs. skladatelů se schá-
zeli z naprosté většiny skladatelé se zkušenostmi z Hábovy čtvrttónové třídy. Hába 
se ovšem stal po roce 1948 prototypem skladatele, jehož dílo bylo hodno zatracení. 
Také se nově otevřel palčivý problém avantgardní minulosti z meziválečných let. Pro 
mnohé to představovalo problematickou zkušenost, s níž se museli vyrovnat, pokud 
133 Onu dobu se hon na formalismus a kosmopolitismus stával doslova koloritem provázející rané období 

fungování Svazu. Jan Hanuš, člen Svazu, ale zároveň nestraník známý svými náboženskými postoji, 
na toto období vzpomínal následovně: „Za formalistu ovšem tehdy platil kdekdo. Na jedné straně to byla zlá 
nadávka, při níž šlo o existenci, ale mezi slušnými lidmi to byla naopak čest.“

 HANUŠ, s. 129
134 IBLOVÁ, Michaela, Česká fi lharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech, Praha 2014, s. 

43
135 HAVLÍK, s. 98
136 SYCHRA, Antonín, Sjezd mezinárodní a celonárodní, In: Hudební rozhledy, r. 1, (1948–1949), č. 2, s. 

22–25
137 HAVLÍK, s. 104
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chtěli dále tvořit a mít zaručeno, že jejich tvorba bude hrána. V podmínkách soc. re-
alismu jedinou možností pro skladatele „poznamenané“ avantgardní minulostí bylo 
podat sebekritiku, zřeknout se veškeré předešlé činnosti, vydat se cestou veřejného 
pokání. Došlo tak k nucenému odtržení skladatelů od avantgardního jazyka, jejich 
inspirací již mělo být především dědictví tradičních hodnot. 138 „Nebudeme tedy myslet 

na osoby jako jednoznačné názory dobré či špatné hudby, nýbrž na dílo, které ten či onen umělec 

za sebou až dosud zanechal. Protože si chceme konkrétně ukázat, jak se jeví formalistické a kos-

mopolitické tendence v tvorbě československých skladatelů. Máme-li se pokusit ukázat na tvorbě 

z doby první republiky, do jakých slepých uliček zašla hudba, můžeme sáhnout do nepřeberného 

množství skladeb, které aspirovaly na úspěch v budoucnosti – jako jakási hudba prý pokrokové 

budoucnosti – A které nám ku podivu dnes říkají méně, než v době svého vzniku – ba neříkají 

nám prostě nic. Na kulturní frontě však nemohla být situace tak jasná – mnoho pokrokově smýš-

lejících umělců podlehlo módě buržoazního západu, mnoho jich bylo oslněno bláznivými fontá-

nami Paříže a chladnou drzostí Berlína. JINÍ ZASE – i když je politicky děsila PŘEDSTAVA 

SOCIALIMU, jak jim ji v zrůdně zkreslené formě překládal vládnoucí měšťák – DOVEDLI SE 

UDRŽET V LINII NÁRODNÍ TRADICE a VYTVOŘIT DÍLA, JEJICHŽ PLATNOST NENÍ 

POMÍJIVÁ. Někteří v tomto uměleckém levičáctví nakonec úplně ztratili spojení s lidem. Jejich 

pseudopokrokovost se nám dnes odhaluje v plném světle jako reakčnost.“139 

Za specifi cký fenomén z let nejtvrdšího socialistického realismu lze považovat 
diskuze, které probíhaly na plenárních schůzích Svazu čs. skladatelů. Nejvíce pro-
těžovaní skladatelé a hudební vědci, obvykle členové KSČ, hodnotili nově napsané 
skladby a zaobírali se jejich uměleckou a ideovou hodnotou. Tato metoda hodnocení 
nové tvorby měla v ofi ciální rovině především napomoci uvést skladby, které splňují 
ideová a kvalitativní kritéria. Problematicky však lze hodnotit, nakolik se do hodno-
cení promítaly i osobní antipatie aktérů, kteří se v mnohých případech mohli být 
vědomi ohrožení exkluzivity jejich postavení v rámci československé hudební scény. 
K verifi kaci tohoto předpokladu bohužel chybí záznamy ze schůzí presidia ÚV Svazu 
čs. skladatelů z let 1949–1951, které v oblasti aplikace soc. realismu patřily k těm 
nejproblematičtějším. Pokud by se ale vyšlo ze záznamů od roku 1952, tak nelze 
vysledovat nějaký široce rozšířený trend kritiky nových děl. Spíše se diskuze vyznačo-
valy značnou obecností, kdy např. na II. plenární schůzi SČS bylo konstatováno, že 
jediného úspěchu se dosahuje u kantát, masových písní, případně tzv. estrádní hud-
by.140 Zmiňovaný úspěch byl ale znehodnocován nebývalou kvantitativní převahou, 
nad samotnou kvalitou jednotlivých skladeb,141 což mimo jiné byl problém typický 

138 BEK, s. 58
139 BARVÍK, Miroslav, Skladatelé jdou s lidem. Referát generálního tajemníka Svazu čs. skladatelů na I. plenárním 

zasedání SČS v dubnu 1950, Praha 1951, s. 27–28 
140 HAVLÍK, 102
141 Nízkou kvalitu skladeb měla charakterizovat skutečnost, že skladby obsahovaly stopy chvaty, nedbalosti 

a příliš mnoho povrchnosti.
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pro celou první polovinu 50. let.142 Za konkrétnější projev kritiky díla lze považovat 
případ Jaroslava Doubravovi. Kriticky se ale nehodnotila pouze jeho tvorba, nýbrž 
i jeho nezájem o podílení se na svazové politice, který odůvodňoval svým špatným 
zdravotním stavem. Předseda Svazu Václav Dobiáš byl ale toho názoru, že by ostatní 
skladatelé rádi viděli Doubravu mezi sebou, tudíž jimi vedená kritika nebyla nikterak 
fatální, přinejmenším v po deklamační stránce.143 

Pro dokreslení stavu hudební kultury z oné doby, je vhodné se zaobírat typo-
logií „pokrokové tvorby“ kantát a masových písní. Kantáty se socialistickou téma-
tikou byly psány v letech 1945–1959, přičemž nejvíce jich bylo složeno mezi léty 
1948–1956. Skladatelé se v nich v mnohých případech dopouštěli napodobování kla-
siků, především Smetany, Dvořáka apod. V tvorbě socialistických kantát docházelo 
k uplatňování vnějškovosti, primitivnosti melodií, případně se v nich vytrácela oso-
bitost autorů. Nabízí se ale otázka, zda tento stav nebyl svým způsobem žádoucí, 
když tato unifi kace a zaměnitelnost tvorby mohlo být vykládána jako ukázka kon-
sensu skladatelů v otázkách „pokrokové“ tvorby. Svými tendenčními názvy odpo-
vídaly požadavkům socialistického realismu. Pro kantáty vzniklé v této doby bylo 
typické, že zárukou jejich uvedení byl jejich námět, nikoliv samotná umělecká hod-
nota. Tematicky by šlo tehdy vzniklé kantáty rozčlenit do několika kategorií.144

1) Doba války, boj proti okupantům, vlastenectví145 
2) Budovatelské období dvouletky146 
3) Pracovní nasazení147 
4) Budování ocelářství a průmyslové základny148 
5) Mírová tématika149 
6) Boj komunistů za pokrok150

142 Pro ilustraci, na I. plenární schůzi v roce 1949 bylo představeno celkem 291 titulů od 109 autorů. Na II. 
schůzi o rok později bylo již zadáno 496 skladeb od 162 autorů. Z toho plyne, že na jednoho autora rostl 
počet titulů, což se odráželo v nemalém množství na jejich nízké kvalitě.

 SŮVOVÁ, Vladimíra, Hudební rozhledy v letech 1948 – 1973, Praha 2008, bakalářská práce, Karlova univer-
zita, Filozofi cká fakulta, vedoucí práce Milan Slavický

 http://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/11987DTPTX_2006-
_1_11210AZK10001_116075_0_27320.pdf?sequence=1 [22. 6. 2017] s. 50

143 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 9. řádné schůze presidia ÚV SČS konané dne 26. května 
1956, s. 2 

144 SMOLKA, s. 61–68
145 Kantáta 1945 (Josef Bohuslav Foerster); Praha (Jaroslav Křička), Vzkaz živým (Jan Seidel), Josef Stanislav 

(Lidice), Nesmrtelná ves (Josef Plavec), Stalingrad, Rozkaz č. 368 (Václav Dobiáš), Prapor nad Duklou (B. 
Vomáčka)

146 Československá polka (Václav Dobiáš), Malá kantáta (Jiří Pauer), Píseň o svazku dělníků a rolníků (Emil F. 
Burian)

147 Nad darem uhlí (Emil Hlobil), Cesta k socialismu (Zbyněk Přecechtěla), Matka země (Josef Stanislav)
148 Ze tmy na světlo (Rudolf Kubín), Budovatelům Ostravska (Karel Hába), Zpěv Ostravy (Vlastimil Musil), 

Ostrava (Jiří Kratochvíl), Podzrav Ostravě (Ivan Řezáč), Kantáta o nové huti Klementa Gottwalda (Karel 
Kupka)

149 Za mír (Alois Hába), IV. symfonie „Mírová“ (D. C. Vačkář), Volám Vás, lidé! (Jiří Pauer), Běžec míru, V míru 
žít (Jan Zdeněk Bartoš), Mier na oceli (E. F. Burian), Neprojdou váleční žháři (Miloslav Ištvan)

150 Mladým komunistům (Jiří Strniště), Stranické legitimace, Únor a růže (Jan Bedrich)
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7) Sovětský svaz151

8) Kult Klementa Gottwalda152

Masové písně lze charakterizovat obdobně jako kantáty, ale s tím rozdílem, že 
měly v ČSR delší tradici a byly kvůli své kratší délce poslechově méně náročné a snad-
něji zapamatovatelné. Kvantitativně jich přirozeně vznikalo více jako kantát, neboť 
pro skladatele se jednalo o jednodušší způsob, jak vyhovět politické poptávce. Po 
květnovém období tak de facto neexistoval v československém hudebním světě skla-
datel, který by nesložil alespoň jednu masovou píseň. Mezi nejúspěšnější autory řa-
díme Václava Dobiáše (Budujeme, Píseň o Stalinovy, Příchod Rudé armád), Jana Kapra 
(Písnička pětiletky, Pozdrav Sovětům), Jiřího Pauera (Stavíme nový svět, Zemědělská), 
Radima Drejsla (Za Gottwalda vpřed, Armádě zdar), Jana Seidela (Zpěv svobody, 

Kupředu, zpátky ni krok!), Josefa Stanislava (Píseň jednotných odborů, Se zpěvem a smí-

chem) a Miroslava Barvíka (Pochod mladých brigádníků). 
Význam masové písně pro „kanonizaci“ režimu byl nesporný, což si bezpochyby 

komunisté uvědomovali. „[…]dělnická píseň staví za široké požadavky mas a je těmito 

masami přijímána za svou. Jejího tvoření se již účastní skladatelé a básníci, aby vědomě 

pomáhali revoluční straně dělnické třídy – KSČ – burcovat a sjednocovat masy národa k boji 

za svobodu pracujícího člověka.“153 

Masové písně lze členit obdobně jako kantáty, ovšem s jistými odlišnostmi. 
Jejich specifi ckým členěním se zabýval Pavel Janáček, který je rozdělil na tři základné 
subžánry:154 

1) písně pochodové155 
2) častušky156

3) písně hymnické157

Přes intenzitu protěžování nově vzniklých kantát a masových písní, nelze mluvit 
o tom, že by ovládly i v době vrcholného socialistického realismu dramaturgie kon-
certů pro veřejnost. Naopak nejvíce uváděnými autory zůstávali čeští klasici – Smetana, 
Foerster, Dvořák, Suk a Janáček, ze zahraničních autorů dominovali na koncertech 

151 Kosmopolská kantáta (Lubor Bárta), Pověst o Leninovy (Václav Felix), Píseň o Stalinovy (Ludvík Podéšť), 
Stalin bohatýr (Josef Stanislav), V sovětské zemi (Jan Kapr)

152 Kantáta o Gottwaldovi (Jan Tausinger, Jiří Šust, Alexej Fried), Kantáta o Klementu Gottwaldovi (Vladimír 
Sommer)

153 KARBUSICKÝ, Vladimír – VANICKÝ, Jaroslav, Český revoluční zpěvník, Praha 1953, s. 13
154 MEYER, Holt, Sebekanonizace masových písní, http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/

kongres/tretil/43.pdf [26. 6. 2017]
155 Pro tento typ písní byla typická údernost textů proklamujících jednotu a soudružnost kolektivu, jeho 

odhodlání proti kapitalistickému „včerejšku“, či proti Západu. Do kategorie pochodových písní Janáček 
zařadil také písně o spojenectví a přátelství SSSR a dalšími zeměmi východního bloku.

156 Posláním těchto satirických písní bylo pranýřovat nešvary ve výstavbě socialismu. 
157 Jednalo o písně, které měly představit skutečnost v pozitivním světle. 
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Beethoven, Čajkovskij a Rimskij-Korsakov.158 Nutno ale podoktnout, že i na tyto autory 
se stahovala přísná hodnotící hlediska, jako byla jejich revolučnost, slovanská spřízně-
nost, lidové motivy apod. Díla soudobých skladatelů byla hrána méně, jejich uvádění 
bylo spojeno s různými zasedáními, sjezdy, soutěžemi, přehrávkami apod.159 Dokonce 
i na Pražském jaru byly koncerty s dobovou tématikou spíše doplněním dramaturgie. 
 
 2.2.5  Doznívání socialistického realismu (1953–1959)

Postupný konec vyhrocené aplikace estetiky socialistického realismu v hudbě 
spadá do přelomového roku 1953. V souvislosti se smrtí Josifa V. Stalina a Klementa 
Gottwalda došlo v Československu k postupnému opouštění zostřeného třídního 
boje, který prostupoval kulturním děním. Změny byly viditelné i v případě Svazu čs. 
skladatelů, ovšem proces jakéhosi uvolňování nastal ve Svazu již od začátku roku 
1953. Tento rok došlo k odstoupení generálního tajemníka Miroslava Barvíka, osob-
nosti de facto svojí funkcí zodpovědné za realizaci dogmatické politiky Svazu čs. 
skladatelů. Na schůzi ÚV SČS podal sebekritiku a zároveň podrobil kritice i postup 
celého Svazu při realizaci koncepce soc. realismu.160 

Barvík na schůzi zhodnotil svoji veškerou činnost, přičemž se odvolal na předsedu 
Svazu Václava Dobiáše. Podle Barvíka mělo docházet k vulgarizaci a překrucování 
marxisticko-leninské teorie. Zcela explicitně se vyjádřil Barvík na téma překotného 
prosazování mechanizace zásad marxisticko-leninské estetiky. Upozornil na to, že 
došlo k odcizení od skutečného života a proklamované „budování socialismu“ bylo 
dosaženo ve Svazu pouze v číslech a statistikách.161 I když nemluví přímo o strachu 
ve Svazu, zmínil se o podlamování iniciativy tvůrčích schopností.162 Barvík, jako ge-
nerální tajemník, byl nejvlivnější osobností hlavní hudební ideové organizace, jehož 
kompetence byly v reálné kulturní politice Svazu vlivnější, než měl předseda Václav 
Dobiáš. Mnohými byl vnímán jako jakýsi vůdce a tím pádem jako osoba zodpovědná 
za Svazové neúspěchy. Lze tedy považovat Barvíkovu sebekritiku za akt seberefl exe 
celého vedení SČS.

158 IBLOVÁ, s. 35
159 Tamtéž, s. 47
160  HAVLÍK, s. 106
161 „[…]
 1. vulgarizace teorie socialistického realismu (zmechanizování pouček)
 2. šablonovitost tvorby (přeceňování jedné formy na úkor druhé)
 3. podcenění lidí a jejich práce
 4. odtržení od kolektivu
 5. vyhýbání se odpovědnosti a kontrole
 6. zneužití mladého elánu k levičáctví
 7. neúcta k starším a zasloužilým
 8. znevažování příkladů Sovětského svazu
 9. zmechanizování a zabtraktizování poměru k lidem, k životu atd.“
 NA, fond Svaz s. skladatelů, k. 5, XVI, Schůze ÚV SČS, z dne 27. 2. 1953, s. 2/13
162 Tamtéž
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Po vlastní sebekritice se Barvík vyjádřil k otázce, jak by mělo případně fungovat 
nové vedení Svazu, čímž v podstatě předznamenal svůj politický konec. Nutno ale 
podoktnout, že jeho stanoviska zdaleka nepřekročila Ždanovův výklad, ale ještě před 
březnovými událostmi předznamenává jistý prvek kritického zhodnocení dosavadní 
činnosti. „Myslím si, že je třeba zajistit takové příští vedení Svazu, které:

1. bude mít vysokou ideovost – […]ne abstraktně myšlenou ideovost, ale ideovost takovou, 

kde jednotlivec nebo kolektiv na vysoké ideové úrovni dovede konkrétně využívat situace 

v praktickém životě, praktické práci;

2. je třeba zajistit takové příští vedení, které by mělo pracovní dělnost a styk s lidmi,

3. které by mělo skutečně lidsky jasno mezi sebou,

4. které by mělo širokou základnu, solidní základnu bez nebezpečí sektářského nebo frakčního 

ovládání malou skupinkou […].

5. Konečně je třeba zajistit si nové kádrové rozestavení a rozdělit osobní odpovědnost.“163

Barvík ve své kritice rozdělil vývoj od založení po XIV. schůzi na tři etapy. Období 
od května 1949 do ledna 1950 charakterizoval jako dobu, kdy Svaz fungoval jako 
pouhý pokračovatel Syndikátu. Druhé období vymezil založením „partgruppy“, což 
podle něj měla být etapa „největšího rozmachu, největší intensity práce Svazu a největších 

úspěchů tvůrčích, ideových, organizačních atd.“ Navzdory tomuto pozitivními hodno-
cení, poukázal Barvík na nově vzniklé problém – „sekretářštinu“. Byl si vědom toho, 
že vedení udělalo mnoho chyb, přičemž vyzdvihl problematiku akademizovaného 
ideologizování. Třetím obdobím mělo být krátké období mezi říjnem 1952 až úno-
rem 1953, které se mělo vyznačovat stagnací, přičemž jako řešení této situace vidělo 
vedení SČS v uspořádání celostátní konference.

Situace se ve Svazu nelepšila ani po XV. schůzi ÚV SČS (5. 6. 1953), kdy bylo sta-
noveno, že je nutné uspořádat výše zmíněnou celostátní konferenci na 29. červen, 
ovšem avizovaná konference se nakonec neuskutečnila. Pouze došlo ke svolání XVI. 
schůze. Pokud se XIV. schůze nesla ve velkých proklamacích úřadujícího generál-
ního tajemníka, tak XVI. schůze, jejímž heslem bylo „Směleji a rozhodněji za rozvoj 

české a slovenské hudby“ byla poznamenána kádrovými změnami – na vlastní žádost 
rezignoval generální tajemník Barvík. Tento zásadní krok učinil Barvík i na základě 
tlaku od skladatelů v čele s Jiřím Pauerem. Tento talentovaný skladatel vystupo-
val svými kritickými postřehy proti Barvíkovu vedení v rámci schůzí ÚV SČS již po 
celé I. pololetí roku 1953. Domnívám se, že lze na jeho případu ukázat skutečnost, 
že svazová jednání ne zcela odpovídala čistě totalitnímu prostředí. Diskuze schůzí 
dokázaly být často naplněné kritikou i vůči čelním představitelům Svazu. Pauer vy-
týkal vedení nekonkrétnost kritiky, která se měla vyznačovat prázdnými slovy. Také 
měl výhrady proti psaní „zmetků“, nedozrálé tvorby „[…]dílo se nemá uhnat, ale stále 

163 NA, fond Svaz s. skladatelů, k. 5, XVI, Schůze ÚV SČS, z dne 27. 2. 1953, s. 2/3
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na něm pracovat […].164 Pauerovo kritika byla intenzivní, a musela po letech tvrdé kul-
turní linie působit překvapivě. Na svou dobu se jednalo o ostrou a konstruktivní kri-
tiku. Na druhou stranu na svazových jednáních se ke kritice neustále vybízelo, takže 
Pauerovo kritické vyhrazení se vůči Barvíkově aktivitě by mohlo být vnímáno jako 
odpověď na tyto požadavky. Pauerovo vystoupení bylo ostré a zůstávalo ve vzpo-
mínkách aktérů památnou události.165 Červnem 1953 tak končí etapa pevně cent-
ralizovaného Svazu vedeného generálním tajemníkem. Následující vývoj na pozadí 
politického uvolňování vedl k částečné decentralizaci a převzetí reálné moci nově 
vzniklými tvůrčími komisemi.166

Radikální prosazování tezí socialistického realismu začalo ztrácet na významu po 
odchodu generálního tajemníka Barvíka, i když diskuze nad problémy předešlého 
roku ještě neskončily. „V práci Svazu čsl. skladatelů projevila se v uplynulém roce citelná 

stagnace. Po úspěšném rozvinutí činnosti nadšeně pracující vedoucí skupiny skladatelské 

(s. Dobiáš, Stanislav, Seidl, Barvík, Pauer, Sychra), která se dovedla po únoru 1948 svojí 

ideovou, tvůrčí prací postavit do čela nové české tvorby a dosáhla i mezinárodního uznání, 

došlo již v roce 1952 – po II. plenárce SČS k určité krisi. Již tehdy se ukázalo, že […] je zapo-

třebí aktivizovat další členy Svazu […] do svazové práce. Na překážku tomu byla organizační 

struktura Svazu: systém generálního tajemníka a rozdělení Svazu na českou a slovenskou 

sekci. Generální tajemník, […], při své vynikající aktivitě však kryl pasivitu členů v období 

nutnosti jejich aktivisace. […] Vedení Svazu tak bylo isolováno od členstva […].“167

V roce 1954 proběhla III. celostátní přehlídka tvorby, v rámci které bylo zřejmé, 
že dochází ke změnám hudebního směřování. Přehlídka se dělila na dvě části, na 
část zabývající se hudbou symfonickou, komorní a hudebně dramatickou, která pro-
běhla v lednu. Druhá část zabývající se hudbou sborovou, estrádní a populární se 
realizovala až v dubnu. Dramaturgie obou části přehlídky ukázal na rozmanitost, 
do té doby nemyslitelnou. Mimo díla odpovídající protěžované programnosti (např. 
dramatická ouvertura Julius Fučík od R. Kubína, symfonický triptych Lenin), zazněla 
i taková díla, která by v letech 1948/1949−1953 neměla šanci se dostat na koncertní 
pódia. Jednalo se o nástrojové koncerty či neprogramní díla (např. Rapsodická vari-

ace Klementa Slavického, Metamorfózy Eugena Suchoně). Na druhou stranu tato díla 
nebyla uváděna zatím příliš často, což dokazuje skutečnost, že tento proces drama-
turgického uvolňování probíhal postupně.168 

Docházelo taktéž ke změnám v hodnocení hraných děl a měnily se názory na je-
jich přínosnost. Po mnoha letech se objevila nová hodnotící hlediska, například do-
cházelo k vyzdvižení originality tvůrčího záměru, případně její osobitosti. Díla z let 
vrcholného socialistického realismu jsou hodnocena tvrději a s větší rozervaností. 
164 NA, fond Svaz s. skladatelů, k. 5. XVI, Schůze ÚV SČS, z dne 28. 2. 1953, s. 3/1
165 HANUŠ, Jan, Labyrint svět, Praha 1996, s. 268
166 HAVLÍK, s. 107
167 NA, fond Ústředně propagační kulturní komise při ÚV KSČ, inv. č. 722, Informační zpráva o situaci ve 

Svazu čs. skladatelů, f. 78
168 HAVLÍK, s. 107.
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Pro předcházející období měla zásadní roli při hodnocení ideovost a široká srozu-
mitelnost. Na III. celostátní přehlídce nabyla významu i jiná hlediska – úroveň hu-
debního myšlení a přesvědčivost přínosu autora. Značně ubylo i uvádění masových 
písní a kantát, u nichž byla konstatována nižší umělecká invence. Vývojem prošlo 
i vnímání „strašáka“ všech skladatelů – formalismu. Místo něj hrozilo, že skladatel 
naopak bude obviněn ze schematismu.169 

Události v ČSR měly částečně předobraz i v SSSR, kde v roce 1954 například pro-
bíhal proces postupného opouštění vyhrocených Ždanovových tezí. Ukázalo se, že 
pevná kulturní linie není udržitelná, když propukla živá diskuze nad Šostakovičovou 
X. symfonií. Do střetu se dostaly špičky Svazu sovětských skladatelů, které nesou-
hlasily s negativními stanovisky vůči Šostakovičově symfonii. Nelze pochybo-
vat, že tento střet byl refl ektován i v ČSR a měl na kulturní uvolňování jistý vliv. 
V Hudebních rozhledech byly zveřejněny výsledky diskuze, přičemž na prvním místě 
byla uvedena apologetická stanoviska Arama Chačaturjana. Ortodoxní stoupenci, 
jako byl Kremlev, Vanslov aj., hodnotili X. symfonii jako dílo formalistické, bezide-
ové, kakofonní, subjektivní, absurdní atd. Vzhledem k upřednostnění stanoviska 
Chačaturjana v Hudebních rozhledech lze usuzovat, že nálady ve Svazu byly naklo-
něny spíše Chačaturjanovi, což vypovídá o silném proudu ve Svazu čs. skladatelů, 
jenž se pomalu vypořádával se zjednodušující kritikou v duchu předešlých let.170 

Od roku 1955 se skladatelé přestávají zaměřovat na masové písně a kantáty a začí-
nají se navracet k hudebním formám, které se staly po roce 1949 nežádoucí. Narůstá 
tvorba komorních a instrumentálních skladeb. Na I. celostátní konferenci SČS vy-
stoupil s referátem předseda Václav Dobiáš, který poukázal na růst počtu posluchačů 
na přehlídkách nové tvorby. Tato skutečnost mimo jiné demonstruje další fenomén 
typický pro předcházející období – malý zájem posluchačů o novou, ryze politicky 
motivovanou tvorbu. Pochopitelně se dostalo tomuto problému refl exe i na schůzích 
Svazu čs. skladatelů, což bylo řešeno i častým uváděním nové tvorby s osvědčeným 
repertoárem. Tuto dramaturgickou strategii nejlépe ilustruje skutečnost, že nejhra-
nějšími skladateli byly Beethoven a Smetana. Oba skladatelé se těšili zájmy publika 
a zároveň byli hodnoceni jako představitelé „správné“ hudby a jejich revoluční smýš-
lení bylo dáváno za vzor tehdejším skladatelům.171 Také se v atmosféře pomalého 
uvolnění začalo ve Svazu diskutovat otevřeně o chybách předešlého dogmatismu 
a netvůrčího přijímání nadiktovaných norem a směrnic.172 

Postupné změny pevného kulturního kurzu v československé hudbě se promítly 
i do nově navazovaných mezinárodních styků. Příkladným může být návrh Antonína 
Sychra na obnovení činnosti Svazu čs. skladatelů v rámci Mezinárodní společnosti 
169 Kritika se konkrétně snesla na dílo Kantátu o svazu dělníků a rolníků od Emila F. Buriana, které byla vy-

čteno, že skladatel problematiku viděl „pohledem roku 1952“, tedy viděním zastaralým.
 HAVLÍK, s. 108 
170 HAVLÍK, s. 109
171 SYCHRA, 156
172 HAVLÍK, s. 112
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pro soudobou hudbu, čemuž již předtím vyhovělo ministerstvo kultury. Členství 
Československa v této nejstarší společnosti zabývající se tvorbou současných skla-
datelů, bylo ukončeno v roce 1950, kdy vrcholil boj proti kosmopolitismu a forma-
lismu, což tato společnost ze svojí vlastní podstaty mohla v očích komunistických 
ideologů podporovat.173 Přerušení styků s Mezinárodní společností pro soudobou 
hudbu ale započalo už v roce 1949, kdy byl přijat referát Jan Urbana, který nedopo-
ručil účast jakékoliv československé skladby na této přehlídce.174

Za defi nitivní začátek konce socialistického realismu v celém východním bloku 
lze považovat  XX. sjezd KSSS v únoru 1956. Tento sjezd, na němž Nikita Chruščov 
odsoudil Stalinův kult osobnosti, znamenal přelomový okamžik nejenom pro poli-
tiku, ale také i pro kulturní linii. Závěry ze sjezdu refl ektovaly i Hudební rozhledy, 
a to především v úvodníku od Jiránka s názvem „Otázky, které nám klade dnešek.“ 
Poprvé se zde setkáváme s pojmem „kult osobnosti“, jehož neblahé působení Jiránek 
popisuje. Zmiňuje se například o problematičnosti administrativních zásahů úzkého 
aparátu do hudebního života, čímž de facto potvrdil již dva roky starou tezi o příliš-
ném „sektaření“, kdy veškerý hudební život byl řízen úzkou skupinkou prominentů. 
Tohle odtržení aparátu od zbytku členů SČS nemělo podle Jiránka být vyřešeno zá-
nikem funkce generálního tajemníka.175

Ještě v dubnu 1956 bylo přijato Memorandum Svazu čs. skladatelů kulturnímu 
výboru Národního shromáždění,176 které se odvolává na závěry XX. sjezdu KSSS 
a taktéž na výzvu přijatou na základě celostátní konference KSČ z června 1956. 
Obsahem memoranda bylo podat obraz zjištěných nedostatků a potřeb, které měly 
být napraveny. Defi novala se v něm například úloha SČS ve společnosti, taktéž se 
dotklo koncepce Hudebních rozhledů. Podle Memoranda mělo monopolní posta-
vení Hudebních rozhledů mít negativní důsledky pro odbornou hudební publicis-
tiku. Jejich koncepce měla tak projít revizí, aby se z nich stala skutečná „diskuzní 
tribuna“, ovšem ne za předpokladu dominance „živelnosti“.177

Navzdory skutečnosti, že byla v Hudebních rozhledech zveřejněna jenom část 
Memoranda, jedná se o prvně veřejně zveřejněný dokument podávající komplexní 
seberefl exi československé hudební kultury.178 Memorandum si všímá skutečnosti, 
že ačkoliv stát poskytuje kultuře velkorysou podporu, přesto se projevuje kulturní 
regrese. V neutěšeném stavu se měla nacházet i propagace hudební tvorby, což mělo 

173 KNAPÍK, Jiří, V zajetí moci (kulturní politika, její systém a aktéři, Praha 2006, s. 328
174 NA, fond Svaz čs. skladatelů, k. 5, Zápis o schůzi ÚV z 26. 9. 1949, s. 12
175 NA, fond Svaz čs. skladatelů, k. 5, Zápis o schůzi ÚV z 26. 9. 1949, s. 113
176 Dokument mimořádného významu, In: Hudební rozhledy, r. 9 (1956), č. 23, s. 965–966
177 FRANC–KNAPÍK, s. 541–542
178 V Memorandu je poukázána na problematičnost úlohy SČS:
 „Úloha SČS ve společnosti: Svaz žádal o účast při rozhodování o všech závažných otázkách hudebního 

i všeobecně kulturního, o zvýšení autonomie při organizování zahraničních kontaktů na hudebním poli, 
neboť, je-li hudba tradičně „nejnárodnějším uměním“, pak se v současnosti, pak se v současnosti pro-
jevuje závažný problém, do jaké míry jsme v mírové kulturní soutěži připraveni konkurovat hudebním 
kulturám ostatních zemí včetně států kapitalistických.“

 HAVLÍK, s. 114 
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napravit založení samostatného hudebního nakladatelství a užší spolupráce SČS 
s rozhlasem a televizí.179

Uskutečnění tezí Memoranda probíhalo postupně, fakticky lze mluvit o jeho pl-
ném prosazení až jeho vložením do směrnic Svazu na II. sjezdu SČS v roce 1959. 
Při zpětném pohledu se ale ukázalo, že Memorandum spíše vyřešilo otázky orga-
nizační a ekonomické, co se ale týče otázek estetických a ideových, zůstávala tato 
hlediska nevyřešená. Přesto lze považovat léta 1956 až 1959 za jakousi labutí píseň 
socialistického realismu, jehož ideologie zůstávala přítomná v diskuzích probíhají-
cích ve Svazu. Ovšem již nevznikaly nejvíce protěžované hudební formy odpovídající 
Ždanovovým tezím – masové písně a kantáty. Navíc se skladatelé a hudební vědci za-
bývali omyly a dogmatismem předešlého období v mnohem otevřenějších diskuzích. 
Postupně se také začal rozvíjet mezinárodní kontakt se zeměmi i mimo východní 
blok, což byla od Pražského manifestu zásadní změna.180 

179 HAVLÍK, s. 114
180 Tamtéž, s. 119
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3 VÁCLAV DOBIÁŠ JAKO SKLADATEL
 

 3.1  Žák meziválečné avantgardy
 
Václav Dobiáš se narodil 22. září 1909 v podkrkonošské obci Radčice u Jablonce 

nad Nisou181 jako jedno z deseti dětí Josefa a Heleny Dobiášových. Rodina vlastnila 
malé hospodářství. Jejich sociální zázemí a společenské postavení nebylo špatné, 
neboť otec Josef zastával mnoho let funkci starosty. Charakter rodného Dobiášova 
kraje měl podle marxistické hudební vědkyně Milady Ladmanové zapříčinit fakt, že 
Dobiáš ve své hudbě protěžoval českou „národní“ kulturu. Podle její interpretace 
měla blízkost německých hranic být důvodem silného vlasteneckého cítění tamějších 
obyvatel.182 Ačkoliv se může zdát tato teze příliš zobecňující, lze vysledovat skuteč-
nost, že chudší oblasti často charakterizovalo dobré lidové muzikantské prostředí. 
Podmínky v tomto kraji byly tvrdé, zimy dlouhé, tudíž si lidé rádi krátili ne vždy pří-
jemné časy vesnickým muzicírováním. 

„Kořeny přirozené zpěvnosti“ se tak údajně podle tendenčních výkladů měly ob-
tisknout do Dobiášova hudebního přesvědčení. Navíc sami Dobiášovi měli k hudbě 
vřelý vztah. Otec Josef hrál amatérsky na kontrabas, strýc Jaroslav Dobiáš se živil 
jako houslista a skladatel,183 druhý strýc Jáchym Dobiáš byl zase klarinetistou. Na 
tyto podmínky ke konci života vzpomínal i sám Václav Dobiáš: „Nejen moje rodina, 

ale celé podhůří Krkonoš bývalo za mého dětství velmi muzikální: v každé vesnici kapela, 

spousta muzikantů, a na housle se chodily učit celé karavany kluků … Ale kdepak – k učiteli! 

Třeba k mému kmotrovi, krejčímu […]“184

Člověkem odpovědným za první Dobiášův umělecký pokrok byl houslista Josef 
Muzika, který mladého Václava učil od jeho deseti let. Po absolvování měšťanské 
školy v blízkém Železném Brodě nastoupil Dobiáš na Státní učitelský ústav v Jičíně, 
na kterém studoval v letech 1924–1928. Na živobytí si zároveň přivydělával výukou 
houslí. První skladbu složil v 16 letech, jeho umělecké začátky však probíhaly po-
malu. Prostředí, které jej mimo jeho rodný kraj ovlivnilo, byla Podkarpatská Rus, 
kde v Mukačevu strávil na pozici učitele rok 1928. V tomto zapomenutém kraji po-
malu dozrálo v Dobiášovi přesvědčení, že by se vydal na dráhu skladatele. Předělem 
byl jeho dopis Josefu B. Foersterovi, v němž slavnému skladateli poslal několik svých 

181 V domě s čp. 3, 
182 ŠTILEC, Jiří, Václav Dobiáš, Praha 1984, s. 5
183 Jaroslav Dobiáš (1875–1901) byl lidový houslista a skladatel. Jeho dílo se skládá z valčíků, ouvertur 

(Slávy dcera), pochodů atd. Působil ve Vídni, Sarajevu, nejdéle však v cirkusu Henry a Trnkovy divadelní 
společnosti.

 http:/www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_de-
tail&id=2702 [29. 6. 2017]

184 Dobiáš, Václav, Okouzlen domovem a mládím, Mladá fronta, I. V. 1976
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skladeb, přičemž Foerster mu vzápětí povzbudivě odepsal.185 K Foersterovi choval 
Dobiáš po celý život opravdu upřímný obdiv. 

Jeho skutečné umělecké začátky jsou spojeny až s příchodem do Prahy, kde začal 
soukromě navštěvovat Foersterovu výuku. V jeho hodinách získal Dobiáš průpravu ve 
skladbě a započal svoje seznamování s bohatou hudební scénou meziválečné Prahy. 
Jeho vztah k Foersterovi byl bez debat upřímný, a neskončil jeho přechodem k dalším 
učitelům skladby. Na Foerstera vzpomínal s nejhlubším obdivem: „Setkal jsem se s ním 

v posledních letech jeho života. Ukazoval jsem mu své skladby a byl mi přísným i laskavým 

rádcem…. Jsou to pro mne nezapomenutelné chvíle.“186 O jeho úctě vůči již osmdesátile-
tému skladateli svědčí i částečně zachovaná korespondence v Národním muzeu hudby. 
S Foersterem si dopisoval na Velikonoce a Vánoce i během poloviny 30. let. „J. B. 

Foersterovi. Radčice (27. 3. 1934). Dovoluji si Vám a milost. paní přáti … s božím požehnáním 

a ve zdraví.“187 Podle Dobiáše obdiv ke Smetanovi v něm probudil právě Foerster. Tuto 
lásku, jak se později ukáže, plně zužitkoval v období socialistického realismu.

V letech 1937 až 1939 přešel Dobiáš na pražskou konzervatoř. Zde se seznámil 
pod vedením Vítězslava Nováka se soudobou hudební tvorbou. Ačkoliv Novák, žák 
Antonína Dvořáka, představoval spolu s Josefem Sukem skladatele věrného pozdně 
romantické hudbě přelomu 19.–20. století, patřil k autorům, kteří své žáky seznamo-
vali s moderními trendy. Tento přístup se odrazil i v tom, že mezi Novákem a jeho 
žáky nevznikla žádná propast, ale naopak je podporoval v tvůrčím sebevědomí.188 
Není pochyb o tom, že obdobně působil Novák i na Dobiáše. 

V druhé polovině 30. let se tedy Dobiáš dostává do kontaktu s avantgardními kompo-
nisty. Zprostředkovaného ovlivnění se mu dostalo od Bély Bartóka, Paula Hindemitha, 
Igora Stravinského, Arnolda Schoenberga. Šlo o skladatele, jejichž dílo bude do deseti 
let ve východním bloku obviněno z formalismu a kosmopolitismu. Bezprostřední vliv 
měl zanechat na Dobiáše okruh českých avantgardních autorů, se kterými měl tu mož-
nost být v osobním kontaktu. Z českých avantgardních skladatelů měl blízké vztahy se 
skupinou Mánes, jehož členy byly Pavel Bořkovec, Iša Krejčí, František Bartoš, Jaroslav 
Ježek, Ervín Schulhoff  a v neposlední řadě Alois Hába. Nelze pochybovat, že právě zá-
sadní význam na formování Dobiáše avantgardisty měl čelní představitel hudebního ex-
perimentátorství Hába.189 
185 „Vážený pane!
 Vaše skladebné pokusy jsou zajímavé, není pochyb o Vašem nadání. Máte fantazii i výraz. Chyby ve způsobu psaní 

a některé nečistoty svědčí o nedostatečných studiích teoretických. […] Jakého vzepjetí je nadání Vaše schopno, 
nelze zatím říci, jste v počátcích.

 V Praze 29. května 1929
 ŠTILEC, s. 14
186 HEJZLAR, Tomáš, Václav Dobiáš – sborník vzpomínek a statí, Praha 1979, s. 22
187 Národní muzeum hudby, Dobiáš Václav, inv. č. 10445, číslo pořadové 100/67
188 MACEK, Jiří, Česká hudební avantgarda, Průhonice 2012, s. 25
189 Alois Hába bývá považován za člověka, s jehož působením se v meziválečném období musel vyrovnat 

každý mladý skladatel. Světově se proslavil svojí teorií čtvrttónové hudby (využívání mikrointervalů), 
kterou sepsal do spisu Harmonické základy čtvrttónové soustavy. Od roku 1923 na Pražské konzerva-
toři vedl oddělení čtvrttónové skladby a šestinotónové. Po válce tomuto stylu kompozice vyučoval na 
Akademii múzických umění. 

 KOLEKTIV, Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985, s. 85
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Dobiáš studoval u Aloise Háby mezi léty 1939–1941. Hába si ho natolik oblíbil, že 
jej považoval za jednoho z nejtalentovanějších studentů a měl se dokonce vyjádřit, 
že jeho třídu by měl převzít právě Václav Dobiáš. To se však ukázalo jako mylný před-
poklad. Dobiáš složil ve čtvrttónové soustavě pouze dvě skladby (Lento pro tři harfy, 

Koncert pro housle), neboť jeho naturel se příliš neslučoval s Hábovým experimentá-
torským charakterem. Tato část Dobiášova života se brzy ukáže jako problematická, 
protože v rámci vyrovnávání skladatelů s avantgardní minulostí, se musel i Dobiáš 
zříci Hábova přínosu do vlastní kompozice a názorů.190

První hudební zkušenosti nabyl Dobiáš po vstupu do Přítomnosti (Sdružení pro 
soudobou hudbu) v roce 1935.191 Tato organizace fungovala už od první poloviny 
20. let, ovšem skutečně avantgardní společností se stala až po příchodu Aloise Háby 
v roce 1934, který byl jejím předsedou až do roku 1939. V rámci této organizace 
nabýval Dobiáš nejenom prvních zkušeností skladatelských, ale také organizátor-
ských, což, jak se později ukáže, byla dobrá průprava i pro jeho budoucí aktivity 
po roce 1945. Už v této době bylo zřejmé, že Dobiášovy politické sympatie patřily 
levicovému hnutí, na což měl s velkou pravděpodobností vliv právě jeho učitel Hába, 
jehož lze řadit do okruhu skladatelů, kteří už v období první republiky skládali písně 
s levicovou tématikou.192

Rok 1939 znamenal pro Dobiáše v jeho umělecké kariéře značný zlom, neboť do-
šlo k uvedení jeho Komorní symfonie, s níž absolvoval studium u Vítězslava Nováka. 
O uznání této kompozice svědčí fakt, že se premiéry zhostila Česká fi lharmonie.193 
Stěžejním pro uznání Dobiáše jako s modernou souznícího a řečeno slovy marxistické 
muzikologie novátorsky tvořícího skladatele,194 mělo ale až uvedení díla Říkadla pro 

nonet v roce 1940. V souvislosti s tímto nonkonformním dílem napsaným ještě před 
Mnichovem se poprvé setkáváme s refl exí Dobiášova díla v tisku. V Českém slovu se 
kritika zmínila o „hudební stavebnosti, řešené dynamicky na silách pohybových a rytmic-

kých.“195 V Lidových novinách vyšla mnohem méně pozitivní kritika od hudebního 
kritika Františka Bartoše, který zhodnotil Říkadla jako „[z]ajímavý pokus o stavebně 

nekonvenční dílo, jehož pikantně pointovaný výraz není ještě hudebně zplna vyřešen.“196 Od 
této chvíle Dobiáš zaznamenával trvalý a intenzivní umělecký vzestup. 

V rámci uměleckého prostředí nabyl Dobiáš dobrého postavení již během pro-
tektorátních let. Udržoval přátelské vztahy s předními osobnostmi československé 
hudební avantgardy, přičemž se nejednalo pouze o Hábu. Například Emil F. Burian 
ve svém divadle D41 uvedl Dobiášův Masopust, což lze chápat jako skutečné uznání 

190 ŠTILEC, s. 26
191 LADMANOVÁ, s. 24
192 CHEW, Geoff rey, Václav Dobiáš’s Celebration of Proletarian Prague: The Song Cycle, In: BEK, Mikuláš, ed., 

CHEW, Geoff rey, (ed.) a MACEK, Petr, (ed.): Socialist Realism and Music, Praha 2004, s. 215
193 Koncert se uskutečnil 20. 6. 1939, dirigoval František Stupka. Opětovně dílo bylo uvedeno 29. 9. 1942, 

dirigoval Jiří Krombolc.
194 KOLEKTIV: Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985, s. 54
195 České slovo, 24. 5. 1940
196 Národní politika, 22. 5. 1940
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jeho tvorby od skladatele, jenž spolu s Hábou představoval pilíř pražské avantgardní 
scény. Blízký vztah získal Dobiáš i ke Krombolcovi, který jako významný klavírista 
se stal celoživotním propagátorem Dobiášovy hudby, a to jako interpret jeho kla-
vírních děl, případně jako dirigent orchestrálních skladeb. Jaroslav Krombolc nám 
také zanechal vzpomínku na počátky Dobiášova studia u Vítězslava Nováka, jenž je 
oba vyučoval ve skladbě. „Když jsme se v roce 1937 setkali v mistrovské třídě Vítězslava 

Nováka, byl již Václav zralým mladým mužem, už tehdy s rysy hloubavosti a hledačství. […]

Václav byl v uměleckých věcech vždy nesmlouvavý, až paličatý, a tyto vlastnosti mu, bohudík, 

zůstaly dodnes. A tak měl Mistr (Novák – pozn. autora) se svým žákem svůj kříž. Vzplanuly 

divoké diskuse, při nichž Václav občas zapomněl na zdvořilé „mistře“ a rozčileně volal „pane, 

pane…“.[…].197 

Do veřejného života se Dobiáš poprvé přihlásil krátkým článkem v hudebním pe-
riodiku Rytmus, v němž shrnul výchozí podmínky své umělecké tvorby. Už v této 
době poukázal na svůj prostý původ – „Prvními pokusy byly taneční kousky z muzikant-

ského prostředí venkovského, ve kterém jsem vyrůstal a činně se ho zúčastnil […].“198 Jeho 
„obyčejný“ původ se však měl ukázat jako výhoda především po roce 1945. Přesto si 
lze už v tomto krátkém medailonu z období války povšimnout, že již někde tam, na 
počátku jeho umělecké kariéry zdůrazňoval svoji lidovost. Tento typ sebeprezentace 
s ním bude spojen po celý zbytek jeho umělecké kariéry.

Z tohoto období se dochovalo také svědectví hudebního vědce Václava 
Holzknechta, který na Dobiáše vzpomínal pozitivně skrze přátelské diskuze, které 
se u Dobiášů na Břevnově uskutečňovaly v těžkých letech války. Dobiáš k sobě zval 
Holzknechta a dalšího avantgardního skladatele Išu Krejčího. Tyto paměti tak dávají 
možnost nahlédnout do osobních postojů Dobiáše z let druhé světové války, období, 
z kterého se z jeho životních postojů moc nezachovalo. Holzknecht vzpomínal na 
Dobiášovy negativní postoje vůči nacistickému režimu. „[…] Naše (Holzknechtovy 
a Krejčího – pozn. a.) vzájemné sympatie na hudebním poli se přenesly na pole osobní, ze-

jména když jsme sledovali jeho (Dobiášův – pozn. a.) postoj k nacistům: odešel z učitelství 

do výroby, aby se s nimi nemusel stýkat.[…].199 Překvapivě po roce 1948 se Dobiáš nezmi-

ňuje o této životné etapě „přiblížení se k lidu“, a to ani v rámci sebekritických prohlášení 

v Hudebních rozhledech, či dochovaných záznamech ze schůzí Svazu čs. skladatelů. 

Přes výše nastíněné postoje Dobiáše vůči nacistům nedochází u něj k utlumení 
tvorby. Protektorát byl vůči hudbě relativně tolerantní. Hudba se svým způsobem 
těšila v rámci umění nejlepší pozici, neboť nepodléhala žádnému zvláštnímu omezo-
vání. Pochopitelně se to netýkalo skladatelů s židovským původem. Dobiáš pro veřej-
nou produkci skládal hudbu komorní, což odůvodnil následovně. „Prošel jsem obdo-

bím vznešeného romantismu, ale dnes jsem již jinde. Dříve jsem měl rád velký zvuk, dnes o to 

nemám zájem. Chtěl jsem původně psát symfonii pro velký orchestr (minulé prázdniny jsem 
197 ŠTILEC, s. 23
198 DOBIÁŠ, Václav, Skladatelský medailon, In: Rytmus r. VIII, (1942–1943), s. 25
199 HOLZKNECHT, Václav, Iša Krejčí, Praha 1976, s. 120
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již měl 2/3 načrtnuto). Přišla však mobilizace, potom změna všeho, k tomu ještě Vítězslav 

Novák měl námitky, a tak jsem to založil. Rozhodl jsem se pro komorní zvuk bez vší parády, 

jen čisté barvy, pokud jsem to dovedl…“200

Motivace k preferování komorní hudby v období Protektorátu má však i svoje 
praktické důvody. Uvést komorní skladbu jakéhokoliv moderního skladatele bylo ve 
skromnějších válečných podmínkách určitě jednodušší, než v případě velkých or-
chestrálních děl. Přes tuto skutečnost, i navzdory svým proklamacím, složil v roce 
1943 Symfonii pro velký orchestr (sám autor tuto skladbu později označil jako „Symfonii 

o vítězství“).201 Ovšem jednalo se o kompozice složené „do šuplíku“, takže k jejímu 
uvedení došlo až v roce 1946. Tato skladba v mnohém působí jako symfonie pozd-
ního romantismu, lze ji tak chápat již jako kompozici předznamenávající Dobiášovu 
tvorbu poplatnou Ždanovovým tezím. Na druhou stranu se v díle vyskytují ná-
znaky impulsů z avantgardního období, proto v tomhle případě ještě nelze hovořit 
o skladbě splňující hlediska socialistického realismu.

Zlomovým okamžikem předznamenávající budoucí Dobiášovu uměleckou akti-
vitu určenou „masám“ je zkomponování dvou sborů Gospodine pomiluj ny a Slovanské 

lípy. Jednalo o vokální díla svým sdělením jasně vlastenecká, stále však v mantinelech 
umožněných okupantským režimem. Sbor Gospodine pomiluj ny vznikl na začátku 
roku 1944 a byl následně vydán Hudební maticí Umělecké besedy. Skladbu Dobiáš 
věnoval Pěveckému sdružení moravských učitelů. Tímto dílem se defi nitivně přihlá-
sil k tendencím přítomným v protektorátní hudební kultuře kladoucí důraz na vlas-
tenectví. Sbor Gospodine pomiluj ny měl svojí předlohou evokovat odkaz na staroby-
lost národa, přičemž závěr sboru má charakter pochodu, což lze interpretovat jako 
burcování starobylého národa.202 

Druhý sbor Slovanská lípa vznikl na konci války v březnu 1945 a jedná se tak o po-
slední Dobiášovu skladbu vzniklou ještě před jeho přijetím komunistické ideolo-
gie. Někteří hudební kritici v tomto díle spatřují kompoziční vliv prvního Dobiášova 
učitele skladby Foerstera. Stejně jako v případě sboru Gospodine pomiluj ny zůstal 
Dobiáš věrný vlasteneckým motivům, což lze demonstrovat i na výběru textu Josefa 
Václava Sládka odkazujícího na slovanskou vzájemnost. Dobiáš v tomto díle již do-
spěl po stránce ideové a hudební historiografi í byla tato skladba hodnocena i jako 
dospění politické.203 Nutno však podotknout, že díky především jasně deklarované 
slovanskosti, nebylo jednoduché tuto skladbu veřejně uvést, čemuž nakonec došlo 
až 27. dubna 1946. Tematicky už lze o Slovanské lípě mluvit jako o díle, v němž si byl 
Dobiáš vědom blízkosti pádu protektorátu a očekával, že se slovanskou pomocí z vý-
chodu přijde lepší společnost. 
200 ŠTILEC, s. 33
201 Symfonie pro velký orchestr měla svojí premiéru 7. února 1946. Hrála ji Česká fi lharmonie pod vede-

ním svého šéfdirigenta Rafaela Kubelíka. Na koncertě došlo také k uvedení Druhé symfonie Bohuslav 
Martinů. 

202 ŠTILEC, s. 52
203 Tamtéž, s. 53
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Pro hodnocení avantgardního období před rokem 1945 nelze ale opomenout, 
jak byla tato část Dobiášova života refl ektována komunistickou kritikou. V dlouho-
dobější perspektivě byly Dobiášovy protektorátní aktivity zhodnoceny ve sborníku 
vyšlém rok po skladatelově smrti (1979) – jeho tvorba i před rokem 1945 měla být 
tvořena „ve prospěch české hudební pokrokové kultury…“204 Ovšem v období „žda-
novoského“ pojetí hudby bylo refl ektováno podstatně kritičtěji. Jistě není překvape-
ním, že jeho avantgardní etapa byla optikou soc. realismu hodnocena přinejmenším 
jako problematická. Nikdy sice nedošlo k plnému obvinění starší Dobiášovy tvorby 
z formalismu, při zpětné Dobiášově refl exi však mnohé skladby představovaly neu-
vědomělý přešlap, případně pomýlení z nevědomosti. 

Po roce 1948 vzhledem k Dobiášově vysokému stranickému postavení se marxis-
tická hudební věda snažila relativizovat vliv avantgardy na jeho tvorbu a zároveň hledat 
racionální vysvětlení jeho uměleckých selhání před rokem 1945. Milada Ladmanová 
ukázala, že i v době, kdy se Dobiáš ještě učil čtvrttónové kompozici u Háby, složil 
v roce 1940 Český masopust na text Karla Jaromíra Erbena (Prostonárodní české písně 
a říkadla), takže ve svém díle rovněž vyšel z lidové hudby. Tento krok Ladmanová inter-
pretovala jako zdravou reakci, ne-li přímo protiklad, vůči „umělé konstruované čtvrt-
tónové hudbě“.205 Jakoby měl Dobiáš v jejích očích mít stále na paměti „správné hod-
noty“, které neopustil ani v období dominance avantgardy. Interpretace Dobiášova 
drobného pomýlení na přelomu 30. a 40. let byla podepřena o tezi o škodlivém vlivu 
modernistické orientace hudby první republiky, „která mylně zaměňovala pokrokovost 

se samoúčelnou novostí formy a umělecké techniky isolované od skutečných živých hudebních 

obrazů.“ Těmto vlivům měl na chvíli podlehnout i Dobiáš, a měly být v něm utlumeny 
pozitivní vlivy – „které si přinesl jednak svým původem a které v něm pěstovali velicí učitelé 

Novák a Foerster.“206

Za příklad pomýlení a dočasného přijetí „absolutní hudby“ považovala ofi ci-
álně protěžovaná hudební vědkyně Ladmanová tři klavírní toccaty. U těchto skladeb 
vzniklých na jaře 1941 shledala, že se v nich projevuje nejzásadněji vliv formalismu. 
Především poukazovala na konstruktivistické prvky, dílo v sobě obsahuje i projevy 
atonality, což již byla kategorie zcela spadající do úpadkové formalistické tvorby. 
Sám Dobiáš se k této skladbě zpětně vyjádřil, že mu šlo především o barevnost, ne 
sdělení, což ale bylo v rozporu s pozdějším výkladem o nutnosti obsahovosti skladeb 
socialistického realismu. Překvapivě Ladmanová nevěnovala pozornost dílům tvoře-
ných ve čtvrttónové soustavě, což je asi způsobeno neuvedením těchto skladeb na 
jevištích a nebyla tak nucena se tímto problémem již více zaobírat. 

Po pádu komunistického režimu došlo v omezené míře k refl exi Dobiášova díla 
před rokem 1945. Britský muzikolog Geoff rey Chew si například povšiml, že hod-
notit Dobiáše jako čistě avantgardního skladatele není úplně správné. Co se týče 
204 HEJZLAR, s. 47
205 LADMANOVÁ, s. 26
206 Tamtéž, s. 32
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počtu koncertů, bylo nejúspěšnější skladba Říkadla pro nonet, které je ovšem typic-
kým Dobiášovým opusem, jež nelze považovat za avantgardní. Spíše se toto dílo 
svým charakterem vycházející z folklóru může řadit k neoklasicistním kompozicím. 
Další skladby Dechový pastorální kvintet a Sonáta pro klavír, kritiky dobře přijímané, 
lze hodnotit obdobně.207 A jaké byly důvody snadného Dobiášova přijetí do kruhu 
prominentních skladatelů období socialistického realismu?

Dobiáš se radikálních forem hudebního experimentátorství avantgardních stylů 
dotkl jenom náznakově (pouze dvě díla ve čtvrttónové soustavě).208 Zároveň ni-
kdy neopustil hudební základy získané studiem u Foerstera a Nováka, tedy sklada-
telů, které v očích komunistické muzikologie, představované například Antonínem 
Sychrou a Miladou Ladmanovou, představovali „správný“ vývojový proud. Podle 
názorů ofi ciální hudební vědy Dobiášova hudba před rokem 1945 zůstávala, aspoň 
částečně, lyrická, poslechově dostupná, z naprosté většiny si uchovávala obsahové 
sdělení, i když za použití prostředků blízkých modernistické hudbě. V 60. letech so-
větská hudební vědkyně Jegorová interpretovala Dobiášovu avantgardní tvorbu jako 
snahu mladého samostatně myslícího skladatele okusit nové výrazové prostředky. 
Nikdy tak Dobiáš neměl obětovat svůj melodický talent jakýmkoliv experimentál-
ním hudebně estetickým teoriím.209 Dobiášova hudební mluva se zkrátka v principu 
nedostala do příkrého rozporu se Ždanovovým výkladem, na rozdíl od skladatelů-
komunistů Buriana a Háby. Jejich předválečná experimentální tvorba podle výkladu 
dogmatického chápání socialistického realismu „pošpinila“ jejich výchozí postavení, 
což vedlo k tomu, že s tímto stigmatem jim bylo znemožněno plně proniknout po 
roce 1945 mezi režimem protěžované skladatele. Vznikl tak jistý paradox, kdy osob-
nosti „pokrokové“ protěžované hudby z let socialistického realismu byli autoři bez 
zkušenosti s předválečným politickým aktivismem. Možným vysvětlením může být 
veřejná poptávka po mladých kádrech s prokazatelnými dovednostmi využitelnými 
v rámci ideologické linie KSČ. 

V kontextu protektorátní tvorby je možné vnímat Dobiášovu kariéru jako typic-
kou pro mladé skladatele, kteří vstoupili na českou hudební scénu těsně po vzniku 
protektorátu, ovšem vzdělání nabyli ještě ve svobodných podmínkách první repub-
liky. Levicové myšlenky jim byly blízké už během protektorátních let, ale do strany 
přesto vstoupili až v květnu 1945, kdy umělci obecně i pod vlivem euforie po osvobo-
zení se dali do služeb nového řádu. Vedle Dobiáše lze zařadit do této kategorie také 
skladatele Jana Seidla a Jana Kapra. 

207 CHEW, s. 215
208 ŠTILEC, s. 170
209 JEGOROVÁ, s. 3
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 3.2  Buduj vlast, posílíš mír!
 3.2.1  Umělecké „prozření“ – skladatelem nové hudby

Skutečného uznání se Václav Dobiáš dočkal jako skladatel až těsně po osvobo-
zení, kdy vstoupil do české kultury a pro více jak patnáct let se zařadil mezi nej-
přednější soudobé skladatele. Jeho umělecká tvorba došla k naplnění ve službách 
komunistické ideologie. „…není již významné politické události našeho nového státu, aby 

se k ní Dobiáš nevyslovil.“210 Jednalo se o oboustranně výhodný vztah. Komunistická 
kultura získala talentovaného skladatele, o jehož uměleckých dovednostech nebylo 
pochyb, Dobiáš naopak dostal možnost v  etablujícím se režimu veřejně realizovat 
své kompozice a představy, což je cílem mnoha umělců. 

Marxistická hudební věda na konci 50. let předkládala veřejnosti dva důvody 
Dobiášovy konverze ke komunismu. Vzhledem k protěžované teorii třídního boje 
byl akcentován Dobiášův lidový původ jako předpoklad pro správné uvědomění. 
Druhým důvodem přijetí komunistických myšlenek až po druhé světové válce, byl 
sám válečný prožitek. V prohlášeních o vstupu do strany dominuje prvek upřím-
ného, spontánního až citového prozření. Za pravdu této charakteristice Dobiášovy 
osobnosti dává jeho kolega skladatel Jan Hanuš, který byl Dobiášovým přítelem 
už  v letech protektorátu, kdy se spolu stýkali na schůzích Přítomnosti. Hanuš ve své 
autobiografi i vzpomíná na Dobiáše jako na fantastu, v jehož duši se nacházelo jakési 
fl uidum barbarsko-pohanské ireality. Díky osobité živelné povaze měl dispozice pro 
spontaneitu, a proto květnové nadšení roku 1945 mohlo mít na Dobiáše skutečné 
duševní následky. Tedy alespoň podle vzpomínky jemu blízkého člověka.211 

Sám Dobiáš odůvodnil vstup do KSČ skutečností, že tím hlavním motivem ke 
změně smýšlení byla válečná zkušenost. Během války považoval za zlomové období bi-
tvu o Stalingrad, což rok po válce vyjádřil veřejně v novinách. „Stalingrad. Byl leden, sníh 

a nás všechny hřála radost, v dlaních jsme sevřeli jistotu. Nejjasnější fanfárou nastupovala sku-

tečnost, tvrdá ve své nezvratnosti a krásná ve své velikosti. Z podvědomí přestaly vyrážet sny 

o ohromných armádách, a skutečné miliony se daly na pochod. Cítili jsme tep jejich srdcí.“212

Nakolik byl motiv Stalingradu rozhodující pro Dobiášovo rozhodnutí stát se ko-
munistou, lze těžko zodpovědět. Mimo motiv války, Dobiáš považoval za určující také 
atmosféru osvobození. „Co se to z nás stalo za krátkou dobu šesti let? V roce 1945 jsme po-

znali, že jsme nežili s lidmi, že jsme seděli uzavřeni ve své komůrce. Pro koho jsme tehdy psali? 

A najednou jsme viděli, jak se všichni mají rádi, celý národ. A i my jsme pocítili lásku k lidem. 

To vše nás okamžitě změnilo. Takhle psát, jako jsme dříve psali, nemůžeme.“213 Poselství 
vyznání je jasné – Dobiáš zavrhl svou předešlou tvorbu a deklarativně se postavil za 
novou kulturní linii.

210 NA, fond Československých skladatelů, k. 3, sign. Dobiáš, Dobiáš – laureát světové ceny míru
211 HANUŠ, Jan, Labyrint svět (svědectví z konce času), Praha 1996, s. 269
212 Václav Dobiáš, Kantáta psána srdcem, In: Svobodné Československo, 2. 2. 1946
213 LADMANOVÁ, s. 47
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Do této doby zapadá i jeho vstup do KSČ potvrzující jeho politické preference. 
Motivy k tomuto rozhodnutí vylíčil v časopise Tvorba, ve kterém se vyjádřil o před-
pokladech vedoucích k propojení uměleckých aktivit s nejvlivnější poválečnou stra-
nou: „…zamýšlím se nad sebou samým, cítím, vidím a slyším každým rokem jasněji, že rok 

1945 byl rozhodujícím rokem mého života. Předcházející léta poučení z války, předcházely 

roky přátelství s mnohými lidmi, s mnohými umělci, některými politicky vyspělými.[…]“214 

Není pochyb, že prostřednictvím vztahů s lidmi kolem Háby a Buriana byl Dobiáš 
konfrontován s komunistickou ideologií. Těžko ovšem soudit, nakolik pro něj bylo 
jejich politické uvědomění důležité, protože jeho tvorba v období protektorátu ani 
mezi řádky nenaznačovala jeho levicovou orientaci a to ani v podobě skladeb neuve-
dených. V období protektorátu mimo již zmíněnou Symfonii pro velký orchestr ani sám 
Dobiáš se zpětně o svých dílech nezmiňuje jako o skladbách nějak inspirovaných 
komunistickými myšlenkami. Na druhou stranu jeho tvorba politicky uvědomělé 
hudby zapadá do období třetí republiky, takže nelze mluvit ani o čistém oportu-
nismu, i když při zpětném hodnocení se jeho jasné a nekompromisní politické po-
stoje staly předpokladem jeho rychlého vzestupu.215 Na základě Dobiášem sepsaných 
článků uveřejněných v dobových periodicích se domnívám, že jeho motivace k přijetí 
komunismu měly emocionální a citový základ. „[…] Vstoupil jsem do KSČ po osvobození 

v květnu 1945. Připravoval jsem se předtím, pravda, ne důkladně, ale snažil jsem se aspoň 

o povšechné poznání… Můj vstup do KSČ bylo rozhodnutí převážně citové. Po květnu 1945 

život se mnou zatočil pořádně. Vlastně jsem ani do té doby neviděl život v platnosti.“216 

Potvrzením jeho „opuštění komůrky“ a počátku tvorby „z lásky k lidu“ je slo-
žení jeho nejvýznamnější masové písně Budujeme.217 Sám Dobiáš považoval za svoji 
první skladbu „nového ducha“ Symfonii pro velký orchestr (Symfonie vítězství). Ovšem 
vzhledem k charakteru symfonie a navíc její neobsahovosti, lze mluvit teprve o písni 
Budujeme jako o defi nitivním opuštění avantgardních vlivů a přijetí tradičních kom-
pozičních principů odpovídajících následnému přijetí soc. realismu.218 Svým umělec-
kým umem tvořil Dobiáš masové písně, které slavily úspěch ještě před rokem 1948. 
Často ve značném předstihu vůči jiným skladatelům vstoupivší do KSČ v roce 1945. 
Převzetí moci KSČ pouze zajistilo již známým Dobiášovým masovým písním znáso-
bení společenské objednávky a příznivější atmosféru.219

214 DOBIÁŠ, Václav: KSČ v mém životě, In: Tvorba, r. 20. (1951), č. 20
215 PECHÁČEK, Stanislav, Václav Dobiáš, In: Cantus, r, 2008, č. 3, s. 13
216 DOBIÁŠ, Václav, KSČ v mém životě, In: Tvorba, r. 20. (1951), č. 20
217 Se zajímavým názorem o možných inspiracích písně Budujeme, přišel anglický muzikolog Chew. 

Domnívá se, že lze motivy poutavé melodie najít také v jiné písni s obdobnou „budovatelskou“ témati-
kou Heigh-Ho od Franka Churchilla a Larry Moreye. Tato americká píseň byla použita v prvním animova-
ném barevném fi lmu Sněhurka a sedm trpaslíků z roku 1937.

 CHEW, s. 215
218 Píseň Budujeme (s refrénem Vyhrňme si rukávy…) patří spolu s písněmi Pod prapory, Bdělá stráž, My 

a Národ muzikantů mezi Dobiášovy skladby, pro které využil textů Františka Halase. Spojení tvorby obou 
prorežimních umělců se časem ukázalo jako šťastné rozhodnutí. V roce 1946 získala píseň Budujeme 
první cenu v soutěži Melantricha. V roce 1949 byla v mnohých variacích použita jako ústřední hudební 
motiv agitační komedie Pan Novák, kde hrál hlavní roli Jindřich Plachta. 

219 MEYER, s. 443
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Ve veřejných prohlášeních ale nebyla Dobiášova aktivita prezentována jako opuš-
tění avantgardy, ale naopak jako její správné pochopení. Avantgardou nemělo podle 
dobového diskurzu být vnímáno „bohémské popírání všeho, co vytvořila tradice“, 
případně stálé vymýšlení něčeho nového. Charakteristikou „správné“ avantgardy 
měla být považována inovátorská činnost prospěšná lidu. V tomto duchu byla hod-
nocena i píseň Budujeme, jejíž nápad využít motiv „vyhrnutých rukávů“ šlo považo-
vat za naplnění avantgardních ideálů –samo vymezení avantgardy v komunistickém 
prostředí bylo vlastně velice abstraktní.220 

Nutno konstatovat, že veřejný úspěch221 písně Budujeme doslova katapultoval 
Dobiáše mezi skladatele, kteří se stali hlavní uměleckou silou nové kulturní linie 
prosazované KSČ. Přesto, že masové písně nebyly vždy textem nutně komunistické, 
ale spíše budovatelské, tak vzhledem k členství jejich autorů v KSČ bylo na ně nahlí-
ženo, jako na produkt komunistické ideologie. Dobiášovo píseň Budujeme je tomu 
jasným příkladem. „…Komunistická strana šla do boje v prvých řadách a svou prací dávala 

příklad širokým masám našeho lidu. Toto pracovní nadšení a optimistické odhodlání odráží 

známá Dobiášova píseň, jež v ústech našeho lidu zněla jako výzva k zvýšenému pracovnímu 

úsilí na obnově vlasti hned v prvých týdnech po osvobození.“222

Mimo jiné v 80. letech byla tato píseň hodnocena jako jediný reprezentant rozsáhlé 
dobové produkce masových písní.223 Dobiáš byl tedy i po mnoha letech považován za 
nejúspěšnějšího skladatele produkce písní odpovídající požadavkům socialistického 
realismu. O jeho důrazu na citovou stránku a stěžejní hodnoty při psaní skladeb pro 
formovanou socialistickou společnost vypovídají jeho vlastní slova: „Rozezvučí v nás 

nové, bohatší melodie plné líbeznosti a lásky. Myslím, že musíme především usilovat o naši 

výchovu v nové lidi, hledat všemi silami ne povrchní poučení, ale hluboké poznání, prožívat, 

radovat se z budovatelských úspěchů našeho lidu, milovat úderníka, družstevníka, vidět veli-

kost obětavosti našeho lidu, žít s ním, s ním hovořit, jím burcovat své síly.“224

Dobiáš se stal vzorem skladatele, který měl podle hudební vědkyně Ladmanové 
pochopit nutnost dějinného vývoje v době, kdy se jiní skladatelé ještě rozhlíželi. Není 
pravděpodobné, že by se v jeho případě jednalo o nějaký čistý kariérismus, resp. 
oportunismus. Spíše se domnívám, že měl značný vliv na jeho „konverzi“ naturel, 
jemuž byla typická touha po společenském uznání.225 Podle dobových výkladů však 

220 NA, fond Svaz československých skladatelů, k. 3, sign. Dobiáš, f. 66, Pět minut s Václavem Dobiášem
221 Sychra jako důkaz o Dobiášově popularitě mezi lidem uvádí slova Růženy Felixové: „Když jsem přišla po 

koncert soudr. Dobiáše do zaměstnání, setkala jsem se s prostými lidmi u nás – to jsou sazeči, úsekáři a uklízečky 
– ti mne zavolali a říkali mi: „Poslouchej, soudružko, Dobiáš složil zase něco nového, vid?“ Já jsem se na to musila 
smát, protože ti lidí nevědí ani, co to je nonet, ale četli v novinách, že Dobiáš něco složil. Dobiáš je jejich člověk…“

 SYHCRA, s. 282
222 VANICKÝ–KARBUSICKÝ, s. 123
223 ŠTILEC, s. 66
224 DOBIÁŠ, Václav, Masová píseň – nejvýznamnější projev nové hudby, In: Tvorba, č. 5, s. 100
225 […] Přeji umělcům pocit, který jsem nedávno zažil na Letenské pláni, když vám lidi oplácejí voláním a pozdravy 

za to, co jste jim chtěl dát svou tvorbou. V takovém momentu člověk není ani trochu domýšlivý. Naopak nesmírně 
skromný a je nějak moc blízko prapodstatě lidské čistoty.“

 HEJZLER, s. 9
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měla Dobiášova tvorba být živou reakcí na společenské změny. Jeho inspirací se měla 
stát všudypřítomná radost z toho, „že země patří opět nám“ a štěstí Čechů a Slováků 
je vytvářeno vlastním dílem. Pochopil údajně nutnost vývojové společensky aktivis-
tické tvorby. Byl-li zájem od vedoucích kulturních ideologů především z Ministerstva 
informací na propagaci národních myšlenek, což pro skladatele znamenalo skládat 
valčíky, pochody, případně polky, Dobiáš svým umem dokázal úspěšně odpovědět. 
Nutno ale podotknout, že hudba přelomu 40.–50. let svým typem kompozice od-
povídala Dobiášově kompozičního stylu, neboť se nikdy plně nezřekl hudebního 
tradicionalismu. Zároveň ne zdaleka každý hudební skladatel dokázal tak přesvěd-
čivě artikulovat svojí hudební řečí lyričnost, melodičnost, obsahovost, lidovost. Tyto 
kompoziční metody si osvojil Dobiáš bravurně a toho využíval po celou dobu epochy 
soc. realismu. O jeho nadšení svědčí i množství produkce skladeb, které odpovídaly 
dobovému diskurzu o radosti z konce války a o následném budování vlastní země. 

Vstup Dobiáše na novou hudební scénu ihned po válce však nebyl korunován 
pouze čirými úspěchy. Jeho masové písně vzniklé v červnu 1945 se absolutně trefi ly 
do umělecké poptávky, problematičtější již byla jeho první kompozice větší formy – 

kantáty Stalingrad.226 Dílo, bezesporu mnohem náročnější a umělecky inovativnější 
než například podbízivá a optimistická píseň Budujeme, nezískalo navzdory umě-
lecké hodnotě všeobecnou popularitu. Politické kantáty patřily k typům kompozic, 
po kterých byla velká politická poptávka, ovšem nedostalo se jim společenského oce-
nění. Zdůvodnění je vlastně banální – politické kantáty jak po hudební stránce, tak 
i svým textem byly posluchačsky mnohem náročnější než masové písně.

Vzhledem k tomu, že Dobiáš považoval Stalingrad za mezník duchovního pro-
zření, není tedy výběr tohoto tématu nahodilý. Možným překvapením může být, že 
Dobiáš použil text neznámého odborového pracovníka Jiřího Miloslava Nováka.227 
Sám Dobiáš vzpomínal na kantátu Stalingrad následovně: „Byl mír a vítali jsme Rudou 

armádu … Setkal jsem se J. M. Novákem a přečetl mi s nadšením svou báseň Stalingrad. 

Přešlo několik týdnů a vzpomněl jsem si na Stalingrad. Pustil jsem se do práce, šlo to dobře 

a skizza byla hotová jedním dechem. […] Jak se to podařilo, nechť posoudí posluchač. […] 

Přišel jsem tímto jménem vzdát hold hrdinství ruského lidu, a alespoň z části vyjádřit naši 

vděčnost. Na vrcholných místech gradace zazní recitační sbor – hlas země a lidu… Chci se 

vší skromností zde veřejně přiznat, že jsem psal Stalingrad srdcem a získá-li kantáta někdy 

v budoucnu srdce posluchače, bude to mou nejmilejší odměnou.“228 

Reakce na uvedení tohoto díla musela být pro Dobiáše částečným zklamáním, 
neboť mnohé hudební kritiky Stalingrad podrobily kritice ve věcech, které jinak byly 
226 Stalingrad – kantáta pro baryton sólo, mužský sbor, recitační sbor a orchestr. Premiéra díla proběhla 

7. listopadu 1945 na koncertě Česká fi lharmonie ve Smetanově síni Obecního domu. Stalingrad tak byl 
premiérován při výročí VŘSR. Tiskem dílo vyšlo ještě v roce 1945 v rámci edice „Nový život“.

 SMOLKA, s. 328 – 331
227 Jiří Miloslav Novák byl do roku 1948 člen Ústřední propagační komise ÚRO, do prosince 1948 zastával 

funkci šéfredaktora rozhlasu ÚRO.
 KNAPÍK, Jiří, Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953, Praha 2002, s. 177
228 DOBIÁŠ, Václav, Kantáta psána srdcem, In: Svobodné Československo, 2. 2. 1946
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Dobiášovou silnou předností. Kantáta byla považována za dílo nezobrazující v do-
statečné míře optimismus a neobsahující příliš podmanivé melodie. Tato kritika je 
tak jedním z mnoha potvrzení, že aplikace tezí předznamenávajících socialistický 
realismus byla přítomná v ČSR už v letech třetí republiky, ačkoliv žádný závazný 
směr sovětského modelu správné hudby nebyl u nás ještě přijat. Přesto, že se jednalo 
mezi českými kantátami o značně průkopnické dílo na poli politické tvorby, zazní-
valy i v období socialistického realismu vůči této skladbě kritické ohlasy poukazující 
na to, že se stále jedná o dílo na pomezí formalismu a nové realistické hudby.229 

Po více jak deseti letech se Ladmanová k tehdejší kritice vyjádřila se značným de-
spektem, neboť na Stalingrad měla podle ní být aplikována zjednodušující estetická 
hlediska, která zcela opomenula tematicky přínos kantáty.230 Její kritika předzna-
menává typický fenomén československé marxistické hudební kritiky po opuštění 
Ždanovových tezí. Po celé zbylé období komunistického režimu muzikologové hu-
dební kritiku z let stalinismu z velké části zavrhli. Především z důvodu jejího norma-
tivismu, pro nějž měla být typická zúžená interpretace pojmů jako lidovost, národ-
nost, demokratičnost, typičnost, či skrytý idealismus, na kterých ale stál celý model 
socialistického realismu.231 

Dobiášův Stalingrad lze tak dnes brát jako politickou kantátu, ovšem v období 
soc. realismu byla zhodnocena jako nepřesvědčivá hudební kompozice, na rozdíl 
od písně Budujeme, vzniklé de facto ve stejné době. Dobiáš byl i jako prominent 
neustále konfrontován s dogmatismem a svým dílem se musel stále snažit o to, aby 
se trefi l do vkusu kulturně-politických špiček, jenž byl tvořen snahou o prosazování 
Ždanovových tezí jako jediného možného uměleckého východiska v hudbě. Hlavní 
estetická hlediska byla tvořena samotnými skladateli a hudebními vědci, kteří napří-
klad v lektorských komisích Svazu čs. skladatelů diskutovali nad kvalitou, resp. nezá-
vadností dané skladby. Překvapivě ani Ministerstvo informací do diskuzí nějak zvlášť 
nezasahovalo, což ale lze interpretovat i neúčastní hudebních odborníků v jednot-
livých odborech ministerstva.232 Situace tak byla značně odlišná od spisovatelů, kde 
došlo k užší provázanosti. Navíc Kopecký sám se cítil v otázkách literárních mnohem 
více kompetentní. V Dobiášově případu lze očekávat ještě o to menší ministerskou 
aktivitu, neboť sám byl nejvýše postavený skladatelem v této ideologické instituci, 
kde zastával funkci osobního poradce ministra.233

229 ŠTILEC, s. 76
230 LADMANOVÁ, s. 58
231 HAVLÍK, s. 357
232 KNAPÍK, V zajetí moci, Praha 2006, s. 381–382
233 V roce 1951 osobními poradci Kopeckého vedle Dobiáše byli také Vítězslav Nezval, Marie Majerová, 

Zdena Ančík, tedy všechno básníci a prozaici. 
 Tamtéž, s. 384



61

Dílem symbolicky zapadajícím do tématiky dané doby je Dobiášova další kantáta 
Stalinův Rozkaz č. 368.234 Touto kompozicí Dobiáš posunul de facto mantinely mož-
ného, a to především po stránce výběru námětu. Vzhledem k tomu, že Dobiáš ve 
svém životě považoval za stěžejní dva okamžiky – bitvu o Stalingrad a osvobození 
ČSR, není divu, že po zhudebnění prvního tématu přistoupil i ke zpracování tema-
tiky osvobození rodné země Rudou armádou. 9. květen Dobiáš veřejně deklaroval 
jako nejvýznamnější datum svého života vůbec: „[…] za vše, co nám dal, za to, že jsme 

začali žít novým, šťastnějším životem, za jeho nevysychající pramen víry a síly, za jeho jasný 

obraz šťastných zítřků.“235 

Na myšlenku zhudebnit Stalinův rozkaz Dobiáše přivedl Josef Urban 
z Československého rozhlasu.236 Podle vlastních vzpomínek se Dobiáš tohoto ná-
padu nejprve zalekl, především z důvodu nehudebnosti, čímž myslel jeho strohý 
prozaický charakter bez jakýchkoliv veršů, to vše navíc korunované například dlou-
hým vyjmenováním všech generálů, datem a nadpisem. Vzhledem k tomu, že auto-
rem textu byl sám Stalin, nebylo ani možné nějakou část textu vynechat, či nějak 
poupravit slova pro snadnější zhudebnění, přesto se Dobiáš pustil do díla s velkým 
zápalem a přesvědčením: „[…] Cítil jsem, že nad tím suchým tvrdým slovem rozkazu se 

vznáší něco daleko vyššího, nadčasového: vyjádření touhy nás všech za celou dobu okupace. 

Ten krásný, slunečný den 9. květen, den radosti jsem měl před očima. Podařilo-li se mi aspoň 

kousek té radosti vyjádřit, je to snad vysvětlením, proč nakonec celá má práce byla pro mne 

šťastná.“237 
Ačkoliv již Dobiášova hudba byla brána jako správné umělecké vykročení, do-

stalo se této kantátě jisté, i když ne příliš razantní kritiky. Tentokrát hudební stránka 
skladby nebyla vnímána negativně, ale rozporuplně se vyjadřoval například Jiří Dostál 
o samotném tématu jako o suchém textu nevhodném pro zhudebnění.238 Přesto byla 
kantáta již bezprostředním úspěchem Dobiášovy tvorby, o čemž svědčí i uvedení 
této specifi cké skladby na Zahajovacím koncertu Pražského jara v roce 1950.239 Od 
založení festivalu byl Dobiáš teprve druhým současným skladatelem, jehož skladba 

234 Rozkaz číslo 368 je kantáta pro tenor sólo, mužský sbor, symfonický a žesťový orchestr na slova rozkazu 
k osvobození Prahy z 9. května 1945. Skladba měla premiéru 8. května 1946 v Praze, čímž se stala sklad-
bou určenou k prvnímu výročí osvobození Prahy. 

 SMOLKA, s. 331–332
235 DOBIÁŠ, Václav, 9. květen 1950, In: Tvorba, r. 19. (1950), č. 19
236 Josef Urban byl kulturní a politický pracovník, od roku 1933 člen Svazu přátel SSSR. Jako zpěvák vy-

stupoval v leningradském rozhlase, v letech 1944–1945 hudební referent ministerstva školství a osvěty, 
později vykonával funkci šéfa zahraničního oddělení v Československém rozhlasu. 

 KNAPÍK, Jiří, Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953, Praha 2002, s. 241–242 
237 DOBIÁŠ, Václav, „9. květen 1950“, In: Tvorba 19, č. 19, 10. května 1950
238 „Dokument historický, suchý, ale pádný rozkaz generalissima Stalina, stal se podkladem monumentální kantáty 

českého skladatele…“
 SYCHRA, Antonín, O hudbu zítřka, Praha 1952, s. 292
239 Zahajovací koncert Pražského jara patřil obecně ke specifi ckým koncertům, neboť Pražské jaro bylo 

zahájeno na výročí osvobození 9. května, tak i svým de facto ruským programem. Koncert otevřel 
Dobiášův Rozkaz číslo 368, po něm následoval Rachmaninův III. klavírní koncert a Obrázky z výstavy od 
Musorgského (v orchestraci Ravela). Českou fi lharmonii dirigoval Karel Šejna. 

 http://www.festival.cz/cz/cz/archiv/3889 [2. 7. 2017]
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se dostala na nejprestižnější koncert klasické hudby v ČSR.240 Za Rozkaz získal Dobiáš 
také první svoje ocenění, a to Smetanovu cenu, nutno ale podotknout, že během ná-
sledujících patnácti let získal celou řadu obdobných státních cen.241 

 3.2.2  V čele pokrokových skladatelů – od února 
  k Československé polce

 
K dovršení růstu Dobiáše jako vůdčí skladatelské osobnosti přispěly události ko-

lem února 1948, kdy se komunisté defi nitivně chopili moci. Navzdory skutečnosti, 
že Dobiáš byl straníkem již od roku 1945, shledával únor 1948 za nejsilnější podnět 
důležitý pro nahlížení na vlastní práci. „Tehdy v květnu 1945 mnozí z nás cítili novou 

vlnu nové muziky. Dlouho však trval veliký, těžký zápas o ni, zápas trvající až do února, 

který teprve byl zbavením všech posledních zábran o minulosti.“242 Není asi taky žádným pře-

kvapením, že už v červnu 1948 Dobiáš napsal píseň tematicky se zabývající i únorovými udá-

lostmi, přičemž jí dal název Slavnostní průvod pro smíšený sbor a orchestr – Únor 1948.243 
Ještě jedné události z února 1948 věnoval svoji pozornost, a to Ždanovově vystou-

pení, které se stalo zlomovým okamžikem pro další směřování hudby v rodícím se 
východním bloku a také jejímu následku pro Československo – Pražskému manifestu. 
Dobiáš vnímal Ždanovovo vystoupení ještě v roce 1951 za ukázku nové cesty vedoucí 
„ze tmy na světlo“. S významem této události také spojil svoji sebekritiku předešlé čin-
nosti. Ve svém prvním ideologickém projevu na mezinárodních poradách v Praze v roce 
1951 se vyjádřil k palčivým otázkám trápícím ostatní režimní skladatele s avantgardní 
minulostí. Dobiášův proslov lze považovat za skutečný projev skladatele, kulturního 
pracovníka, který zcela přijal nejtvrdší výklad Ždanovových tezí a při svojí kritice nabá-
dal ve stejném duchu ostatní kolegy, aby zaujali stejně radikální stanoviska a zúčtovali 
s jakoukoliv odchylkou. Zdá se pravděpodobné, že se Dobiáš svými dogmatickými 
stanovisky v době probíhajících politických procesů snažil vymanit z jakýchkoliv mož-
ných pochybení, vzhledem ke svému postavení ve Svazu čs. skladatelů. Ve veřejných 
proklamacích se jedná o jeho nejostřejší výstup zcela souznící s vnitropolitickým vý-
vojem. „[…] Psal jsem formalistickou hudbu dlouhá léta. Začal jsem z jejich chapadel dostávat 

se za války, unikal jsem z ní po válce, ale neosvobodil jsem se docela. Chybělo mi vědomí, jasné 

vědomí příčin tohoto zla, tohoto jedu v hudbě, této bezpáteřnosti, bezkrevnosti. Dnes znám 

našeho společného nepřítele za to hluboce děkuji Ždanovovi […] Jako skladatelé jsme setřásli ze 

sebe okovy falše, přetvářky, začali jsme mluvit přirozeně po lidsku jako lidé…“244 

240 Mimo uvedení Dobiášova díla na Zahajovacím koncertu zaznělo symfonická báseň Boj dalšího tentokrát 
slovenského prominenta Jan Cikkera, a to v 8. květnu 1947, koncert dirigoval Rafael Kubelík.

 http://www.festival.cz/cz/archiv/3767 [2. 7. 2017]
 Rozkaz byl na Pražském jaru hrán ještě 30. května 1975.
241 NA, fond Svaz čs. skladatelů, k. 3, sign. Dobiáš, Vyznamenání
242 LADMANOVÁ, s. 64
243 Této vokálně-instrumentální skladbě se taktéž někdy říkalo pouze Únor 1948, či Pochod 1948. 
244 Projev Dobiáše na mezinárodních poradách skladatelů v Praze 1951, In: Hudební rozhledy, r. 3 /1951), 

č. 18/20
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Dobiáš dále zdůraznil dalekosáhlost důsledků na tvorbu všech skladatelů. Proslov 
působil jako výzva k vypořádání se pochybnostmi, které měly být jednou provždy od-
straněny. Dobiášův proslov byl v mnohém podobný rok starému referátu generálního 
tajemníka Barvíka na I. plenárním zasedání SČS245 – např. ve věcech nutnosti vzájem-
ného porozumění a odstranění konkurenčního boje. Svým proslovem před meziná-
rodními poradami se zařadil v poslední fázi vrcholného stalinistického kurzu mezi 
čelní ideology umění.246 Do tohoto vystoupení nelze v jeho veřejném vystupování vy-
sledovat militantní ideologické postoje,247 na rozdíl od Barvíka, či Stanislava.248

Dobiášovy skladatelské aktivity odpovídající Ždanovovým tezím dozrály ve 
skladbě, která spolu s masovou písní Budujeme se zařadila doslova do kánonu socia-
listického realismu v ČSR. Jednalo se o kantátu Československá polka, jež však později 
vešla ve známost pod názvem Buduj vlast, posílíš mír!, někdy se také používal název 
Kantáta míru.249 Tomuto rozsáhlejšímu hudebnímu počinu je nutné věnovat zvýše-
nou pozornost, neboť význam této kompozice překročil jako jedna z mála skladeb 
i hranice ČSR. Jak už to u politicky podbarvené tvorby bývá, obvykle se její vznik 
pojí s nějakou společenskou událostí, procesem apod. To platí jak pro Stalingrad, 
pro Stalinův Rozkaz, tak to jednoznačně lze vztáhnout i na Československou polku, jejíž 
inspirací měla být pro Dobiáše Dvouletý hospodářský plán z let 1947–1948.: „Bylo 

to v době vyhlášení dvouletého plánu. Měl jsem hlavu plnou představ, které přináší začátek 

velkolepého budování a stále jsem viděl před sebou obrazy radostných barev, šťastných tváří, 

obrazy budoucnosti, které mi namaloval plán…[…] A najednou mě to chytlo. Už jsem přestal 

stěhovat a vybalovat a sedl ke klavíru…Československá polka. Polka proto, že ničím jiným 

nemůžeš vyjádřit ten velký vítězný boj našeho lidu tak radostně, živě, optimisticky. Proto, že 

polka je nejcharakterističtějším výrazem našeho národního charakteru […] Jen si poslechněte 

geniální polky Bedřicha Smetany. Chtě nechtě jsem musel jít v jeho šlépějích a i přes nebez-

pečí, že tu budu srovnáván s někým tak dokonalým, jsem nemohl jinak. […]“250

Smetanovský vliv na Dobiášovu vrcholnou kompozici je evidentní, a to nejenom 
díky tomu, že použil jako hlavní motiv polku, ale také celkovým melodickým vy-
zněním skladby. Dobiášovy proklamace o Smetanovi se mohou z dnešního hlediska 

245 Viz. kapitola Vítězství socialistického realismu
246 „Jsme dnes se Ždanovem za jedno v tom, že jsme povinni všemi silami pomáhat lidu a jestliže si nestanovíme se 

vším zápalem a tvůrčím nadšením, pak nesplníme svůj historický úkol…“ 
 Dějinný význam Ždanovovy kritiky, In: Tvorba, č. 19, s. 869
247 ŠTILEC, s. 64
248 Nejlépe demonstrují míru radikálních proklamací skladatelů a hudebních vědců první čísla Hudebních 

rozhledů, kde se ale Dobiáš dogmatických vystoupení nezúčastnil. 
249 Buduj vlast, posílíš mír! (Československá polka) vznikla jako kantáta pro smíšený sbor a orchestr na text 

Františka Halase. V tomto díle se pokusil Dobiáš ukázat obraz mírového života v ČSR. Za předlohu si 
zvolil text tzv. “dvouletkové pohlednice“, kterou napsal František Halas. První verze kantáty zazněla 1. 
ledna 1948 v pražském rozhlase v podání Pěveckého sboru a Symfonického orchestru Čs. rozhlasu za 
řízení Aloisem Klímou. Defi nitivní podobu ovšem získala až v roce 1950, kdy byla provedena na festivalu 
Pražské jaro v roce 1951. Dílo tak Dobiáš revidoval dvakrát a bylo zároveň dvakrát na repertoáru nejvý-
znamnějšího českého festivalu.

 SMOLKA, s. 332–336 
250 DOBIÁŠ, Václav, Otevřené dveře k V. Dobiášovi, In: Lidové noviny z 10. 12. 1950
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zdát jako účelové, lze však přesto věřit, že Smetanův styl byl Dobiášovu kompozič-
nímu stylu blízký už i vzhledem k jejich společné lásce k tvorbě polek. O upřím-
nosti Dobiášových upřímných postojů vůči tvorbě polek svědčí i fakt, že se k nim 
vracel v 70. letech, tedy v období, kdy už přestal jinak úplně skládat a zároveň se již 
dávno vytratila kulturně-politická poptávka po Smetanově díle. V Dobiášově tvorbě 
tak polky představovaly výjimku, mnohé starší kompozice podrobil revizi a v ome-
zené míře jich několik složil.251 Ten to Dobiášův vztah vůči polkám ve smetanovském 
duchu svědčí o Československé polce, která svým charakterem připomíná Smetanovu 
kantátu Česká píseň. Nutno ale podoktnout, že tohoto epigonství se Dobiáš dopustil 
ještě v jiné jeho významné, tentokrát komorní, skladbě – nonetu O rodné zemi. V pří-
padě samotné Československé polky zůstává otázkou, zda byla skutečně nutnost „jít ve 
Smetanových šlépějích“, či se spíše jednalo o způsob jak si inspiračně zjednodušit 
činnost, aby se autor mohl stát součástí protěžované kulturní politiky. „Dobiáš nena-

říkal, ale sedl a napsal kantátu v rytmu polky – české polky tak mistrovsky ztvárněné právě 

Smetanou a nic se nebál, že snad v ní ztratí svou osobitost. Zkrátka – co se na Dobiášovi musí 

každému hned zalíbit, je to, že jde do všeho první […].“252 

Dobiáš napsáním tohoto rozsáhlého socialisticky realistického díla opověděl 
na tehdejší protěžování tvorby národních klasiků koncipovaných podle Ždanovova 
vystoupení a zároveň odpovídajících Nejedlého pojetí o výjimečnosti Smetanovy 
hudby. Také zvolením oné tématiky navázal na nově budovaný diskurz mírového 
hnutí, jenž se těšil v celém východním bloku velkému rozkvětu.253 Složení kantáty 
Buduj vlast, posílíš mír! se tak stalo pro Dobiáše nejenom kompozičním vyjádřením 
svého „ideologického vyzrání“, ale poskytlo mu možnost toto jeho vrcholné dílo se 
zařadit do skutečného budovatelského étosu přelomu 40.–50. let. O „trefení“ se do 
diskurzu oné epochy svědčí i fakt, že Dobiášova kantáta se dočkala refl exe i z jiných 
zemí východního bloku, což se žádnému obdobnému českému, či slovenskému dílu 
už nepodařilo.  

Dobiáš měl ambici poslat svoji kantátu na soutěž o mírovou cenu, která ovšem 
byla anonymní. Vzhledem k tomu, že titul skladby Československá polka byl již znám, 
rozhodl se svoje dílo přejmenovat na její dodnes používaný název Buduj vlast, posílíš 

mír! a původní název se přesunul do podtitulu skladby. Dílu byla nakonec v roce 1950 

251 Polku míru Dobiáš revidoval v roce 1978, Zahrádeckou polku (1948) v roce 1973. Dále složil Poetickou polku 
v roce 1972, Dožínkovou polku v roce 1973

 ŠTILEC, s. 164–166 
252 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, sign. Dobiáš, Pět minut s Václavem Dobiášem
253 Do tvorby ovlivněného otázkou míru, zapadá i Dobiášova Polka míru napsaná v roce 1948. V této 

kompozici bravurně využil svých dovedností a uměleckého citu pro psaní skladeb malé formy, jako 
byly polky, pochody, písně. Tato skladba byla ještě na konci 80. let hodnocena jako jediné přirozeně 
a úspěšně hrané Dobiášovo dílo.

 ŠTILEC, s. 72
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ve Varšavě udělena zlatá medaile Světového kongresu obránců míru.254 Udělením této 
ceny se Dobiáš stal de facto prominentním skladatelem „ždanovského“ smýšlení ne-
jenom v ČSR, ale i v celém východním bloku a zařadil se mezi špičky socialistického 
kultury.255 Generální tajemník Svazu čs. skladatelů Miroslav Barvík psal o Dobiášově 
úspěchu, jako „o velikém vítězství nové české hudby“. Vzorem těchto hudebních úspě-
chů měly být „nejvznešenější“ sovětské inspirace, jejichž prostřednictvím mělo dojít 
k naplnění socialistického realismu.256 Dobiáš tak nabyl skvělého uměleckého po-
stavení, kdy byla nepatřičná jakákoliv veřejná kritika. Ve Svazu jeho postavení byla 
prakticky nedotknutelné a byl považován za garanta správné „pokrokové tvorby“ 
československé hudby. Přesto si myslet, že všichni vlivní umělci měli o Dobiášově 
vrcholném díle pouze dobré smýšlení. Šéfdirigent České fi lharmonie Karel Ančerl, 
sám člen KSČ a zároveň neotřele se vyjadřující dirigent, měl během předávání dárků 
pro temešvárskou fi lharmonii vzít do ruky Dobiášovu partituru „Buduj vlast, posílíš 

mír!“, kde byla napsána cena 150 Kčs. Následně prohlásil, že by za ni nedal ani 3 Kčs, 
o samotném Dobiášovi měl při té příležitosti dokonce prohlásit, že přepisuje jednu 
skladbu za druhou a „že je blbec…hlavně, že je oblíben u ministra.“257 Premiéry se zú-
častnil i začínající hudební vědec Jaroslav Smolka, který Dobiášovu kantátu hodnotil 
s odstupem půl století jako dílo spíše laciné až s estrádně laděnými zvuky, naopak 
nepokryté smetanovské napodobování mu vadilo méně.258 Ony postřehy poukazují 
na skutečnost, že ačkoliv dílo bylo ofi ciálně hodnoceno jako klenot soc. realismu 
celé československé produkce, přesto pro mnohé současníky v osobní rovině nena-
cházela díla tohoto typu nějakou významnější pozitivní odezvu. 

Mimo úspěšnou Dobiášovu tvorbu politických písní a kantát v období vrcholného 
socialistického realismu nelze opominout ještě jednu hudební oblast, a to vojenskou 
hudbu. V tomto specifi ckém žánru, jenž zažíval v období socialismu obrovský rozvoj, 
složil v roce 1950 Slavnostní přehlídkový pochod.259 Na rozdíl od masových písní, je-
jichž tvorba je ohraničena léty 1945–1959, byly vojenské pochody psány nepřetržitě, 
dokonce i v letech normalizace. Konkurence v tomto oboru byla velká a pochodům se 
věnovalo mnoho skladatelů, kteří vojenské hudbě zasvětili celý svůj umělecký život. 
254 Světový kongres obránců míru bylo možné charakterizovat, jako anti-imperialistickou (resp. antikapita-

listickou) nevládní organizaci, která od roku 1950 udělovala například Mezinárodní cenu míru či Zlatou 
medaili. Zástupci z Československa, kteří obdrželi ceny, byli Václav Dobiáš (1950), Vítězslav Nezval 
(1953) a in memoriam Julius Fučík (1950). V rámci východního bloku se jednalo o jedno z nejvýznamněj-
ších možných ocenění udělovaných jednotlivcům, organizacím, dílům apod. 

255 Dobiášově kantátě se dostala po získání ceny značné mezinárodní pozornosti. Dokonce byla refl ek-
tována i čelním členem Svazu sovětských skladatelů Aramem Chačaturjanem, který se vyjádřil k této 
vrcholné kompozici československého socialistického realismu. 

 „Velmi se mi líbila kantáta Dobiášova. Líbila se mi svou jasností, výrazností, optimistickým zaměřením – a snad 
se mýlím – ale zdálo se mně, že v této kantátě je jistá souvislost s tradicemi československé hudby (Potlesk). 

 Toto poslední se mi zdá neobyčejně důležité, protože ti, kteří se domnívají, že národní hudba může být vytvořena? 
v odtržení od klasiky, se mýlí.“

 Projev A. Chačaturjana, In: Hudební rozhledy, r. 2 (1950), r. 8–9, s. 218
256 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, sign. Dobiáš, Václav Dobiáš – laureát světové ceny míru
257 IBLOVÁ, s. 86
258 SMOLKA, Jaroslav, Jak jsem je znal, Praha 2014, s. 143
259 Pro Slavnostní prohlídkový pochod se také vžilo označení Uvítací pochod, či Generálský. 
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O to lze více pohlížet na přijetí Dobiášova pochodu za ofi ciální pochod českosloven-
ské lidové armády jako na projev opravdového uznání nejenom od hudebních ideo-
logů ze Svazu, ale také od armádních špiček z MNO. Zajímavostí je, že se žádnému 
jinému skladateli z ÚV SČS v první polovině 50. let nepodařilo dosáhnout obdob-
ného úspěchu ve vojenské hudbě. Dobiáš vytvořil kanonické dílo, jež se stalo trvalou 
součástí služebního repertoáru všech vojenských hudeb až do roku 1989.260 

Přijetí Dobiášova pochodu dává možnost nahlédnout na výjimečnost jeho umě-
leckého postavení v období budování socialismu. Dobiáš byl ministerstvem národní 
obrany zvolen, aby předložil k posouzení pochody, z nichž měl být vybrán ten nej-
lepší. Provedením byla pověřena Hudba pražské posádky a za přítomnosti jejího 
dirigenta Jana Fadrhonse a Václava Dobiáše měla hudba zahrát dva či tři pochody. 
Následně dirigent se měl optat hudebníků, jaký pochod považují za nejlepší. V na-
stalé diskuzi se většina přítomných shodla na Slavnostním pochodu.261 Slavnostnímu 

pochodu se věnuje jeden díl z cyklu Chvilka hudby z roku 1951, kde byl Dobiáš 
prezentován jako skladatel „se zvlášť vřelým vztahem k lidové armádě“. Jedná se 
v tomto případě o značně propagandistické a závidějící konstatování, neboť v rámci 
Dobiášovy tvorby zaujímají skladby s vojenskou tématikou marginální pozici. Tento 
způsob prezentace čelního kulturního pracovníka a československé lidové armády 
a „jejich vzájemných vztahů“ může být interpretován jako důkaz provázanosti kul-
tury a armády v otázkách ideologizace.262 Dobiášova umělecká spolupráce s armádou 
je taktéž doložitelná v případě prominentního armádního tělesa – Armádního umě-
leckého souboru Víta Nejedlého (AUS VT). Toto hudební těleso uvedlo v rámci svých 
osvětových koncertů pro armádu mnoho Dobiášových děl, například Příchod Rudé 

armády na text Dobiášova přítele Viléma Závady, dále Píseň o Stalinovi a Dobiášovu 
úpravu husitského chorálu Kdož jste boží bojovníci.263

Z výše nastíněného vývoje by mohlo působit, že se Dobiáš zcela zřekl jiné tvorby 
než masových písní, pochodů a politicky angažovaných kantát, což není úplně 
pravda. Jistě, od osvobození 1945 až do roku 1952, se Dobiáš soustředil na tvorbu 
masových písní, politických kantát a zdravic, a to vše s jasným sdělením, jakému li-
dovému režimu je jeho hudební tvorba určena.264 Přesto napsal i v této době několik 
málo děl, která nebylo možné explicitně hodnotit jako díla socialistického realismu.265 
Především za zmínku stojí jeho Sonáta pro klavír, smyčce, dechový kvintet a tympány.266

260 VÚA–VHA, fond Vojenské předpisy po roce 1945, k. 226, inv. č. 3504, s. 66
261 http://theses.cz/id/taezdz/Diplomov_prce.pdf [24. 7. 2017]
262  http://www.ceskatelecvize.cz/ivysilani/10116288585-archiv-ct24/215411058210028/titulky [24. 7. 2017]
263 SMEKAL, Vladimír, Vítězství bude naše (tradice Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého), Praha 1987, 

s. 177
264 Další masové písně s politickými tématy těšící se bezprostředně po svém uvedení veřejné přízni jsou na-

příklad Píseň komunistické straně (1951), Festivalová (1951), Příchod Rudé armády (1952), Jarní píseň (1954).
 SMOLKA, Jaroslav, Hudba našeho století, Praha 1960, s. 108
265  Do politicky neangažované Dobiášovy tvorby mezi léty 1945–1952 patří Tři sonatiny pro klavír (1945–

1946), Taneční fantazie pro nonet (1948), Symfonietta (1946), Milá milému (1947)
 SMOLKA, Jaroslav, Hudba našeho století, Praha 1960, s. 108
266 Sonáta měla premiéru 18. 11. 1948, kdy se jejího uvedení ujal Dobiášův přítel dirigent Jaroslav 

Krombolc, kteří řídil Českou fi lharmonii. 
 ŠTILEC, s. 88
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Sonáta vznikla v roce 1947 a ihned po její premiéře se jí dostalo nepříliš pozitivní 
kritiky. Odmítnutí tohoto díla, které je z dnešního pohledu pravděpodobně nejzda-
řilejší Dobiášovou kompozicí z druhé poloviny 40. let, dokazuje skutečnost, že v le-
tech stalinistické kulturní politiky ani ten nejprominentnější umělec neměl zajiště-
nou automatickou recepci svého díla, pokud neodpovídala hodnotícím hlediskům 
socialistického realismu. „Přes obdivuhodnou jistotu (v té míře předtím Dobiášem dosud 

nedosaženou) a zvukovou představivost a čistotu celé práce, můžeme říci, že zde autor zašel 

do slepé uličky, neboť téměř všechny prostředky jeho skladatelské techniky jsou tu samy sobě 

jediným účelem.“267

Znovuuvedení se Sonáta dočkala přesně po deseti letech od své premiéry, kdy 
5. 11. 1958 ji uvedl Václav Smetáček se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy 
FOK. Sonáta se ale v delším časovém horizontu ukázala jako dílo nejlépe odpovídající 
obecným vývojovým trendům poloviny 20. století, ovšem ve společnostech nepozna-
menaných dogmatismem socialistického realismu. Při zpětném pohledu tak může 
působit až symbolicky rozmezí let 1948–1958, kdy byla skladba „zapomenuta“, což 
docela obrazně ukazuje léta protěžování socialistického realismu. Navíc i v refl exi 
marxistické biografi cké práce Ladmanové z konce 50. let o Dobiášovi, je tato kompo-
zice zcela opomenuta.268 

V bezprostřední recepci díla tehdejším režimem se ukázalo, nakolik mají jeho 
kulturní špičky zájem na tom, aby byl jejich prominentní skladatel Dobiáš vykládán 
jako tvůrce pouze státně protěžované hudby. Dobiášova Sonáta navzdory svým ne-
zpochybnitelným hudebním kvalitám, či dokonce až uměleckým invencím svědčícím 
o talentu Dobiáše, nezapadala do výkladu socialistického realismu. Paradoxně může 
působit, že po uvolnění české kultury v 60. letech se Sonáta dočkala uznání už tím, že 
byla uvedena jako reprezentant české soudobé hudby na prvním koncertu festivalu 
ISCM (World Music Days) ve Vídni dne 13. 6. 1961. Stala se tak jednou z „vlajkových 
lodí“ české soudobé klasické hudby na mezinárodní scéně.269 Paradoxně na rozdíl od 
úspěšných Dobiášových masových písní a kantát se Sonáta pro klavír, smyčce, dechový 

kvintet a tympány stala nejhranějším Dobiášovým dílem 60. až 80. let.270 

 3.3  Novátorství, či tradice? 

Vzhledem k Dobiášovu postavení ve Svazu československých skladatelů se jeho 
dílo nesetkávalo  v rámci této organizace s jakoukoliv interní kritikou, natož ve veřej-
ném prostoru. Přesto v souvislosti s uvedením Dobiášova nonetu O rodné zemi došlo 

267 Pražské koncerty, In: Hudební rozhledy, r. 1 (1948/1948), s. 68
268 ŠTILEC, s. 89
269 Tamtéž.
270 Na festivalu Pražské jaro zazněla Sonáta pro klavír, smyčce, dechový kvintet a tympány 22. 5. 1960, 

18. 5. 1976 a 24. 5. 1985. Jednalo se tak o Dobiášovu skladbu, která byla na Pražském jaru uvedena s nej-
delšími časovými odstupy, čímž pádem lze považovat za nejstálejší Dobiášovu kompozici na koncertních 
pódiích.
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na příkladu tohoto díla k částečnému negativnímu hodnocení hudebních vývojových 
trendů, které již byly pro mnohé jinak věrné skladatele-komunisty dlouhodobě neu-
držitelné. Propukl střet v nazírání na to, nakolik je možné tvořit v duchu tradic, a při 
tom si nárokovat postavení skladatele pokrokové hudby.

Dobiáš dosáhl pomyslného vrcholu své umělecké kariéry ziskem Zlaté medaile 
Ceny obránců míru z Varšavy v roce 1951. Následně i vlivem tohoto nadšení se ob-
rátil k tvorbě komorní skladby, což byl druh hudby, ke kterému měl blízký vztah 
v době uměleckých začátků. Výsledkem této renesance menší formy bylo složení no-
netu O rodné zemi, který měl premiéru 11. 2. 1952. Navzdory skutečnosti, že Nonet 
není hudba s politickým podtónem a zároveň není přísně obsahová, jedná se pře-
sto o skladbu s vlasteneckým sdělením, po ideové stránce částečně připomínající 
Smetanovu Mou vlast.271 Lze jej tedy považovat ještě za ukázkový způsob aplikace me-
tod socialistického realismu v komorní hudbě. Dobiášovy motivace k sepsání tohoto 
Nonetu jsou opětovně proloženy, alespoň podle jeho vlastní interpretace, osobní ci-
tovou zkušeností. „Mohl bych říci konkrétní obsah, a když mě žádali o obsah pro program, 

bránil jsem se […] Ne, že bych něco zapíral. Já neměl nějaký konkrétní literární obsah.“272 

Co následovalo, muselo Dobiáše nemile překvapit. Přesto, že se jako prominentní 
skladatel těšil skvělému postavení v rámci kulturních činitelů, premiérou jeho no-
netu O rodné zemi se rozběhla diskuze řešící otázku, do jaké míry je ještě možné 
skládat v duchu národních klasiků a kdy už se jedná o vyhrocené epigonství, či až 
pouhé kopírování. Od diskuzí spojených s refl exí Ždanovových tezí v rámci II. mezi-
národního sjezdu skladatelů a hudebních kritiků se jednalo o první závažnější krizi 
konceptu aplikace vyhrocených forem socialistického realismu, jejichž motivací byla 
snaha konkrétněji stanovit jejich přesný obsah pro hudební tvorbu.273 

Zásadní reakcí na premiéru Nonetu byl příspěvek významného českého sklada-
tele a sólisty České fi lharmonie klavíristy Josefa Páleníčka, jehož kritika zazněla na 
přehlídce nové tvorby pražských skladatelů 16. 2. 1952. Páleníček si na příkladu 
Dobiášova díla povšiml jednoho nešvaru, který už byl dlouho mezi skladateli interně 
probírán, tentokrát však poprvé veřejně. Jednalo se o otázku únosnosti napodobo-
vání a autenticity národních klasiků 19. století, tehdejší mluvou označované jako 
otázka tradice a novátorství. Jeho příspěvek měl být vyprovokován jeho subjektivním 
dojmem z premiéry Nonetu: „Po prvních tónech jsem upadl do nádherných pocitů, dal 

jsem se unášet tak nesmírně krásnou hudbou […]. To už jsem dávno neslyšel – přímo mistrov-

ské zpracování, mistrovské posazení pro nonet. […] Dal jsem se unášet s sebou tak dlouho, až 

jsem najednou měl pocit, že se nějak propadám, ztrácím, že se ocitám ve společnosti ne pří-

slušníků Českého spolku pro komorní hudbu […] že se propadám do nějaké minulosti…“274 
271 Nonet O rodné zemi je komorní čtyřvětá skladba. Jednotlivé věty svými názvy jasně deklarují svůj vlaste-

necký charakter – I. Rodná země hovoří, II. Rodná země zpívá, III., Slib věrnosti rodné zemi, IV. Jaro 
rodné země. 

 ŠTILEC, s. 97
272 SYCHRA, Antonín, O hudbu zítřka, Praha 1952, s. 319
273 Tamtéž, s. 260
274 Tamtéž, s. 262
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Na základě tohoto subjektivního dojmu se Páleníček pozastavil nad skutečností, 
zda by měla soudobá hudba člověka odvádět do minulosti. Kritika měla o to zásad-
nější význam, že jí byl podrobován skladatel, který byl i samotným Páleníčkem pova-
žován za „baštu v boji o socialistický realismus v hudbě“, což umocňovalo pohoršení 
nad vyjadřovacími prostředky využívané Dobiášem. Páleničkova kritika představovala 
de facto první veřejný nesouhlasný projev umělce činného v hudbě vůči zcela dogma-
tickému přijímání modelu tzv. „dohánění klasiků“.275 Páleníčkova argumentace však 
v žádném případě neútočila na samotnou podstatu tohoto projevu soc. realismu, 
nýbrž na jeho vyhrocenou podobu. Zůstává však skutečností, že Páleníček byl ve 
svém vystoupené osamocen, vzhledem ale k neustálému vybízení k diskuzím a kri-
tice tvorby, nebyl za svoje kritické vystoupení jakkoliv kariérně poškozen.276 „Dobiáš 

se musel servat s mnoha pracovními metodami, i například se čtvrttónovým systémem, dobře 

ví a živě sledoval, jaký vývoj probíhal od doby našich národních klasiků až po rok 1952, 

a proto překvapuje u tohoto tvůrčího člověka a jednoho z našich mladých mistrů – nebojím se 

toho slova – naší kompoziční tvorby právě ten záměr, že se opře přímo o dikci, o řeč našich 

národních klasiků….“277 

Páleničkova kritika demonstrativně ukázala, že v rámci hudebních špiček nebyl 
přítomný tak zcela úplný konsensus nad stavem tehdejší hudební tvorby. Nabízí se 
ale otázka, jak nahlíželi na napodobování skladatelé nestraníci. Ilustrativním pří-
kladem může být výpověď Ladislava Vycpálka, jehož tvorba se nestala po roce 1945 
součástí korpusu pokrokových skladeb. Vycpálek se v polovině 50. let v osobním roz-
hovoru s Jaroslavem Smolkou, jenž o něm tehdy psal muzikologickou práci v rámci 
svého studia hudební vědy na FF UK, že nechápe, jak může Dobiáše učit na AMU. 
Podle něj vykrádal hudbu, a to tím nejsprostším způsobem, když si „půjčoval motivy 

od Smetany a dalších mistrů minulosti.“278 V tomto rozhovoru tak Vycpálek narážel na 
tehdejší debatu nad Nonetem, což evidentně nezůstalo bez refl exe i u skladatelů, 
kteří byli o více jak jednu generaci starší a nikterak se nezaplétali s tehdejší kulturní 
politikou.

Nutno ale podotknout, že se Dobiáš touto kritikou cítil nepochopen a nedoce-
něn a jeho reakce tak nenechala na sebe dlouho čekat. Dobiášova obhajoba se zaklá-
dala na jemu vlastní citovosti, především však na jeho přirozené cestě ke Smetanovi. 
Základ jeho umělecké cesty ve smetanovském duchu hledal už z dob předválečných, 
když přišel do Prahy z venkova a Smetana mu měl být pevným pilířem. Lze tedy 
275 ŽDANOV, s. 93
276 Josef Páleníček se podílel na založení a činnosti sekce koncertních umělců ve Svazu čs. skladatelů, při-

čemž nepatřil v 50. letech do ÚV. Jednalo se o pianisty Českého tria, které v 50. a 60. letech uskutečnilo 
mnoho koncertní turné jak ve východním, tak i v západním bloku. Působil také na postu sólisty České 
fi lharmonie, což svědčí o tom, že i přes jeho kritiku čelního českého skladatele zůstával předním českým 
interpretem. Od roku 1963 se stal profesorem klavíru na AMU, na této pozici vydržel až do smrti v roce 
1991.

 httop://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_de-
tail&id=3774 [25. 7. 2017]

277 ŠTILEC, s. 92
278 SMOLKA, Jaroslav, Jak jsem je znal, Praha 2014, s. 18−19
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konstatovat, že od roku 1952, kdy už se objevovaly první pochybnosti nad obhajitel-
ností Ždanovových tezí, a taktéž protěžování koncepce takzvaného dohánění klasiků 
bylo zpochybňováno, zůstával Dobiáš stále pevně přesvědčený o správnosti plného 
přijetí tvorby romantismu jako možného aktualizačního prostředku revoluční doby. 

Dobiáš svůj vztah ke Smetanovi zdůvodňoval jako věc zcela přirozenou – z hle-
disek třídních, tak i s ohledem na vývojové trendy národní hudby zdůrazňované 
Zdeňkem Nejedlým. Vůči hlavnímu propagátorovi Smetany v české kultuře zaujímal 
čistě pozitivní postoje. Obecně lze říci, že v tehdejší ofi ciální hudební kultuře pano-
val konsensus v otázkách v nazírání na tradice jako hlavního inspiračního hlediska, 
na rozdíl od kulturněpolitické koncepce ve Svazu čs. spisovatelů. U spisovatelů se 
do roku 1951 utvářely dvě skupiny literátů a ideologů – na jedné straně lidé kolem 
ministra Kopeckého představované Štollem a Nezvalem prosazující spíše důraz na 
důležitost vycházet z národních klasiků a na druhé straně o něco radikálnější osob-
nosti z Kulturního a propagačního oddělení v čele s Gustavem Barešem.279 

V hudbě se nějaká dvě vůči sobě ideologicky nepřátelská centra nevytvořila. 
Zároveň žádný vlivný hudební ideolog s nějakou radikální tezí, jak tomu bylo napří-
klad kulturně propagačního oddělení ÚV KSČ především zosobněného Gustavem 
Barešem a periodikem Tvorba. Jako jedno z možných vysvětlení je samo nazírání na 
Ždanova jako výchozí bod hudební estetiky soc. realismu. Ždanovovy teze pro hudbu 
lze vnímat jako velice jednoduché estetické hodnoty, které souzněly s Nejedlého 
estetickým konstruktem o národní uměním tvořící součást internacionálního po-
kroku společnosti,280 což zcela odpovídalo i slovům Ždanova.281 Nejedlého koncept 
realismu v umění v duchu estetiky hudebního vědce a obdivovatele díla Smetany 
Otokara Hostinského, si nikterak neprotiřečil se Ždanovovými pohledy na hudební 
tvorbu. Nejedlý v období soc. realismu zastával pevně postoj, že nejlépe realismus 
vyjádřili ruští literární klasikové, jako byl například Lev Nikolajevič Tolstoj. Za před-
pokladu, že ve svém díle Komunisté dědici velkých tradic českého národa staví vedle 
sebe Smetanu, Mánese, Jiráska jako vzorové typy,282 lze očekávat, že obdobně vnímal 
i ruské umělce. Mohl tak vedle sebe postavit Tolstého, ale i Glinku a Čajkovského jako 
představitele jednoho pokrokového proudu, což by plně odpovídalo i Ždanovovým 
tezím. 

V rámci diskuzí ve Svazu čs. skladatelů během let realizace socialistického re-
alismu souznícího s konceptem národních tradic, žádný hudební činovník nevy-
stoupil ani implicitně s nějakou myšlenkou nabourávající tuto ofi ciální ideologii. 
Na rozdíl od mnohých ideologů, politiků a propagandistů zabývajících se napří-
klad Stalinovým kanonickým dílem O marxismu v jazykovědě.283 Dobiáš souzněl 

279 KNAPÍK, V zajetí moci, s. 94
280 http://www.ucl.cas.cz/edice/data/antologie/zdejin/1/nejedly.pdf [25. 7. 2017]
281 ŽDANOV, s. 89
282 NEJEDLÝ, Komunisté dědici velkých českých tradic, Praha 1953, s. 73
283 RANDÁK, Jan, V září rudého kalicha, Praha 2015, s. 47
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s Nejedlým bez jakéhokoliv projevu pochybnosti, navíc patřil prostřednictvím svého 
angažmá na Ministerstvu informací ke kulturním pracovníkům s dobrým pracovním 
vztahem ke Kopeckému, jenž představoval oponenta Barešova smýšlení a naopak 
protěžoval Nejedlého. 

Dobiáš svým nahlížením na Smetanu v duchu Nejedlého poukazoval na to, že 
první republika oddalovala skladatele od Smetany svým experimentátorstvím, nao-
pak současnost dokázala docenit toho správného Smetanu. V období kritiky vyhro-
ceného epigonství z počátku roku 1952 zůstával Dobiáš pevným obhájcem „revo-
lučního romantismu“,284 což svým dílem plně naplňoval. Vedle Nonetu lze obdobné 
využití smetanovské inspirace také nalézt v jeho vrcholně angažovaném díle Buduj 

vlast, posílíš mír!285 Zdá se tak pravděpodobné, že si Dobiáš plně uvědomoval pozitivní vlivy 

Smetany na recepci vlastního díla. „To (Smetana – pozn. a.) je prazákladní denní chléb náš. 

Já protestuji proti tomu, abychom byť jen stínem, poskvrnili tento prazáklad, ze kterého roste 

naše hudební řeč.“286 

V návaznosti na probíhající kritiku svého Nonetu vystoupil s nekompromisním vy-
jádřením, kterým potvrdil, že z pozice čelního skladatele zůstává vytýčený ideový 
kurz neměnný. Poukázal na krizi této diskuze, kdy na jedné straně ocenil, že se pro-
střednictvím Páleníčka rozeběhla diskuze, ovšem zároveň zdůraznil předpoklad, že 
správný skladatel „srostlý s naší zemí“ musí Smetanou žít. Do této diskuze se svým 
zápalem také vložil hudební vědec a blízký přítel Dobiáše Antonín Sychra, který de-
fi noval „smetanovství“ jako základ socialistického vlastenectví.287 

Ačkoliv diskuze nad smyslem a morální legalitou epigonství nedospěla k nějakým 
důležitým závěrům, přesto svůj smysl bezpochyby měla. Ukázalo totiž, že i v době 
doznívajícího stalinistického modelu kulturní politiky probíhala diskuze mezi skla-
dateli nad smyslem českého pojetí socialistické realismu, ovšem bez zjevné účasti 
politických ideologů. Naopak do diskuzí vstupovali skladatelé a hudební vědci, ja-
koby k tomu neměli politicko-kulturní špičky co říci. Nejpodrobněji se tímto problé-
mem zaobíral Sychra, který se snažil veškerým svým umem hájit Dobiáše a poukázat 
na nespravedlnost, která je na něm páchána v případě obvinění z čistého epigonství 
284 Revoluční romantismus se ukázal jako velice plytký umělecký konstrukt, jehož defi nice z podstaty věci 

bývají ještě více abstraktní, než v případě pojmu formalismus. 
 V otázkách revolučního romantismu se Dobiáš s Páleníčkem nerozcházeli, pouze Páleníček narážel na 

skutečnost, že u nonetu O rodné zemi nabyl přesvědčení, že Dobiáš tvoří spíše neoromanticky, což je 
podle Páleníčka tvorba umělá a nepravdivá. 

 „My nemůžeme dnes pěstovat nějaký neoklasicismus, ale také ne nějaký neoromantismus, máme svůj 
revoluční romantismus…“

 SYCHRA, s. 265
285 Smetanovu odkazu se Dobiáš hlásil nejenom svým dílem, ale také jako kulturní činitel. Podílel se spolu 

s lidmi jako Zdeněk Nejedlý, či Bohumil Karásek na budování nového pojetí Smetany. Ne již pouze 
Smetany skladatele, ale také Smetany revolucionáře. 

 „[…] … Bedřich Smetana příkladným vzorem všem v tom pevném uchopení odpovědnosti za to, co je, co bude, 
jaké to je a jaké to bude. Jen plné vědomí tohoto krásného úkolu, důsledné provádění tohoto úkolu pomáhá nám 
zřetelně vidět velikost B. Smetany – tvůrce, B. Smetany – člověka…“

 HEJZLAR, s. 19 
286 Tamtéž, s. 93
287 SYCHRA, s. 267
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a eklekticismu. Sám jako nadšený propagátor socialistického realismu hájil Dobiáše 
zcela podle dikce Ždanovova výkladu. Jediné správné rozhodnutí podle Sychry bylo 
přijmout národní klasiky v čele se Smetanou a Dvořákem, neboť pouze „učením se 
od nich“ bylo možné bojovat proti formalismu a kosmopolitismu. 

Sychrova interpretace v sobě obsahuje jistou “ohebnost“, kdy podobnost stylu 
Dobiáše a Smetany nelze považovat za napodobování, ale za „ideové sblížení“.288 
Základem realistického modelu hudby byl podle Sychry právě Smetana, jehož pro-
střednictvím každý český skladatel měl dojít k novátorství v duchu realismu. Dobiášův 
přístup měl být naopak příkladem všem ostatním pochybujícím skladatelům. V de-
magogii Sychrova „boje za Dobiáše“ se zrcadlí paradox socialistického realismu, 
kdy skladatelé východního bloku svými inspiracemi od klasiků plní správný vývojový 
trend pokrokové hudby, ale skladatelé západní – jako Stravinský, či Bartók – se svými 
inspiracemi v hudbě skladatelů minulého století dopouštěli v podání sovětských ide-
ologů pouze jejich falzifi kace. Tato zavádějící premisa tak determinovala skladatele 
často na základě jejich příslušnosti tomu či onomu bloku, i když po muzikologické 
stránce se vždy nejednalo o příliš odlišné kompozice, pouze „západní“ skladby ne-
měly tak explicitně určeného recipienta.289 

Při zpětném hodnocení byla diskuze nad Dobiášovým Nonetem přínosná, neboť 
signalizovala nové proudy uvnitř skladatelské obce, které vedly k postupnému opuš-
tění modelu neomezeného kultu klasiků. Ani Sychrova obhajoba nonetu O rodné 

zemi neměla nějaký zvláštní úspěch a Dobiáš následně začal ztrácet svůj vliv na poli-
ticky protěžovanou tvorbu.290 Pochopitelně se mnozí v čele se Sychrou odmítali vzdát 
představy o tehdy fungujícím modelu kultu klasiků, dokonce prorokovali Dobiášovi, 
že ještě v „epigonském duchu“ složí další skladby – „…nepochybuji o tom, že Nonet je 

jen první krok, že Dobiáš vytvoří větší díla.“291 
Kritika jeho díla, které sám považoval za „nezávadné“ a chtěl v něm podat obraz 

svojí lásky k vlasti, se ukázala pro jeho další umělecké působení zásadní. Symbolicky, 
ač určitě neúmyslně, Dobiáš svým nonetem O rodné zemi uzavřel období, kdy byla 
jeho tvorba dávána za příklad správného socialistického realismu, a nebyl nikdo, kdo 
by skladatele jeho významu jakkoliv zpochybňoval. Najednou jakoby ztratil Dobiáš 
inspiraci a chuť do další politicky motivované tvorby.292 Možnou interpretací tohoto 
288 SYCHRA, s. 313
289 Tamtéž. 276
290 Hudební vědec Antonín Sychra byl členem KSČ již v době Protektorátu, kdy byl činný v ilegální skupině 

Předvoj. Po druhé světové válce se nadchl strukturalistickou estetikou Mukařovského, po Pražském 
manifestu se ovšem stal příznivcem socialistického realismu. Patřil stejně jako Dobiáš k nejvlivnějším 
členům Syndikátu českých skladatelů a později i ve Svazu čs. skladatelů, přičemž pro hudební vědu 
představoval jednoho z nejradikálnějších osobností československé hudební vědy 50. let. Podílel se také 
svými články na ideovém směřování Hudebních rozhledů. Za knihu O hudbu zítřka, ve které se mimo 
jiné zabýval podrobně Dobiášovou politicky motivovanou uměleckou tvorbou a diskuzí nad nonetem 
O rodné zemi, obdržel v roce 1953 státní cenu 3. stupně.

 KNAPÍK, Kdo byl kdo v naší kulturní politice, s. 225–226
 NA, fond Ministerstva informací a osvěty, k. 86, inv. č. 343
291 SYCHRA, s. 359
292 ŠTILEC, s. 98
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Dobiášova „odcházení“ z čela progresivních skladatelů je snížení potřeby po maso-
vých písních a kantátách, jejichž prostřednictvím si vydobyl svoje výjimečné sklada-
telské postavení. Navíc se v roce 1952 stal předsedou Svazu čs. skladatelů. Nutno ale 
říci, že Dobiášova zvýšená aktivita v hlavní ideové skladatelské organizaci je zcela 
jasně doložitelná na základě zápisů ze schůzí presidia SČS, či ÚV SČS, případně 
z množství jeho příspěvků do Hudebních rozhledů.

 3.4  Ztráta uměleckého nadšení 

V souvislosti s diskuzí o nonetu O rodné zemi a zvolením předsedou Svazu čs. skla-
datelů, přestává se Dobiáš ve značné míře věnovat nové tvorbě. Jeho umělecká činnost 
byla velice plodná, refl ektovaná, hraná a ceněná až do okamžiku, kdy se stal nejvýše po-
staveným skladatelem ve Svazu. V letech vrcholného soc. realismu byl Dobiáš vždy scho-
pen odpovědět svojí hudbou na společenské problémy, výročí apod. Jeho masové písně 
a částečně i kantáty byly vždy ihned po jejich napsání přijaty s velkou pompou a byly 
dávány za vzor ostatním skladatelům jako příklad tvorby socialistického realismu.

O to více muselo působit překvapivě odmlčení Dobiáše jako skladatele v období, 
kdy se těšil skvělému postavení ve stranických strukturách. Důvody tohoto útlumu 
a ztráty jeho tvořivého nadšení hledali už jeho současníci. Na rozdíl od dnešních 
badatelů však navzdory nepříliš pozitivním vyhlídkám predikovali opětovný návrat 
Dobiáše do čela tvůrčích českých skladatelů.293 Například v roce 1959 v Literárních 
novinách Ivan Vojtěch píše: „A je tu patrno i úsilí navrátit se na nové úrovni k výsledkům 

první etapy vlastního vývoje, která byla tak dlouho odsunuta stranou. Je to práce nesmírně 

obtížná i proto, že není lehké dát okamžikům velké tvorby nutné soustředění, vystihnout je-

jich pravý čas, který potřebuje k svému zrání, neuspěchat ji. Myslím, že zde je příčina, pro 

kterou Dobiáš píše dnes větších děl na počet méně než před takovými patnácti lety…“294 
Rčení, že výjimka potvrzuje pravidlo, platí i o Dobiášově produktivitě ve druhé 

polovině 50. let. Do jeho jinak tvůrčí nečinnosti zapadá napsání několika málo skla-
deb. Za páteřní příklady pozdní Dobiášovy tvorby lze považovat dle chronologického 
pořadí jejich premiér skladby Cyklus pěti písní pro soprán a klavír Sny, Druhá symfonie 

pro velký orchestr a Praho jediná (cyklus písní pro nižší hlas a orchestr). Cyklus pěti písní 

Sny byla spontánní Dobiášova skladba, jež vznikala od února do března 1956, tedy 
v době, kdy v kuloárech komunistických stran byl hlavním tématem XX. sjezd KSSS 
a na něm Chruščovem pronesená kritika vůči svému předchůdci Stalinovi. Dobiáš 
onu dobu ve svém cyklu nikterak nerefl ektuje. Předlohou mu byla stará čínská poezie 
přeložená do češtiny Bohumilem Mathesiem vypovídající o krásách přírody. Dobiáš 
dílo věnoval Marii Tauberové, sopranistce a jeho blízké známé, která Dobiášovi tento 
cyklus písní premiérovala.295 
293 ŠTILEC, s. 103
294 VOJTĚCH Ivan, Václav Dobiáš – k jubileu, In: Literární noviny, 19. 9. 1959
295 ŠTILEC, s. 104
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Jaroslavovu Krombolcovi, příteli a častému interpretovi Dobiášovi tvorby, dílo 
svými emocemi připomínalo nonet O rodné zemi. Ve vzpomínkách však poukázal 
na zajímavý fakt, jenž vypovídá o vnímání skladeb tohoto typu dobovými umělci. 
„…Cítím v něm vazby k jiným skladbám, třeba k jeho nonetu O rodné zemi. Lyrika těchto děl 

v kontrapozici k jeho monumentálním kantátám je občas vykládána jako negativum a roz-

polcenost.“296 Krombolc poukázal na skutečnost, že Dobiášovi bylo zazlíváno, že již 
netvoří politické kantáty či masové písně, ale zaobírá se naopak takovou hudbou, 
která není svým charakterem použitelná pro tehdejší režim. Nutno však dodat, že 
Dobiáš byl člověk v kulturní politice znalý, musel být tedy sám schopen objektivně 
zhodnotit, že doba si již forem typických pro soc. realismus nežádá. 

Domnívám se, že Dobiáš cítil, že ve veřejném prostoru se již nedostává jeho 
hudbě s budovatelskou tématikou takové odezvy jako před pár lety. Ve složení cyklu 

Sny proto hledal únik do minulosti, kdy mu lyrické písně jako hudební malá forma 
poskytovaly útěchu a pocit uměleckého naplnění, a to ještě před vstupem do KSČ. 
V případě cyklu Sny297 – nejvýznamnějšího komorního díla z poslední skladatelské 
Dobiášovy etapy – stojí za zmínku i absurdnost osudu. Jedná se totiž o jedinou kom-
pozici, jež se dostalo privilegia získat své místo na programu Pražského jara i po 
roce 1989. Konkrétně tomu bylo 21. května 2011, kde se Sny staly závěrečnou sklad-
bou programu koncertu komorní hudby.298 

Pravděpodobně Dobiášova nejcennější kompozice celé jeho závěrečné tvorby je 
Druhá symfonie pro velký orchestr, za kterou mu byla udělena Státní cena Klementa 
Gottwalda.299 Jedná se o dílo zasluhující větší refl exi i v rámci této práce, neboť za-
ujímá v Dobiášově tvorbě zcela výjimečné postavení. Pracoval na ní pět let, takže 
se jedná o dílo, jemuž věnoval asi nejvíce času ze všech svých skladeb. Toto roz-
sáhlé a hráčsky obtížné dílo představuje v Dobiášově tvorbě opus, jehož dodnes není 
lehké analyzovat, a to především po stránce společenských inspirací a důvodů k jeho 
sepsání. Svým charakterem a náladou se totiž zcela vymyká z korpusu ostatních 
Dobiášových děl. Skladba měla premiéru 21. května 1957,300 tedy bezprostředně po 
přelomových společenských a politických změnách v celém východním bloku, což se 
v ní v mnohých místech projevilo.301 

296 KROMBOLC, Jaroslav, Okouzlen domovem a mládím, In: Mladá fronta 1. května 1976
297 Cyklus pěti písní pro soprán a klavír Sny měly premiéry 17. 10. 1956. Prvního provedení se ujala sopra-

nistka Tauberová a klavírista Krombolcz. Úvodní píseň se jmenuje Větérku jarní, další písně jsou: Klaní 
se mladému měsíci, Probděná noc, Rozverná žluva a Na mne-li myslíš.

 ŠTILEC, s. 155
298 http://www.festival.cz/cz/archiv/7399 [29. 7. 2017]
299 Druhá symfonie pro velký orchestr má klasickou čtyřvětou strukturu: I. Moderato. Poco allegro, II. Presto, 

III. Adagio, IV. Agitato.
 ŠTILEC, s. 145
300 Premiéry se zhostila Česká fi lharmonie pod vedením šéfdirigenta Karla Ančerla v rámci festivalu Pražské 

jaro. 
 HOLZKNECHT, Václav, Česká fi lharmonie, Praha 1963, s. 151
 http://www.festival.cz/cz/archiv/4219 [29. 7. 2017]
301 ŠTILEC, s. 155
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Mluva Dobiášovy Druhé symfonie je odlišná od jeho předešlých i následujících děl. 
Štilec toto dílo označuje za autorův tvůrčí i lidský epilog, v němž se naposledy vyjádřil 
k myšlenkám prostupujících společností, když se ohlížel za svými ideovými chybami 
z přelomu 40. a 50. let. Dobiáš se z principu věci vzhledem k jeho předsednictví ve 
Svazu ani nemohl vzdát aktuálnosti v jakékoliv skladbě, neboť se od něj očekávalo, 
že půjde ostatním příkladem. Ovšem vzhledem k tomu, že se v případě jeho symfo-
nie jedná o čistě instrumentální kompozici, jejíž sdělení jsou skrytá, více abstraktní, 
a tím pádem i mnohem svobodnější, působí jeho vyjádření zcela odlišně oproti dí-
lům vrcholného soc. realismu. V žádném případě ale nepřekročil tehdejší symfo-
nické trendy. Dokonce za jeho Druhou symfonií byl viděn mnohými jeho současníky 
projev upřímného skladatele – komunisty. V této symfonii vůči ostatní Dobiášově 
tvorbě zaznívá spíše pesimismus pramenící z minulosti. Na jejím konci jakoby z for-
málních důvodů Dobiáš napsal závěr, jehož styl působí nadějně a otevřeně pro ná-
sledující dobu, ale již ne upřímně. Vyznění symfonie tak může evokovat rozchod se 
stalinismem, ale nikoliv jako opuštění nového politického kurzu. Velice ilustrativně 
se i nálady symfonie dotkl Václav Holzknecht článkem v Hudebních rozhledech: 
„…Je to hluboká a otřesná hudba, která vyvřela z nějakých velmi pohnutých vnitřních zří-

del… Obrazí pohnutý život dnešního člověka, který zápasí a věří.“302 

Dobiáš po roce 1945 až do své smrti nikdy nepřekročil umělecké konvence své 
doby. Není tudíž překvapením, že se jedná o symfonii zapadající do stylu symfo-
nické tvorby typické pro druhou polovinu 50. let, kdy se opětovně skládají hudební 
formy charakteristické pro období před rokem 1948 – symfonie, komorní hudba. 
V obecném kontextu patří Dobiášova symfonie do typu tvorby, ve které lze vypozo-
rovat refl exe společenské a politické tragiky. Jako hlavní důvod přítomnosti této do 
té doby v ofi ciální tvorbě nevyskytujících se nálady se nabízí rozčarování skladatelů 
v otázkách jejich vlastního přesvědčení a také zmenšující se nátlak na tvorbu deklara-
tivně optimistické tvorby. Ve druhé polovině 50. let tak pomalu dochází k prolomení 
premisy o nepotřebnosti tvůrčí svobody. Mnozí skladatelé se vracejí zpátky k avant-
gardním základům a zároveň se inspirují tehdejšími celosvětovými trendy. Nově se 
v tvorbě českých a slovenských tvůrců projevily inspirace typické i pro západní skla-
datele, jako byl Britten, či Bartók. Autoři jako Hanuš, Havelka, Kabeláč, Kalabis 
a jiní tvořili nově díla, která by se díky nekonvenčním uměleckým nápadům mezi 
léty 1949–1953 neuvedla v žádné české či slovenské koncertní síni. Nově tito kompo-
nisté začali usilovat o novátorské vyjadřovací perspektivy.303 Výchozím postulátem 
stále ještě zůstával soc. realismus, ale jakoby se do něho obtiskl procesuální konfl ikt 
ve svědomí skladatelů, kteří se podíleli na první a nejradikálnější etapě budování. 
Vzhledem k Dobiášovu postavení a jeho povinnostem vůči KSČ se nelze domnívat, 
že by se chtěl svojí symfonií představit jako tvrdý kritik chyb první poloviny 50. let. 
302 HOLZKNECHT, Václav, Česká symfonie a belgické zpěvačka, In: Hudební rozhledy, r. 10 (1957), č. 13, s. 

538
303 SMOLKA, Jaroslav, Dějiny hudby, Praha 2001, s. 620
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Osobně spíše soudím, že uznávaný lyrik a tvůrce hudebního optimismu v jeho vr-
cholné symfonii jednou nohou vykročil mimo celoživotně budovaný směr, aby se 
v závěru do něj vrátil zpět s tím vědomím, že se dokázal svým hudebním sdělením 
vyjádřit k problémům, které jej trápily. 

Hudební věda 80. let na tuto symfonii nahlížela jako na dílo tradičních tvůrčích 
metod obohacené o styl velikána sovětské hudby Dimitrije Šostakoviče.304 Především 
se přirovnávala k jeho X. symfonii napsané po smrti Stalina v roce 1953, kde v jejím 
Prestu mnozí současníci hledali odlesk hrůz stalinistického období. Sám Dobiáš oko-
mentoval bortící se vítězoslavné intonace ve vlastní symfonii jako odraz událostí 
1952–1957, především hrůzy Korejské války, politické procesy, či protikomunistické 
povstání v Maďarsku.305 Dobiášův žák Jaroslav Smolka interpretoval Dobiášovou sym-
fonii jako zklamání z těžkostí režimu a jím způsobené oslabení tvůrčí invence.306

Přes výše nastíněné motivace není příhodné pohlížet na toto nejtragičtější 
Dobiášovo dílo jako na ostrou refl exi chyb a špatností uskutečněných v oné době. 
Tuto roli spíše zaujímají jiná díla českých skladatelů tvořící klenoty české symfo-
nické hudby druhé poloviny 20. století. Jednalo se o skladatele, kteří v první polo-
vině 50. let nepředstavovali „hlavní budovatelský proud“, ale zároveň jako členové 
Svazu byli svědky rozporuplného dění v kultuře a ve společnosti. Patří sem Jaromír 
Doubrava a jeho tragická III. symfonii, Miloslav Kabeláč s jeho dramatickou V. symfo-

nií, či Vladimír Sommer a jeho Vokální symfonie, kterou složil na texty Dostojevského, 
Kafky a Pavese, kteří se ve svých dílech zabývali bezvýchodností člověka na pozadí 
dějin.307

Na závěr skladatelské tvorby složil Dobiáš dílo Praho jediná – cyklus písní pro 
nižší hlas a orchestr na slova Marie Pujmanové ze sbírky Praha. Tento jemu nejmi-
lejší žánr – písňový cyklus, Dobiáš komponoval na přelomu let 1960 až 1961. Svoji 
premiéru kompozice měla 27. 2. 1951.308 V tomto díle se pokusil symbolicky vyznat 
svůj vztah k městu, ve kterém našel domov a také mnoho přátel. Pravděpodobně 
vlivem vědomí ztráty společenské důležitosti se ve svém posledním díle obrací, co 
se týče tvůrčích principů, zpátky k vlastním začátkům po roce 1945. Nechal naplno 
zaznít pro něj typický lyrismus, srozumitelnost a jednoduchost.309 

Domnívám se, že na tento Dobiášův poslední velký opus lze nahlížet i jako na 
osobní vyznání a rozloučení se s hudební estetikou, které byl věrný po celou dobu 

304 HAVLÍK, s. 359
305 http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_dictionary&action=record_de-

tail&id=922 [29. 7. 2017]
306 SMOLKA, Jaroslav, Vzpomínka a zamyšlení nad tvůrčí osobností a dílem Václava Dobiáše, In: Hudební roz-

hledy, r. 34 (1981), č. 5, s. 220
307 Sommerova Vokální symfonie svojí a hudbou textem může být považována za nejsugestivnější snahu 

o umělecké vyrovnání se s politickými procesy počátku 50. let. 
 HAVLÍK, s. 173
308 V případě cyklu písní Praha jediná se premiéry symbolicky ujal Symfonický orchestr hlavního města 

Prahy FOK, sólového zpěvu se ujal Ladislav Mráz a za dirigentským pultem stanul Jindřich Rohan.
 ŠTILEC, 115
309 ŠTILEC, s. 118–119
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jeho členství v KSČ. Jedná se o dílo odpovídající tvůrčím a obsahovým principům 
socialistického realismu, ovšem v době, kdy už na československé scéně dominovaly 
nové postupy, často dokonce i experimentální a Ždanovovy teze se staly pouze sou-
částí nedávných hudebních dějin. S jistou mírou nostalgie tak Dobiáš přistoupil ke 
složení hudebního díla, k jehož sepsání jej měly inspirovat jeho vlastní vzpomínky 
a báseň s tématikou Pražského povstání. Ihned po vzniku díla se hudební vědec 
Václav Kučera o Dobiášově cyklu vyjádřil jako o kompozici pevně spojené s budova-
telskou písní.310 V mnohém je dílo podobné malým kantátám, jejichž produkce ale 
ustala už po roce 1955. Symbolicky tak Dobiáš ukončil svoji vrcholnou uměleckou 
kariéru písňovým cyklem, v němž využil všeho, co jej v hudební oblasti přibližně 
před patnácti lety zpátky dostalo na vrchol československé socialistické kultury.311

310 KUČERA, Václav, Z diskuze o přehlídkových koncertech, In: Hudební rozhledy, r. 14(1961), č. 9, s. 379
311 CHEW, Geoff rey, Václav Dobiáš’s Celebration of Proletarian Prague: The Song Cycle (Praho jediná), In: 

Mikuláš Bek, Introduction to The Dialectics of Social Realism, Praha 2004, s. 220–221
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4 HUDEBNÍM IDEOLOGEM VE SLUŽBÁCH KSČ

 4.1  Syndikát českých skladatelů a ministerstvo informací a osvěty

Kariéra Václava Dobiáše je nejenom úzce propojena s jeho uměleckou aktivi-
tou, ale také s kulturně organizátorskou činností ve službách Komunistické strany 
Československa. Během dvaceti osmi let členství ve vedoucí straně Národní fronty 
prošel mnoha kulturními a politickými funkcemi. V rozličných pozicích se po urči-
tou dobu stal jedním z nejvlivnějších skladatelů symbolizujících epochu mezi léty 
1945–1956. Jeho vstup na vrcholnou kulturní scénu se může zdát jako zázračné 
zrození umělce, kterého sami jeho současníci označovali za jednoho z nejvýznam-
nějších hudebních tvůrců poválečné doby, „pilíř“ socialistického realismu v hudbě 
a jednoho z tvůrců socialistické kultury.312 

O Dobiášově zaujetí pro komunistickou věc po květnu 1945 svědčí i vzpomínky 
jeho přátel z řad hudebních skladatelů. Například Jan Hanuš mluvil o Dobiášovi 
jako o člověku, jenž se dostal do „partajních výšin“ a starým přátelům z Přítomnosti 
se „ztratil v oblacích“.313 Hlavní doménou Dobiášova kulturně-politického aktivismu 
byla jeho činnost na Ministerstvu informací, případně v Revolučním odborovém 
hnutí, kde vykonával funkci kulturního referenta pro oblast publikace hudebnin. 
Přes skutečnost, že Dobiáš byl těmito funkcemi zaneprázdněn, je až obdivuhodné, 
že v období mezi léty 1945–1948 složil úspěšné politicky angažované skladby jako 

Budujeme, Stalingrad a Rozkaz č. 368. Dobiášův příklad ale jistě není výjimečný, neboť 
obdobných skladatelů – komunistů – zastávajících celou řadu funkcí a zároveň ak-
tivně tvořících politicky žádanou tvorbu bylo více – Miroslav Barvík, Jan Seidel, Josef 
Stanislav a Jan Kapr. 

Dobiášovi organizátorské aktivity se poprvé projevily už v Přítomnosti v druhé 
polovině 30. let. V tomto případě se jednalo o organizaci sdružující skladatele a hu-
dební vědce z důvodu vzájemného ovlivňování a utužování profesních, případně 
i osobních vztahů. Formálně zůstával Dobiáš členem Přítomnosti i po roce 1945, ale 
svoji aktivitu přesunul do sféry kulturně-politické a v Přítomnosti zůstával pouze 
jako formální člen.314 Skutečného veřejného vlivu Dobiáš nabyl svým vstupem do 
KSČ, případně svým členstvím v nově založeném Syndikátu českých skladatelů. 
Zásadním pro jeho politický vliv v kultuře se stal přelomový rok 1948, kdy se stal 
jedním z hlavních osobností nově založeného akčního výboru do té doby ofi ciálně 
apolitické organizace. Nutno podotknout, že jeho kulturně-politická činnost byla 
vždy refl ektována sekundárně a zůstávala zcela ve stínu jeho skladatelských aktivit, 
312 HEJZLAR, s. 74
313 HANUŠ, s. 269
314 Členem Přítomnosti zůstával až do poslední schůze, která proběhla 23. 6. 1948. Na této schůzi skladatel 

Jiří Pauer za Akční výbor Přítomnosti podal návrh na začlenění Přítomnosti do plánovaného Svazu čs. 
skladatelů.

 ŠTILEC, s. 62
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o čemž svědčí důraz v dobové literatuře na Dobiáše jakožto skladatele. Vzhledem 
k propojenosti umění a politiky po roce 1945 ovšem nelze nahlížet na osobnosti 
typu Dobiáše pouze jako na skladatele, ale i jako kulturního ideologa. 

Jeho kulturně-politická a skladatelská činnost se tak plně doplňovaly a zaštiťo-
valy. Kdyby nepsal politicky aktivistickou tvorbu ihned po osvobození, sám by mohl 
být v roce 1948 vyloučen v rámci čistek ze Syndikátu. Za jisté představivosti dalších 
komunistických umělců by se určitě našly důvody k jeho nepřijetí mezi protěžované 
skladatele, pokud by si svojí kulturně-organizátorskou činností nezajistil exkluzivní 
postavení mezi ostatními stejně tak talentovanými skladateli. Provázanost tvorby 
a politického aktivismu byla po roce 1945 zcela evidentní a všudypřítomná.

Do přípravného výboru Syndikátu podal Dobiáš svoji přihlášku již 15. 6. 1945.315 
V tomto dokumentu zdůraznil svoji „národní a státní spolehlivost“. Patřil tak ke skla-
datelům, kteří tuto organizaci založili a do vzniku Svazu čs. skladatelů v roce 1949 
patřil k jedněm z nejaktivnějších skladatelů tvořících program nejvlivnější hudební 
organizace období třetí republiky, která fungovala prvotně na stavovském principu. 
Už v říjnu téhož roku byl zvolen na schůzi předsednictva členem přijímací komise. 
Vzhledem k jeho vlivu na přijímání nových členů do Syndikátu, se zdá pravděpo-
dobné, že mohl úspěšně participovat na realizaci komunistické kulturní politiky 
ještě před defi nitivním uchopením moci KSČ.316 V Syndikátu tak zastával de facto 
expertní pozici pro dohlížení nad kvalitou díla nově přijímaných členů. V Syndikátu 
byl spolu s Aloisem Hábou už od jeho začátku členem propagační komise za „váž-
nou hudbu“317 a od 18. 6. 1947 zastával funkci člena Ústředního výboru. 

V Syndikátu představoval Dobiáš jednoho z politicky nejuvědomělejších skla-
datelů, o čemž svědčí jeho činnost v Akčním výboru Syndikátu, kde se spolu 
s Miroslavem Barvíkem a Janem Kaprem podílel přímo či nepřímo na probíhají-
cích čistkách. Například je podepsán pod vyloučením lexikografa Svobodných no-
vin Graciána Černušáka, kterému následně byla ukončena jeho externí spolupráce 
s Janáčkovou akademií múzických umění a Filozofi ckou fakultou Masarykovy uni-
verzity. Tento krok zapadá do snahy komunistických kulturních pracovníků o očiš-
tění československé hudební vědy od muzikologů a hudebních kritiků představu-
jící nekomunistický proud. Vzhledem k tomu, že v době existence Akčního výboru 
zastával Dobiáš funkci předsedy, je vysoce pravděpodobné, že s dalšími čistkami 
musel přinejmenším tiše souhlasit, ba je i přímo iniciovat.318 Ze Syndikátu odešel 
Dobiáš na vlastní žádost záhy po ukončení čistek. V dopise ze 17. 3. 1948 uvedl: 
„Rozhodl jsem se poděkovat z funkce předsedy Syndikátu českých skladatelů z důvodu, jež 

jsem oznámil hudebně propagační komisi ÚV KSČ.“319 Bohužel se již nedochovalo, jaké 
315 Řádným členem Syndikátu se stal ihned po jeho defi nitivním založení 16. dubna 1946. 
 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, sign. Václav Dobiáš, f. 5
316 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, sign. Václav Dobiáš, f. 6
317 Syndikát českých skladatelů, In: Rytmus, č. 10 (1945–1946), s. 1
318 KNAPÍK, Únor a kultura, s. 27
319 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, sign. Dobiáš, f. 8
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konkrétní důvody měl Dobiáš na mysli, když Syndikát opouštěl. Velmi pravděpo-
dobně byl Dobiáš nadmíru vytížen, neboť započal práci s dalšími „uvědomělými“ 
skladateli na budování Svazu čs. skladatelů – ideologické organizace založené již na 
sovětském modelu. Motivy k založení tohoto uměleckého svazu mohou připomínat 
založení Československé akademie věd.320 Na rozdíl od Syndikátu, jenž si ofi ciálně 
nikdy nenárokoval svojí ideovou hegemonii, tak naopak Svaz čs. skladatelů měl být 
instituce zodpovědná za plánování a řízení hudební tvorby, vytyčování uměleckých 
priorit v hudbě, což bylo součástí sovětizace československé kultury. Představoval 
tak jako v případě Historického ústavu ČSAV instituci reprezentující, ale zároveň 
regulující tehdejší hudebně-tvůrčí možnosti v případě skladatelů a hudebně-vědecké 
poznání v oblasti hudební vědy, což byla součást komunisty uskutečňované kulturní 
politiky.321 Po jeho vstupu do KSČ se ovšem Dobiášova činnost neomezila pouze na 
skládání a organizování Syndikátu. Od roku 1945 se také stal pevnou oporou ideolo-
gicky nejvlivnějšího orgánu v zemi, a to Ministerstva informací, později Ministerstva 
informací a osvěty vedeného komunistickým politikem Václavem Kopeckým, který 
spolu se Zdeňkem Nejedlým, Ladislavem Štollem a Gustavem Barešem představoval 
hlavního kulturního ideologa komunistického režimu. Na ministerstvu Dobiáš jako 
zaměstnanec Ministerstva informací pracoval v publikačním odboru (III. odbor) po 
celou dobu existence této instituce.322

Dobiáš také spolupracoval v pozici hudebního referenta s rozhlasovým odborem 
(IV. odbor). V daném orgánu se u nadřízených těšil velké důvěře, neboť sestavil cyk-
lus relací s gramofonovými deskami, ve kterých představil švýcarskému, francouz-
skému a jugoslávskému publiku přehled čs. hudby. Tuto aktivitu vykonával ovšem 
pouze jako externista, i přesto měl ale svoji činnost plnit s plným zaujetím, za což 
byl v roce 1946 ministerstvem informací vyznamenán i fi nanční odměnou. Dobiášova 
hudebně-organizátorská aktivita v období třetí republiky musela být opravdu velká, 
neboť mimo výše zmíněnou činnost na MI spolupracoval i s Ministerstvem školství. 
Jeho služeb si obě ministerstva velice vážila, přičemž na ministerstvech byl hodno-
cen jako pracovitý zaměstnanec.323

Taktéž byl členem Kulturní komise Ústředí KSČ, resp. Hudební komise při ÚV 
KSČ, kde vydal memorandum určené Ministerstvu informací, ve kterém jako člen 
publikační komise nastínil potřebu založení komise pro vydávání všech druhů hu-
debnin a gramofonových desek s pravomocí nad hudebními nakladatelstvími, a to 
nade všemi! Nabídl varianty, kam by měla komise patřit, buď pod Ministerstvo in-
formací (vydavatelský odbor), případně pod Ministerstvo školství (osvětový odbor). 
320 RANDÁK, s. 31
321 Obdobně lze nahlížet na rozdíly ve fungování Syndikátu českých spisovatelů a Svazu čs. skladatelů. Viz. 

Bauer, Michal, Ideologie a paměť (Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století), Jinočany 2003, s. 
11

322 Nadřízeným Václava Dobiáše v rámci III. odboru byl jeho přítel a spolutvůrce nejvýznamnějších 
Dobiášových masových písní František Halas.

 KNAPÍK, V zajetí moci, s. 382
323 NA, fond Ministerstvo informací a osvěty, k. 63, sign. D (Dobiáš)
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V tomto memorandu se již Dobiáš projevil jako představitel pevné ideologie zalo-
žené na centralizaci hudebnin a tudíž i jako schopný organizátor kulturní práce jistě 
si uvědomující kontrolní aspekt působení dané komise – Dobiášův přístup lze to-
tiž interpretovat jako snahu vlivného kulturního pracovníka o podchycení vydávání 
správných hudebních nosičů – prostředků hudební osvěty a propagace: „Budujeme-li 

nový, spravedlivý řád, ve kterém je jedině lid zdrojem moci, je naprosto nemyslitelné, aby se 

s kulturou obchodovalo. Kdo kazí vkus lidu, dopouští se hanebného vykořisťování, ať to je 

autor, nebo nakladatel.“324 
V této ideologicky zásadní komisi pro hudební odvětví se podílel na veřejných 

proklamacích, jejichž ideologický vliv se týkal formování komunistické ideologie 
v hudbě. Za zmínku stojí i nejranější Dobiášovo memorandum nazvané „Všem kra-
jům“ z 12. 5. 1945, které mělo obeznámit veřejnost s programem Hudební komise 
zcela v dikci politiky KSČ. Dobiáš se v prohlášení zaobíral novým fenoménem – písní. 
„Slova a hudba mluví k nám nejsrozumitelněji. Píseň je jich nejdokonalejším tvarem.“ Těsně 
po válce tak předznamenal diskurz zcela typický po kulturní vývoj po roce 1948, kdy 
se stala masová píseň se svým mobilizačním potenciálem hlavním protěžovaným žá-
nrem. Navíc se zaobíral čtyři roky před zahájením smetanovské pětiletky otázkou ge-
niality národního klasika Smetany. Výjimečnost přiznal i Dvořákovi, o němž mluvil 
zase jako o synovi země, jehož „hudba jde vítězně světem“. Dobiáš se tak dotkl otázky 
specifi čnosti českého národa, jež měla být živnou půdou pro velkou světovou tvorbu. 
Tento přístup lze zpětně vnímat jako projev českého kulturního nacionalismu. 

Národní zaujetí bylo tehdy typické pro všechna česká povolená politická hnutí, 
ovšem Dobiáš v tomto prohlášení zastupoval především kulturní politiku KSČ. 
Komunisté v jeho podání měli být zodpovědným pilířem politické stavby naší re-
publiky. „Vše, co KSČ podniká a podnikne v hudebním životě národa, musí nést pečeť doko-

nalosti a hlavně dnes, na prahu budování, musí být položeny pevné základy. Nám nesmí jít 

o přelétavý úspěch, my (komunisté – pozn. a.) stavíme lepší budoucnosti. Pevný charakter, 

politicky jasná linie, kvalita musí vést všechny naše kroky.“325

Prohlášení „Všem krajům“ také obsahuje program, který je zcela typický pro ko-
munistický výklad lidového umění. Hlavní důraz je kladen na kvantitativní produkci 
nových písní – „jedna píseň za měsíc a dvanáct za rok“. Vzhledem k tomu, že v onu 
dobu ještě zdaleka nebyla tvorba nových písní s budovatelskou tématikou tak ma-
sová jako po roce 1948. Lze očekávat, že se touto strategií snažili skladatelé komunis-
tického smýšlení doslova zahltit veřejný prostor, a to ihned po válce. Dobiáš tak už 
v roce 1945 naznačuje provedení budoucí pětiletky, jejíž součástí měla být produkce 
nových masových písní. Dále se program zaobírá otázkou vedoucí role skladatelů 
pro tvorbu budování nové kultury – mají se stát společně s lidem „nositeli odvahy 

k životu“. Program byl na svou dobu prozíravý, neboť stanovil nutnost vydat zpěvník 

324 NA, fond Ústřední kulturně propagační komise při ÚV KSČ, Memorandum, inv. č. 721, f. 1
325 Tamtéž, f. 2 
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masových písní,326 přičemž přišel s návrhem, aby skladby byly nejprve prověřeny jed-
notlivě v novinách, a až následně mělo dojít k vydání souborného díla. 

V programu „Všem krajům“ se Dobiáš zaobíral velkou plejádou hudebních pro-
gramů od „tanečních skladeb“ až po klasickou hudbu. Což lze také považovat za 
předzvěst budoucích diskuzí ve Svazu čs. skladatelů nad otázkou velkých a malých 
forem v hudbě a nutnosti tyto dva styly přiblížit k sobě. Dobiášova rétorika programu 
byla založena na mnohých klišé spíše typických až pro dobu po přijetí Pražského ma-
nifestu v roce 1948. Jednalo se například o nutnost důkladné revize tanečních skla-
deb a odstranění veškerého braku z „lehkých žánrů“. V rozporu s vývojem po roce 
1948 je ovšem bod týkající se jazzu, se kterým ještě v roce 1945 mělo být počítáno 
z důvodu jeho všeobecné popularity, ale zásadně se mělo trvat na jeho kvalitě.327 Jak 
je vidět, tato centralizace kontroly kvality hudební produkce měla pro hudební ide-
ology zcela zásadní význam.328 Jejím prostřednictvím totiž bylo mnohem snadnější 
v rámci nově se etablující kulturní politiky vychovávat posluchače ve správném ideo-
logickém duchu a naopak potírat pro komunisty nepotřebnou tvorbu.

Dobiášův zájem o klasickou hudbu se promítl do stanovení cílů pro tento posle-
chově a organizačně nejnáročnější hudební žánr. Stanovil za nutné, aby se klasika 
prováděla prostřednictvím nejlepších českých orchestrů, což mělo vést k zlepšení 
reprodukce vybraných děl. V souvislosti s vážnou hudbou se Dobiáš dotkl dalšího 
ukázkového problému období centralizovaně řízené kultury. Jednalo se o nutnost 
srozumitelněji zprostředkovat národní klasiky v regionech. Lze předpokládat, že si 
komunisté od tohoto kroku slibovali získání venkovského obyvatelstva v otázkách 
kulturní politiky na svoji stranu. Vzhledem k tomu, že kult národních klasiků podle 
Nejedlého pojetí pracuje s prostým venkovským lidem jako opěrou pokroku v dě-
jinném vývoji, mohli kulturní ideologové očekávat, že na venkov přinést Smetanu, 
Dvořáka jako syny venkova a zároveň představitele správného uměleckého proudu, by 
mohlo napomoci k legitimizaci jimi protěžované kulturní politiky. Tohoto cíle mělo 
být docíleno pomocí přednášek a rozborů o klasických dílech, což mělo vést k získání 
lidového člověka pro vyšší umění, ovšem podle komunistického výkladu. Nesmí se 
také opomenout, že už v tomto prohlášení Dobiáš otevřel další bod kulturní politiky, 
a to „neoddělitelnost“ české a sovětské hudby. Vznesení tohoto požadavku odpovídá 
Košickému vládnímu programu, jenž deklaroval úzkou spolupráci obou zemí. 

Dalším Dobiášovým stanoviskem refl ektujícím požadavky komunistické ideolo-
gie, byla výchova dětí a mládeže k „nezávadné“ hudbě. Návrh obsahoval doporučení, 
aby v rámci krajů docházelo k přezkoušení mládeže ústředím KSČ, které se následně 
mělo starat o další hudební výchovu. Dobiášem přednesené návrhy na reorganizaci 

326 K realizaci vydání zpěvníku nakonec došlo až v roce 1953. 
 viz. KARBUSICKÝ–VANICKÝ, Český revoluční zpěvník, Praha 1953
327 Jazz se stal nepohodlným hudebním stylem až v roce 1952, kdy byl do češtiny přeložen pamfl et Hudba 

duševní bídy od Gorodinského. Toto nenávistné dílo odsoudilo jazz jako západní dekadentní umění.
328 NA, fond Ministerstvo informací a osvěty, inv. č. 721, f. 3
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hudebního života v krajích ČSR obsahovaly nastínění potřeby vybudovat hudební 
archivy a zajistit dostatečnou zásobu regionálních hudebních těles, jejichž drama-
turgie měla odpovídat nově se etablujícím myšlenkám kulturní politiky KSČ.329

Jako předseda Hudební komise se Dobiáš podílel v roce 1947 na formování ko-
munistické kulturní politiky například i prostřednictvím spolupráce na organizač-
ním řádu České fi lharmonie.330 Jeho další kulturně-politická činnost ukazuje, že 
se přímo angažoval na vypracování dvouletého hospodářského plánu pro kulturu. 
Úkoly přijaté na schůzích, na kterých byl osobně přítomen, se týkaly například výzvy 
všem kulturním pracovníkům, aby „burcovali morální elementy ke zvýšení výroby“. Také 
se mělo apelovat na rozvíjení spolupráce textařů a skladatelů nad pracovními (resp. 
masovými) písněmi.331

V době rostoucí ideologizace kultury se Dobiáš jakožto přesvědčený komunista 
podílel na diskuzích o nutném zvyšování ideologické úrovně členů Hudební ko-
mise, což zůstávalo stále se opakujícím motivem i na pozdějších schůzích skladatelů 
v rámci Svazu. Dobiášův význam jako čelního komponisty loajálního kulturnímu 
vývoji ještě v době před únorem 1948 symbolizuje také fakt, že jeho podpis fi guruje 
v Manifestu kulturní obce. Dalšími vlivnými skladateli a výkonnými umělci souhla-
sícími s tímto dokumentem, jenž podpořil cíle nově se prosazující kulturní politiky, 
byli komunisté – dirigent Ančerl, skladatelé Páleníček, Srnka, Trojan a hudební vě-
dec Očadlík. Za nekomunisty byli podepsáni nejvýznamnější osobnosti české hu-
dební kultury – šéfdirigent České fi lharmonie Kubelík, skladatelé Jeremiáš, Kašlík 
a klavírista Krombolc. Vzhledem k tomu, že byl Dobiášův podpis uveden mezi ko-
munistickými umělci na prvním místě, lze se domnívat, že Dobiáš v roce 1946 již byl 
vnímán kulturními pracovníky jako čelní představitel české soudobé hudby.332

Na schůzi Hudební komise v únoru 1947 Dobiáš spolu se Seidlem a Stanislavem 
schválil program a stanovy soutěže pod patronací ROH „Zpívejte ve dvouletce“.333 Jeho 

329 NA, fond Ministerstvo informací a osvěty, inv. č. 721, f. 4
330 Vybudování organizačního řádu spadalo mezi nutné kroky, které následovaly po znárodnění nejvýznam-

nějšího českého symfonického tělesa. Směrodatným zákonem se stal dekret č. 129 Sb. z 22. 10. 1945 
s účinností od 20. 11. 1945.

331 Tento problém byl mimo jiné pro Dobiáše předmětem zájmu i během jeho působení ve Svazu čs. sklada-
telů na přelomu 40. a 50. let, kdy docházelo k sovětizaci československé kultury.

 NA, fond Ministerstvo informací a osvěty, inv. č. 721, Zápis ze schůze hudební komise při ÚV KSČ ze 
dne 2. 9. 1946, f. 7 

332 Tamtéž
333  Pro soutěž „Zpívejte ve dvouletce“ bylo stanoveno deset základních bodů:
 1)Soutěž musí být veřejná.
 2)Soutěž musí najíti cestu ke správnému odbornému hodnocení skladeb…
 3)Zadání skladeb musí být anonymní…
 4)Soutěž musí být permanentní…
 5)Soutěž musí být decentralizovaná…
 6)Soutěžící musí být poučeni…
 7)Výsledek soutěže musí být obrazem nových proudů ve společenském vědomí národa… 
 8)Soutěž musí přispět k prohloubení obsahu lidových písní, zvláště po stránce textu.
 9)Výsledkem celá řada dobrých písní, zpěvných a významných písní…
 10) Soutěž se musí stát všeobecným zájmem našich kulturních institucí. 
 NA, fond Ústřední a propagační komise při UV KSČ, Skladatelská soutěž ROH, inv. č. 721, f. 18–19
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osobní zájem na prosazení této tendenční soutěže lze odůvodnit členstvím v ROH, 
kde měl být „nejvyšším mužem pro oblast hudby“.334 O tom, že Dobiáš byl dovedný 
hudební ideolog znající mentalitu hudebního prostředí, svědčí i jeho vlastní návrh 
určený Syndikátu na řešení změny harmonizace československé hymny. Základem 
mělo být zprostředkování původní Škroupovy harmonizace rozesláním not co nej-
většímu počtu kapelníků, jež by sami uznali logičnost úpravy, neboť „[…]Formou 

úředního nařízení nelze uplatnit ofi ciální harmonizaci.“335

Konec Dobiášova vlivu v hudební komisi nastal 25. 9. 1947, kdy byl na schůzi od-
volán z funkce předsedy Hudební komise s odůvodněním, že nesplnil zadaný úkol, 
jehož náplní bylo vybudovat koordinační a poradní orgán. „Koordinaci MI v jeho osobě 

se zráčila v tom, že ex post informoval komisi o prošlých akcích svého úřadu.“336 Vzhledem 
k Dobiášově uvědomělosti, nelze očekávat, že by jeho organizační selhávání bylo jak-
koliv úmyslné, spíše skutečně nestíhal. V oné době bylo ještě pro něj prioritou sklá-
dání nové tvorby, nikoliv organizátorství a politika. Dalších schůzí Hudební komise 
se již Dobiáš nezúčastňoval. V této souvislosti lze vysledovat problém hromadění 
funkcí, do jehož osidel se Dobiáš dostal.337 Navzdory tomu, že se jednalo o Dobiášovo 
selhání ve vlivné ideologické funkci, kritika z vlastních řad si byla vědoma, že za tím 
vším stála pracovní vytíženost. Obtížně se hledá jakýkoliv náznak něčeho, co by sig-
nalizovalo jakoukoliv ztrátu Dobiášova renomé, či menšího politického uvědomění. 
„Dobiáš byl […] tolik zaneprázdněn jinými funkcemi, že práci v komisi věnoval jen ten čas, 

který strávil ve schůzi.“338

Dobiášova vytíženost v letech 1945–1948 byla ale typická i pro ostatní aktivistické 
skladatele. Hudba měla pro komunistické ideology jako prostředek propagace velký 
vliv. Vzhledem k specifi čnosti skladatelského řemesla nebylo komponistů s komunis-
tickým přesvědčením kvantitativně tolik jako spisovatelů, novinářů apod. Z tohoto 
důvodu na ně byly kladeny velké požadavky pojící se se zastáváním mnoha hudebně-
ideologických pozic. Není asi tak překvapením, že v letech budování komunistické 
kulturní politiky mnozí skladatelé i přes ofi ciální proklamace svých organizátorských 
úspěchů se často dostávali do problému s plněním svých závazků vůči KSČ.

 4.2  Ve vedení Svazu československých skladatelů 

Dějinné okamžiky jako byl únor 1948, vznik akčního výboru Syndikátu českých 
skladatelů a přijetí Pražského manifestu spadají již do období, kdy osobnost Václava 
Dobiáše vystoupila na pomyslný mocenský Olymp. Především z pozice předsedy 

334 HANUŠ, s. 124
335 NA, fond Ministerstvo informací a osvěty, inv. č. 721, Zápis o schůzi předsednictva hudební komise dne 

18. 2. 1947
336 NA, fond Ministerstvo informací a osvěty, inv. č. 721, Zápis o schůzi předsednictva hudební komise dne 

25. 9. 1947
337 IBLOVÁ, s. 136
338 Zápis o schůzi předsednictva hudební komise dne 18. 2. 1947
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Akčního výboru Syndikátu českých skladatelů dosáhl největšího vlivu na další smě-
řování české hudební kultury. Vzhledem k tomu, že Syndikát v hektické poúnorové 
době začal i vzhledem ke svému stavovskému charakteru ztrácet na významu, se 
Dobiáš plně realizoval při budování nové, nyní již ofi ciálně ideové organizace podle 
sovětského vzoru – Svazu československých skladatelů.339

Defi nitivně byl Svaz čs. skladatelů ustanoven 14.–15. května 1949 na sjezdu 
československých skladatelů a hudebních vědců. Této památné schůzi byl příto-
men i Dobiáš. Vzhledem k jeho předešlým aktivitám v Syndikátu, kde byl členem 
Ústředního výboru a také i kvůli jeho ideologické a politické spolehlivosti prokázané 
vedením akčního výboru, byl také zvolen členem Ústředního výboru Svazu čs. skla-
datelů. Podle jeho kádrového posudku vypracovaného Barvíkem nelze v jeho čin-
nosti a osobnosti najít cokoliv negativního a z hlediska režimu rozporuplného. „[…] 

má dobrý poměr k lidem, straně oddaný, politicky vyspělý. Hned po osvobození republiky byl 

povolán na Ústředí KSČ […] Ve Svazu čs. skladatelů pracuje velmi aktivně a rád předává 

své zkušenosti mladým.“340 

Od počátku Svazu byl Dobiáš považován spíše za garanta aplikace umělecky kva-
litní „pokrokové“ hudby v ČSR než za zaměstnance odpovědného za kádrové a or-
ganizační fungování Svazu. Navíc i z pozice člověka se zkušeností z Ministerstva 
informací vystupoval ve Svazu produktivně. Dobiáš se například spolu s Hábou po-
stavil proti rezoluci vedoucí k obvinění odkazu Janáčka, Ostrčila a Nováka z údaj-
ného formalismu a kosmopolitismu, na níž mělo vliv tehdejší vedení představované 
Barvíkem, Tomáškem a Sychrou. Nelze pochybovat o tom, že vzhledem k nepříliš 
dobrým vztahům Háby vůči Nejedlému, to byl právě Dobiáš, kdo měl v této kauze 
největší vliv na defi nitivním zmírnění vyhrocených tezí. Nejedná se ale o překva-
pující skutečnost, neboť například vůči Novákovi choval úctu jako ke svému uči-
teli a skvělému skladateli. Uměleckých kvalit a přínosu pro českou národní kulturu 
u Janáčka a Ostrčila si musel být Dobiáš také vědom.341 Bohužel se ale dochovaly zá-
znamy ze schůzí Svazu čs. skladatelů v roce 1949 pouze torzovitě, což znemožňuje 
na danou kauzu se podívat podrobněji. Nicméně na základě tohoto zvrácení obvi-
nění odkazu předních českých komponistů z formalismu lze konstatovat, že i v le-
tech nejvyhrocenější kulturní politiky soc. realismu rozhodovaly vzájemné vztahy 
a konexe, jejichž působení na rozhodnutí uměleckých prominentů nebyly nikterak 
zanedbatelné.

Ačkoliv se Dobiáš v době založení Svazu jednoznačně těšil vlivnému postavení, 
předsedou svazu byl zvolen Otakar Jeremiáš. Jako hlavní důvod této volby se nabízí 
Jeremiášovo renomé a vážnost již z dob před rokem 1945. Přesto v reálné politice 
Svazu plnil spíše postavení jakéhosi čestného předsedy a na schůzích Svazu prak-
ticky nevystupoval. Naopak Dobiáš byl v rané fázi existence svazu jedním z hlavních 
339 ŠTILEC, s. 63
340 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, Kádrový posudek Václava Dobiáše, vypracovaný dne 12. 6. 1951
341 VYSLOUŽIL, Jiří, Alois Hába, Praha 1974, s. 294
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iniciátorů prosazení Smetanovské pětiletky,342 jež považoval za první masovou akci 
Svazu. O informovanosti Dobiáše o hudebním vývoji v SSSR svědčí, že Svaz často 
informovával o nešvarech řešených Svazem sovětských skladatelů. Například svoje 
kolegy ze Svazu poučoval o předělávání libret oper v SSSR, čemuž podle Dobiáše 
nemělo docházet v ČSR. O politických názorech Dobiáše může také vypovídat, že se 
v letech nejsilnějšího přijímání sovětských vzorů stavěl proti koncepci Československa 
jako kulturního „mostu mezi východem a západem“. Nepřekročil tak izolacionis-
tické smýšlení české kultury po roce 1948, jenž přetrvávalo až do roku 1953.343 Již 
od počátku fungování Svazu skladatelé a hudební vědci debatovali o řešení ideové 
otázky. Jednalo se o problém, o němž se mluvilo de facto na každé schůzi Svazu 
v 50. letech jako o hlavním problému. Za ideovou stránku soudobé hudební tvorby 
měl zodpovídat Svaz, resp. jeho Ústřední výbor – „…který jest ideologickou a politickou 

hlavou SČS“.344 Paradoxně v činnosti Ústřední výbor navazoval na akční výbor Svazu 
vedeného Sychrou, který fungoval ještě před květnem 1949, tedy před založením 
samotného Svazu v jeho defi nitivní podobě. Ideovost tak stála na úplném počátku 
vzniku institucionalizace československé socialistické kultury a stala se hlavním mo-
tivem kulturní politiky pro období celého socialistického realismu.345

Pochopitelně do těchto diskuzí zasáhl i Dobiáš. Jeho příspěvky jsou založeny 
na předpokladu nutnosti vzdělávání skladatelských kádrů v marxismu-leninismu 
a zajištění jejich výchovy v duchu marxismu-leninismu. Tato školení měla obsahovat 
okruhy – marxistické názory na dějiny, krize v avantgardní tvorbě, tradice národní 
hudby, stranickost v kritice a socialistický realismus. I když Dobiáš patřil ke sklada-
telům propagujícím prospěšnost ideologických školení, nelze jej považovat za hlav-
ního ideologa Svazu. Do této role lze spíše pasovat Josefa Stanislava, jenž byl i za 
školení pro skladatele zodpovědný a zároveň plnil funkci prostředníka mezi Svazem 
čs. skladatelů a ÚV KSČ. Nelze opominout vliv Miroslava Barvíka odpovědného za 
organizační záležitosti, případně se na něj Ministerstvo informací obracelo s poža-
davkem vypracovat kádrové posudky kolegů.346 

Zkušenosti ve vydavatelských otázkách z let třetí republiky Dobiáš zužitkoval i ve 
Svazu. Spolu se Sychrou, Seidlem, Stanislavem a Rackem pracoval ve vydavatelské 
komisi. Dobiáš se tedy podílel na formování rámcových plánů vydávaných skladeb 
a hudebně vědeckých prací. Zdůrazňoval především otázku ideově kulturní, ale také 

342 V květnu 1949 došlo pod záminkou 125. výročí Smetanova narození a 65. výročí jeho úmrtí k spuštění 
akce s názvem Smetanova pětiletka. Hlavním iniciátorem byl Zdeněk Nejedlý, ovšem za realizaci byl 
odpovědný nově založený pracovní výbor Bedřicha Smetany, který byl pověřen Ústředním akčním 
výborem NF. Tuto akci charakterizovala především poplatnost a političnost, méně již umělecký rozměr. 
Mezi členy výboru patřil na prvním místě Václav Dobiáš, František Pala, Anna J. Patzáková, Josef Plavec, 
Přemysl Pražák a Alfons Waisar. 

 KNAPÍK–FRANC, s. 836
343 NA, fond Svaz čs. skladatelů, k. 5, Zápis o schůzi ústředního výboru, konané dne 25. 9. 1949, s. 6 
344 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 5, Zápis o schůzi ÚV SČS z 10. 6. 1949, s. 3
345 „Nejde jenom o proměnu organizační, ale především o proměnu obsahovou.“ 
 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 5, Zápis o schůzi ÚV SČS z 10. 6. 1949, s. 3
346 Tamtéž, s. 9
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uměleckou stránku hudebních vydavatelství.347 Další oblastí, ve které nelze v rané 
fázi fungování Svazu zpochybňovat Dobiášův vliv, je jeho členství v lektorské ko-
misi. Za spolupráci například s Barvíkem, Patzákovou, Sychrou a Dorůžkou vybíral 
skladby na plenární schůze, tedy rozhodoval o tom, jaké tvorbě se dostane pozor-
nosti a bude shledána „nezávadnou“. Hodnocené skladby hodnotitelé rozčlenili na 
tři skupiny – skladby s kladnými posudky,348 skladby se zápornými posudky a skladby 
s odloženým hodnocením na příští schůzi. Zajímavým faktem je, že ačkoliv rozhlas 
v roce 1949 rozhodoval sám o své dramaturgii, tak například Barvík a Patzáková se 
proti tomuto stavu razantně stavěli a žádali nejvlivnější ideový hudební orgán ÚV 
SČS o nápravu. Tento projev pevnější kontroly rozhlasu lze vnímat optikou cenzury 
hudební produkce typické pro období po roce 1948.349 

Svaz čs. skladatelů tak nebyl ani v letech nejtvrdšího socialistického realismu 
hegemonem ve vytváření dramaturgie, a to nejenom v případě rozhlasu, ale také 
samotných interpretů jako byla například Česká fi lharmonie – nejexponovanější hu-
dební těleso v ČSR. Tohoto faktu si všímá Michaela Iblová v knize o České fi lharmo-
nii v éře stalinismu. Například v koncertní sezóně 1952/1953 slavil 60. narozeniny 
Otakar Jeremiáš, čestný předseda SČS, ovšem Česká fi lharmonie neuvedla během 
celé sezóny ani jednu jeho skladbu. Svaz považoval tuto ignoraci ze strany ČF za akt 
pohrdání, což ale ukazuje, že kompetence Svazu jako převodové páky mezi KSČ a sa-
motnými umělci byly v otázkách uvádění děl limitované a tím ostatně potvrzuje mož-
nosti jisté autonomie v tomto případě kulturní produkce v podmínkách diktatury 
s jejími nároky na veřejnou činnost. Už v předešlých letech Česká fi lharmonie v čele 
s Karlem Ančerlem nevycházela příliš vstříc tendenci uvádět nová obsahově politická 
díla. Dokonce nebyl zájem uvádět takové prominenty, jako byl Václav Dobiáš, jehož 
kantáta Buduj vlast, posílíš mír! se ani v těchto letech nestala stabilním repertoárem 
ČF. Dobiášovi nebyla nic platná ani čelní pozice ve Svazu, aby jeho dílo bylo hráno 
i na abonentních koncertech.350 

Mezi léty 1949–1953 kulturní politika Svazu stále lpěla na stejných vzorcích apli-
kace správné hudby, jejímž zdrojem mělo být budování socialismus jakožto „jedi-
ného pramene.“ Svaz v této době řídili po organizační a ideologické stránce Barvík 
a Dobiáš. Ti v roce 1952 vystoupili s apelem na své kolegy z Ústředního výboru, 
aby si byli stále vědomi toho, že Svaz nesmí přestat fungovat jako instituce ideová 
a výběrová. Paradoxně se Svaz snažil být v rámci svojí politiky organizací nemající 
zájem o masové členství, jak by se mohlo zdát, ale stavěl se prostřednictvím svých 
čelních představitelů (Barvíka, Dobiáše, Stanislava …) za ideu organizace složené 
z uvědomělých straníků, tedy za uskupení de facto elitní. Z organizačního hlediska 
347 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 5, Zápis o schůzi ústředního výboru, konané dne 8. 7. 1949, s. 25
348 Mezi nové nezávadnou tvorbu patřily skladby např. 1948 – slavnostní průvod (Václav Dobiáš), Jdeme a jde 

(Radim Drejsl), Mír (Alois Hába), Malá kantáta (Jiří Pauer), Stroje, ruce, sirény (J. E. Zelinka)
349 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 5, Zápis o schůzi lektorské komise pro výběr skladeb ÚV SČS z 10. 6. 

1949, s. 78–79
350 IBLOVÁ s. 117
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se poukazovalo na to, že Svaz je složen z ústředí a jednotlivých odboček, tedy jed-
noznačně byla demonstrována nutnost pevné centralizace. Jak se ukáže, o pouhý 
rok později se vlivem politických změn v SSSR a ČSR rétorika silně centralizované 
a výběrové organizace opustí.351

V roce 1952 Dobiáš jako nově zvolený předseda Svazu přednesl Ústřednímu vý-
boru SČS postřeh, ve kterém poukázal na skutečnost, že se nehledělo na výsledky 
vlastní tvůrčí práce, ale naopak se členstvo příliš soustředilo na politické vyznění 
každého slova. Paradoxně se tedy hlavní iniciátoři dominance ideovosti v umění 
z roku 1949 začali již v roce 1952 pomalu odklánět od této ideologie jakožto hlav-
ního smyslu existence Svazu. Navíc ve vystoupení Dobiáše zazněly náznaky kritiky 
vůči centralizovanému vedení. „Mylná představa, že jeden autor spasí naši hudbu, či 

že je možná jediná cestička“.352 Nelze se však domnívat, že by šlo v této době mluvit 
o snaze o upuštění ideovosti. Explicitně se Dobiáš vyjádřil o nutnosti tvorby s ne-
zbytnou přítomností kulturně-politické připravenosti k zajištění hudby přinášející 
nové hodnoty. Implicitně je v Dobiášově proslovu vysledovatelná nejistota, či snad 
až obava z budoucího již více decentralizovaného vývoje. Na konci svého proslovu 
podotkl, že neříká, že se bude všechno navržené a diskutované zvažovat. Jakoby se 
snažil si zachovat únikovou cestu, kdyby mělo dojít opětovně k zostření kulturní 
politiky.

Ústřední výbor SČS měl mimo otázek ideových i zásadní vliv na zahraniční cesty 
členů. Doporučení Barvíka či Dobiáše měla značnou váhu, zda členové Svazu do-
stanou posvěcení od Ministerstva informací a osvěty, či navržení umělci obdrží po-
volení k zahraničnímu výjezdu. Nutno ale říci, že vzhledem ke kulturní izolaci z let 
1949–1953 se nejednalo o častý problém. Za první větší výjezd čs. skladatelů a hu-
debních vědců lze považovat návštěvu Sovětského svazu v roce 1953. Dobiáš měl 
jako nový předseda Svazu spolu s generálním tajemníkem Barvíkem hlavní slovo 
v otázce výběru složení delegace.353 Konečné slovo si ovšem uchovalo Kopeckého 
ministerstvo, jehož kádrové oddělení muselo vypracovat posudek na každého po-
tenciálního člena delegace. V otázkách ideových ale Svaz fungoval v relativní nezá-
vislosti. Ve věcech organizačních však zůstával závislý na Ministerstvu informací 
a osvěty. O této skutečnosti svědčí i to, že byl vybrán do delegace i sám Dobiáš, 
který se ovšem vyjádřil na prezidiu SČS, že ho mrzí, že jede on, neboť již v SSSR 
byl a měl by tedy jet místo něj někdo, kdo tam ještě nebyl.354 Jednalo se však o přání 

351 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 5, Zápis ze schůze ÚV SČS z 24. 10. 1952, s. 8/3 ž
352 Tamtéž, s. I/2
353 Do delegace do SSSR byli vyslání Drejsl, Barvík, Vomáčka, Kapr, Seidel, Dobiáš, Stanislav, Jurovský, 

Očenáš, Vomáčka, Sychra, K této návštěvě SSSR v Hudebních rozhledech vyšel Dobiášův článek, kterým 
informoval veřejnost o výjimečnosti této události. 

354 Dobiáš navštívil poprvé SSSR v říjnu 1951. Posudek vypracoval tajemník české sekce Svazu Miloš 
Vyroubal, který vyzdvihl Dobiášovu spolehlivost a doporučil ho k zahraniční cestě.

 „[…]Poměr s. V. Dobiáše k dnešnímu zřízení je naprosto kladný…“
 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, sign. Václav Dobiáše, Kádrový posudek 
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ministerstva, aby delegaci vedl právě on. Z tohoto plyne, že rozhodnutí MIO 
bylo v tomto případě závazné a ještě v roce 1952 se nikdo nesnažil výběr jakkoliv 
zpochybnit.355 

Rok 1953 přinesl do Svazu znatelné oteplení a nastartoval proces decentrali-
zace, který vyvrcholil odchodem generálního tajemníka Barvíka. Jeho post již ne-
byl následně obsazen a rozhodovací kompetence se přesunuly do tvůrčích komisí. 
Došlo však k jistému paradoxu, neboť přirozeně vzhledem k absenci funkce gene-
rálního tajemníka nabyla významu funkce předsedy představovaná Dobiášem. Léta 
1953–1959 lze proto považovat za vrchol Dobiášovy kulturně organizátorské kariéry 
vůbec. Vzhledem k opouštění politiky zostřeného třídního boje neměla již Dobiášova 
funkce takový význam pro otázky kádrové či ideové.356 

Zdá se pravděpodobné, že ideové uvolnění ve Svazu nelze tedy vnímat pouze 
v souvislosti s úmrtím Stalina či Gottwalda a následným vytýčením politiky nového 
kurzu. Tento proces se ve Svazu započal už na konci roku 1952. Následně Dobiáš 
pronesl v lednu 1953 na prezidiu projev, jehož obsahem bylo negativní zhodno-
cení celé svazové činnosti od jeho úplného počátku. Za inspiraci k tomuto vystou-
pení označil sebekritiku Drdy a Laičiaka, která byla ve zkrácené podobě zveřejněna 
v Literárních novinách. Už sama skutečnost, že sebekritika významného spisovatele 
a spolehlivého soudruha Drdy byla zveřejněna v periodiku typu Literárních novin, 
svědčí o tom, že v uměleckém světě na počátku roku 1953 docházelo k pozvolnému 
k uvolnění. Přesto stále je nutné přistupovat s opatrností k tomuto vybízení k sebe-
kritice, poněvadž je těžké určit, zda argumentace sebekritikou nezapadá naopak do 
strategie ze stalinského období, kdy se jednalo o rituál potvrzující loajalitu vůči stra-
nické politice. I vůči těmto obavám, se domnívám, že se v mnohých bodech sebekri-
tiky objevuje snaha se distancovat od nejproblematičtějších bodů realizace stalinské 
kulturní politiky. Vzhledem k tomu, že se Dobiáš s Drdovou sebekritikou ztotožnil 
a dával ji za příklad i svým kolegům ve Svazu, domnívám se, že je vhodné ji uvést 
celou. Období před rokem 1952 Dobiáš rozčlenil do několika bodů:
„[…] 1) svazová práce trpěla administrativně byrokratickými věcmi, které byly pozůstatkem  

Syndikátu

2) Svaz spisovatelů posílal spisovatele na různá pracoviště, na komandírovky, mechanicky, 

bez vedení. Podle toho byly náhodné i výsledky. S. Dobiáš upozorňuje, že podobně jsme 

vysílali i my skladatele. S. Dobiáš vzpomíná, jak před školením v Tatrách myslil, že toto 

školení bude mít správné výsledky, že by bylo lépe zajet na pracoviště. 

3) S. Drda dále uvádí, že zde byla snaha zadupat za každou cenu co nejvíce děl. To se nás 

týká také.

4) Ideové otázky se řešily bez vztahu k  nově vznikajícím uměleckým literárním dílům. […]

355 NA, Svaz čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 1. řádné schůze presidia ÚV SČS konané dne 13. ledna, s. 3
356 http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_de-

tail&id=5881 [21. 7. 2017]
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5) Rozdávaly se lehce vavříny, začátečníkům. 

 Dalším nedostatkem byl netrpělivý poměr k starším spisovatelům. Nevěnovali jim dosta-

tek soudružské pozornosti. Utěšovali se tím, že starším přidělovali stipendijní peníze. To 

platí i o nás. Tím vznikl špatný poměr mezi mladými a starými. 

6) Dále provádí s. Drda rozbor tvůrčí komise.

Tvůrčí komise je u nás (skladatelů – pozn. a.) ještě horší. Naši členové mají dnes mate-

riál této sebekritiky v ruce a mohou srovnávat. Jestliže tam bylo řečeno, že tvůrčí komise 

byla proti smyslu její práce, jestliže bylo řečeno, že má/li tvůrčí komise zaručit ideový růst 

spisovatelů, že by to musil být ÚV, …že by to musil být volený organ…. U nás je to ještě 

horší.“357 

Dobiáš tak přejal Drdovu kritiku jako zrcadlo nedostatků pro problematický stav 
u skladatelů. Kritika poměrů ve Svazu spisovatelů i skladatelů ukázala podle Dobiáše 
problém hodnocení nové tvorby. Vzpomínal na rok 1947, kdy měl iniciovat založení 
lektorské komise. Po roce jejího fungování mělo však vyjít na povrch, že nelze z jed-
noho místa rozhodovat s konečnou platností o skladbě, ani nad všemi institucemi 
– rozhlasem, nakladatelstvím Orbis, Gramofonovými závody. Kritikou se Dobiáš vy-
hradil také proti isolaci vedení SČS vůči členstvu. Ačkoliv již nebylo zdůrazňováno, 
že Svaz byl především organizací ideovou, jak tomu bylo při jeho vzniku v roku 1949, 
tak se nelze domnívat, že se jí Dobiáš ve svém vystoupení snažil utlumit. Naopak se 
snažil ideovosti dát větší opodstatněnost, kterou jí měly poskytnout svazové disku-
ze.358 Ovšem sám koncept diskuzí ve všech uměleckých svazích je možno vnímat jako 
pokus o naplnění Ždanovových tezí o nutnosti kritiky, sebekritiky a diskuze, jenž má 
mít stimulační význam pro očistu od „zatuchlého“ formalismu.359

Přes výše zmíněnou kritiku Dobiáš nenabídl Svazu nějaký více, či méně konstruk-
tivní návrh k řešení. Naopak s radikálním řešením přispěl do diskuze s jistou nadsáz-
kou hlavní stalinista a jeden ze stranicky nejstarších skladatelů Josef Stanislav. V du-
chu revolučnosti komunismu volal po iniciativě ze zdola vedoucí k jednotě skladatelů 
za společným zájmem. Za chybné označil, že nebyla doposud provedena čistka mezi 
autory. Ukázalo se však, že na tak razantních řešeních již ve vedení SČS nepanovala 
shoda a jeho návrh nebyl nějak dále refl ektován.

Do této diskuze zapadá i problematika malé textové produkce pro nové masové 
písně. Například slovenský skladatel Šimon Jurovský si vedení SČS stěžoval na ne-
dostatek textařů na Slovensku. Dobiáš se tento problém snažil řešit za spolupráce se 
Svazem čs. spisovatelů, aby tak zajistil textařům neustálé ideové vedení. Zdůraznil 
potřebu takových básní pro nové písně, „jak o nich mluvil Nejedlý“ – kde by zcela 

357 NA, fond Svaz čs. skladatelů, k. 3, Záznam z 2. řádné schůze presidia ÚV SČS konané dne 27. 1. 1953, s. 1
358 Dobiáš použil v této diskuzi nad ideovostí Drdův citát, jehož obsah měl dobře ilustrovat situaci v SČS 

před rokem 1952: „…cesta do pekla je dlážděna dobrými předsevzetími.“
 Tamtéž, s. 2
359 ŽDANOV, s. 77
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pragmaticky měla být důležitá melodie a rytmus, nic víc! Přesto lze vysledovat ve 
Svazu snahu problém vyřešit tím, že by byli všichni textaři svěřeni spolehlivým 
spisovatelům.360 

Specifi ckým a často řešeným problémem byla otázka mezinárodních soutěží. 
Hudební vědec Jiránek se s velkou nedůvěrou vyhrazoval proti možné účasti českých 
a slovenských skladatelů na soutěžích. Zdůraznil obavu ze složení hodnotících ko-
misí, ve kterých by mohli zasedat „západní“ hodnotitelé. Vyhrocené Jiránkovy teze 
byly stále založeny na předpokladu neobjektivnosti, které by se od těchto hodnoti-
telů českým a slovenským skladatelů dostalo. Podle jeho výkladu má na soutěž tohoto 
typu smysl vyslat pouze interpreta, neboť tam je hodnocení z podstaty věci objek-
tivnější. To ovšem nemělo platit u skladatelů. Kdyby totiž nějaký český či slovenský 
skladatel dostal cenu, neměla to být pro daného laureáta žádná čest. Jiránkova in-
terpretace potvrzuje skutečnost, že byla stále přítomna nevraživost mezi východním 
a západním blokem na rovině ideologické i v umění. Tezi podpořil i Dobiáš, když 
prohlásil hodnotící komisi na soutěži o cenu belgické královny za odpovídající zá-
padním požadavkům. Jako řešení podal návrh na neúčast na soutěži a zároveň dopo-
ručil soutěž nezveřejňovat.361

Schůze z ledna 1953 nastínila další problémy, jimiž se ÚV SČS musel zabývat. 
Dobiášovo kritické vystoupení založené na Drdově sebekritice ve Svazu čs. spisova-
telů se ukázalo jako zcela klíčové. Tato schůze především zapříčinila kádrové změny, 
kterým předcházelo již několikrát zmiňované kritické vystoupení Barvíka spojené 
s jeho následným odstoupením z funkce generálního tajemníka Svazu. Během února 
1953 se projevovala celková nespokojenost čelních představitelů nad předešlým vý-
vojem. Jiránek Dobiášovu kritiku z ledna radikalizoval a obrátil se dovnitř do řad ve-
dení, které tím podrobil silné kritice. Za první problém označil maximalismus, čímž 
myslel přehnané sebevědomí Svazu samozvaně suplujícího roli ministerstva. Dále 
se vyhradil proti zbytečným ztrátám času na „špičkových poradách“, přílišnému pro-
sazení se partgrupy nad ostatními orgány SČS. V neposlední řadě poukázal v jeho 
očích na největší nešvar v otázce ideovosti, kdy místo ideové práce propukl ve Svazu 
ideový ruch – „úpadek do politického formalismu“.362

Diskuze moderované Dobiášem ukázaly na názorovou nejednotu předních osob-
ností Svazu v otázkách intenzity ideových a organizačních problémů. Jako největší 
kritik poměrů se projevil jednoznačně Jiří Pauer. Přišel se zajímavou tezí o tom, že 
sami skladatelé mají respektovat politickou linku a jejich vlastním umem jí pomáhat. 
Skladatelé si tak podle Pauera mají vybrat, zda chtějí být dobrými činovníky, nebo 
kvalitními skladateli. Obojí skloubit mělo jít obtížně, čímž bez veškerých pochyb 
360 ŽDANOV, s. 3
361 O hudební soutěži v Ženevě se v obdobném duchu vyjádřil hudební kritik Vomáčka, který na základě 

složení její komise (zastoupeny byly státy Španělsko, Řecko, Jugoslávie) shrnul účast českých a sloven-
ských umělců za nežádoucí. 

 Tamtéž, s. 5
362 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 5, XIV. schůze ÚV SČS z 27. 2. 1953, s. 6/2
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cílil na generálního tajemníka Barvíka. Otevřeně vyzval přítomné skladatele, aby si 
udělali sami u sebe pořádek.363

Tato Pauerova kritika staví Barvíka do funkce jakéhosi obětního beránka z velké 
části zodpovědného za nedostatky v kulturní politice SČS. Další významný ideolog 
Svazu Stanislav vystoupil s příspěvkem, v němž se vyhradil proti Pauerovu zobecňo-
vání o tom, že by měli jedni pracovat pro Svaz méně, a naopak jiní více. Podle jeho 
slov věnoval práci pro Svaz vše, stejně tak jako Dobiáš a Sychra. Jakoby Stanislav 
tlumočil obavy dalších předních funkcionářů Svazu z toho, že by měla být jejich 
vlastní činnost podrobena kritice. Jedná se tak o rozpor veškerých tehdejších diskuzí 
– neustálé vybízení ke kritice a sebekritice na jedné straně a současně obavy aktérů 
s ohledem na politické procesy z počátku 50. let z jejího průběhu a výsledků. Taktéž 
u Dobiáše lze vnímat touto optikou, neboť navzdory svým neustálým proklamacím 
o nutnosti kritiky364 si od tohoto tématu diskuze udržoval jistý odstup a na Pauerovu 
kritiku nijak nereagoval. Možná to bylo i jeho snahou být jakýmsi neutrálním kultur-
ním pracovníkem či vlastním uvědoměním, že tato interní kritika by mohla být jako 
na představitele Svazu stažena i na něho. Jako relativizaci Pauerovy kritiky lze inter-
pretovat  Dobiášovu snahu poukázat na skutečnost, že i v jiných svazech se vyskytují 
obdobné problémy a nejedná se tak o věc typickou pouze pro Svaž čs. skladatelů 
(Dobiáš zmínil Svaz čs. výtvarných umělců).365 

Na schůzích SČS v roce 1953 mimo zmíněné ideové diskuze a vrcholící kritiku do-
savadní svazové práce se ukázalo na další fenomén. V této historické etapě došlo na 
základě několika společensky výjimečných událostí k vyvrcholení kultu osobnosti, 
tedy zcela typickému fenoménu z let realizace soc. realismu. Do tohoto kontextu 
zapadají oslavy 75. narozenin Zdenka Nejedlého, jemuž se Svaz rozhodl věnovat 
celé jedno dvojčíslo Hudebních rozhledů. O výjimečnosti postavení Václava Dobiáše 
ve Svazu svědčí i privilegium, že na první stranu tohoto čísla Hudebních rozhledů 
byla vytištěna jeho Slavnostní fanfára věnovaná ministru školství. Ostatní skladatelé 
a hudební vědci svými příspěvky s osobními vyznáními věnovanými Nejedlému de-
klarovali svůj profesní obdiv vůči zasloužilému hudebnímu vědci a uvědomělému 
soudruhovi.366 Tento projev veřejné úcty vůči hudebnímu teoretikovi, jenž se po-
dílel na tvorbě konstruktu o výjimečnosti Smetany jako skladatele revolucionáře, 
však dává možnost nahlédnout na specifi cký vztah Nejedlý – Svaz čs. skladatelů. 
Navzdory čestnému členství ve Svazu a proklamacím uveřejněných v jediném hudeb-
ním periodiku oné doby, se Ústřední výbor SČS Nejedlého hudební koncepcí nijak 

363 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 5, XIV. schůze ÚV SČS z 27. 2. 1953, s. 4/2
364 Na závěr schůze ÚV SČS citoval Majakovské báseň o kritice: „Kritiky je třeba nám, rok od roku a stále 

a více, jak kyslíku pro lidské plíce, jak čistého vzduchu v komnatách.“
 Tamtéž, 21/2
365 Tamtéž, s. 6/2
366 Pro ilustraci uvádím výčet článků z Hudebních rozhledů: Velký učitel národa (Jiránek), Zdeněk Nejedlý 

umělcům (Sychra), Jdu hledat člověka (Stanislav), Zdeňku Nejedlému (Kapr), Vojáci Zdeňku Nejedlému 
(Drejsl), Národní tradice v díle Zdenka Nejedlého (Hořejš), Nezapomenu (Pauer)

 Viz. Hudební rozhledy, r. 6 (1953), č. 2–3
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podrobněji nezabýval, přinejmenším nikterak do hloubky, maximálně se na schů-
zích deklarovala úctu vůči Nejedlému spíše nekonkrétními hesly typu „Svaz vychází 
názorům Nejedlého pevně vstříc“,367 přičemž ale nebyl Nejedlý předmětem nějakého 
dalšího hlubšího zájmu zúčastněných. Pozice Nejedlého tak působí spíše jako by pro 
Svaz představoval jakousi „nehybnou ikonu“, jíž jsou vlastní atributy nedotknutel-
nosti, čistoty a pravověrnosti.368

Tuto tezi potvrzuje i nepřímo hudební vědec Antonín Sychra, který se Nejedlému 
věnoval například v článku „Dílo Zdenka Nejedlého o Smetanovi“,369 ovšem tento typ 
příspěvků má charakter jakéhosi historického rozboru díla Nejedlého před válkou, kdy 
jeho smetanovské epigonství ještě nebylo součástí ofi ciálního nazírání na Smetanův od-
kaz. O tomto spíše čestném poohlížení na práci Zdenka Nejedlého svědčí i pravidelná 
rubrika „Učme se z díla Zdeňka Nejedlého“, kde jsou prezentovány starší Nejedlého 
příspěvky na poli hudební vědy a estetiky. Nejvyšší představitelé Svazu Dobiáš a Barvík 
přednesli proslovy, v nichž defi novali výjimečnost Nejedlého pro pokrokovou kulturu. 
„[…] Není jednoho kulturního pracovníka, tvůrčího člověka u nás, který by se nevyjádřil o svém 

vztahu k dílu a osobě Zdenka Nejedlého. S ním se nejčastěji setkal ve své práci v prvním půlsto-

letí našeho věku a dnes v čele s ním staví základy nové kultury, kultury našeho života.“370 Už 
v tomto prohlášení lze spatřovat typický jev kulturní politiky 50. let, kdy se od každého 
angažovaného umělce očekávalo, že se bude vyjadřovat ke společenským událostem. 
Nutno ale podotknout, že se nejedná o nic rozporuplného, neboť koncepce socialistic-
kého realismu podle samotného Ždanova vybízí skladatele ke společenské angažova-
nosti. Proslovy umělecky tvůrčích osobností z oné doby lze tedy vnímat jako naplnění 
sovětského modelu komunikace kulturních pracovníků s lidem.371 

Fenoménu kultu osobnosti odpovídá i situace ve Svazu po úmrtí Stalina 
a Gottwalda, kdy se přední čeští a slovenští v hudbě působící umělci zúčastnili akcí 
spojených s adorací obou vedoucích soudruhů ve svých zemích. Veřejně nejzásadněj-
ším projevem tohoto kultu osobnosti byla opět provolání uveřejněná v Hudebních 
rozhledech. Prohlášením předsednictvo SČS věnovalo Velvyslanectví SSSR a Svazu 
sovětských skladatelů. […] Sovětská hudba a s ní hudební kultury národů tábora míru 
vděčí za svůj rozkvět především péči soudruha Stalina – o tvorbu prodchnutou po-
krokovými ideami a národním duchem. Nesmrtelná díla soudruha Stalina jsou všem 
pokrokovým skladatelům a hudebním vědců bezpečnou oporou v práci a jasným uka-
zatelem cesty, která vede kupředu.“372

367 NA, fond Svazu. čs. skladatelů, k. 2, Záznam o schůzi vedení SČS konané dne 2. 1. 1953, s. 5
368 MAZÁNEK, Martin, Jiří Pauer, Žvanivý slimejš a Červená Karkulka, Brno 2013, s. 52 Dostupné z: http://

is.muni.cz/th/64691/ff _d/[2. 8. 2017]. Disertační práce. Masarykova univerzita. Filozofi cká fakulta. 
Vedoucí práce Miloš Štědroň 

369 SYCHRA, s. 202–206
370 Projev Václava Dobiáše, laureáta státní ceny mezinárodní ceny míru na „Holdu umělců“, In: Hudební roz-

hledy, r. 6 (1953), č. 4, s. 126–133
371 FUKAČ, Jiří, Socialist Realism in Music, An Artifi cial Systém of Ideological and Aesthetic Norms, In: 

BEK, Mikuláš, (ed.), CHEW, Geoff rey, (ed.) a MACEK, Petr, (ed)., Socialist Realism and Music, Praha 
2004, s. 19

372 Telegramy předsednictva Svazu československých skladatelů, In: Hudební rozhledy, r. 6 (1953), č. 2–3, s. 126–127
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Dobiáš jako veřejný projev úcty napsal Smuteční znělku,373 jejíž první strana 
partitury byla symbolicky uvedena na první straně Hudebních rozhledů. Ostatní 
významní členové SČS napsali články, ve kterých se vyjádřili zcela v duchu kultu 
osobnosti.374 Obdobně zareagoval Svaz i na úmrtí Gottwalda na konci března téhož 
měsíce. V dubnovém čísle Hudebních rozhledů vyšly opět příspěvky čelních před-
stavitelů, na nichž se domluvili členové předsednictva SČS na mimořádné schůzi. 
Místo smuteční znělky předešlého čísla byla na první stranu umístěna první strana 
partitury písně Na rozloučenou od Emila F. Buriana. Množství tendenčních článků 
věnovaných Gottwaldovi od skladatelů a hudebních vědců bylo ještě početnější jak 
v případě Stalinova úmrtí. Dobiáš vzpomenul osobní vztahy s Gottwaldem a stejně 
jako ostatní přispěvatelé napsal krátký, ale o to více oslavný text. Je zřejmé, že Dobiáš 
uměl mluvit velice lyrickým jazykem, což prokázal i ve svém smutečním příspěvku 
k úmrtí prvního dělnického prezidenta „[…] Naše země, náš lid vydali v Tobě zář své 

ryzosti, souhrn své moudrosti, souhrn čistoty lidství. V tobě se slila staletí snů a bojů v nej-

zářivější démant. Naší zemi, našemu lidu záříš na cestu, již jsme nazvali Tvým jménem. 

Jas Tvého jména, jas slunce, života, sílí naši přísahu: věrně po Tvé cestě, po Gottwaldově 

cestě.“375

 
 4.3  Předsedou Svazu čs. skladatelů

 
Po odstoupení generálního tajemníka Svazu Miroslava Barvíka v červnu 1953 se 

Václav Dobiáš stal mužem číslo jedna mezi prorežimními skladateli. Ačkoliv funkci 
úřadujícího předsedy vykonával už od roku 1952, člověkem odpovědným za ideolo-
gii, organizaci, kádrové otázky i za vedení Hudebních rozhledů byl až do roku 1953 
považován Barvík. Dobiáš do té doby spíše představoval skladatele, jehož umělecké 
dovednosti měly působit jako garance kvality a tím i větší kádrové důvěry hlavní 
hudební ideové organizace. Barvíkův odchod byl hudební vědou v 80. letech vní-
mán jako přirozený vývoj reagující na krizové události umělecko-ideologické práce 
pramenící z „nezkušenosti, levičáckého radikalismu, krajního subjektivismu a dalších jevů 

373 Za další projev kultu osobnosti v díle Dobiáše lze považovat složení Písně o Stalinovi. Inspirací k slo-
žené této masové písně mu s největší pravděpodobností byla jeho návštěva SSSR v říjnu 1951. Píseň 
o Stalinovi složil po svém návratu v listopadu 1951na text Galczynského (přeložil Jan Pilař).

 Český revoluční zpěvník tuto skladbu charakterizuje jako příklad písní napsaných „[…]z vděčnosti a lásky 
k velikému bojovníku a učiteli. Odráží se v nich láska našich pracujících a nezlomná víra v hrdinného prapo-
rečníka míru. Písně o Stalinovi a jsou zpěvem o našem štěstí, o novém životě, o lepší budoucnosti. To cítíme 
i z Dobiášovy písně, zpěvné a hymnicky vznešené.“

 Český revoluční zpěvník, s. 154
374 Nadpisy jednotlivých příspěvků jasně ukazují intenzitu ofi ciálního prožívání odchodu vůdce první ko-

munistické země. Památce Stalinově (Jeremiáš), Stalin žije v našich srdcích (Suchoň), J. V. Stalin zemřel 
(Kapr), Stalin bohatýr (Stanislav), Člověk – to zní hrdě (Sychra), K úmrtí Stalina (Seidel), Se Stalinem 
(Vomáčka), Stalin – Mír! (Barvík), Stalin (Pauer), J. V. Stalin v dílech našich skladatelů (Plavec), Učme se 
z příkladu soudruha Stalina (Tomášek), Nám nezemřel (Jiránek), Jméno milované (Hlobil)…

 Tamtéž, s. 183–199
375 Klement Gottwald, In: Hudební rozhledy, r. 5 (1953), č. 6, s. 238
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spjatých s deformacemi období kultu osobnosti“.376 Ovšem značně kritický pohled na ono 
období nebyl o mnoho menší. Sám Václav Dobiáš na I. celostátní konferenci SČS 
vystoupil s proslovem, kde v několika bodech zhodnotil kritické období let 1949 až 
1952. Zdůraznil nerozhodnost vedoucích orgánů při řešení důležitých politicko-or-
ganizačních problémů. Dále se dotkl vnitřně společenského napětí a vzájemné nedů-
věry a zidealizování rychlého vybudování nové socialistické hudební kultury.377 

Rok 1953 znamenal pro Dobiáše přelomové období, kdy na jedné straně přestával 
tvořit režimem protěžovaná díla (masové písně a kantáty) a jeho nonet O rodné zemi 
poprvé ukázal, že nepanuje nad jeho kompozičními principy úplný konsensus, ale na 
druhou stranu vzrostla jeho reálná kulturně-organizační moc ve Svazu. Na zasedání 
prezidia ÚV SČS se přítomní skladatelé a hudební vědci shodli na skutečnosti, že 
dosavadní kompetence generálního tajemníka přejdou na předsedu Dobiáše, čímž 
deklarovali svoje uznání Dobiášovy organizační práce a očekávali od něj, že napo-
může ideové nápravě problémům vykrystalizovaným v předešlých letech.378 

Dobiáš navrhl Svazu řešení spočívající v přizvání expertů v hudebních otázkách 
a snažit se více mobilizovat členstvo v plenárkách, aby nedocházelo k další kritice po-
tencionální izolace ÚV SČS. Za hlavní cíl si však stanovil prosadit fungování tvůrčích 
komisí, jež se měly stát zodpovědnými za správnou realizaci ideovosti v hudbě, což 
lze interpretovat jako snahu o decentralizaci a profesionalizaci Svazu.379 Jan Seidel 
například vedení navrhl, aby se zamyslelo nad otázkou většího důrazu na propagaci 
české hudby a zároveň poukázal na závadnost kvality kádrových posudků, kdy se 
každá instituce snaží podat co nejvíc informací o daném člověku, aniž by byla o něm 
patřičně informovaná.380 

Dobiáš se na jednáních především věnoval otázce tvůrčích komisí jako odči-
nění hříchů z předešlých dvou až tří let.381 Toto negativní Dobiášovo zhodnocení 
předešlé kulturní politiky ukazuje, že náznaky kritiky éry nejintenzivnější realizace 
Ždanovových tezí spadají do období ihned následujícího po smrti Stalina a Gottwalda, 
nikoliv až do let souvisejících s XX. sjezdem KSSS a následným společenským oteple-
ním v roce 1956. Poprvé došlo i ke kritice soudobé tvorby masových písní, u kterých 
mělo docházet k poklesu jak v kvantitativním, ale především v kvalitativním měřítku. 
Tento stav měl ale odpovídat i trendům v SSSR, přičemž nejhorší tvůrčí krize měla 
probíhat v celém východním bloku především v tvorbě opery.382 Při zhodnocení pro-
blémů masových písní a oper Dobiáš konstatoval hodnotící hlediska obou vokál-
376 ŠTILEC, s. 99
377 HAVLÍK, s. 111
378 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Výsledky XVI. zasedání ÚV SČS, s. 4
379 ÚV SČS se v červnu 1953 shodlo na následujících tvůrčích komisí a jejich vedoucích:
 1. hudebně-dramatická (Seidel); 2. symfonicko-komorní hudby (Pauer); 3. dětské a instruktivní hudba 

(Sommer); vokální hudba (Sommer); estrádní hudba (Bartoš); hudebně-vědecká (Sychra); zahraniční 
(Dobiáš)

 Tamtéž
380 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 15. řádné schůze presidia ÚV SČS z 3. 7. 1953, s. 8
381 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 16. řádné schůze presidia ÚV SČS z 4. 9. 1953, s. 7
382 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 17. řádné schůze presidia ÚV SČS z 14. 9. 1953, s. 2
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ně-instrumentálních žánrů. Podle Dobiášovy interpretace lze masovou píseň uvést 
i v případě, že je jen trochu dobrá, ale operu lze hrát pouze tehdy, odpovídá-li těm 
nejpřísnějším uměleckým standardům.383 V tomto nahlížení na masové písně před-
ního českého skladatele lze vysledovat, že sami její předešlí tvůrci si byli vědomi, 
že se nejedná o nikterak hodnotné umění, i když o pět let dříve Ždanov považoval 
masovou píseň za příkladnou uměleckou hodnotu.384 Dobiáš se zde poprvé dostává 
do ideového napětí se Ždanovovým výkladem, ovšem stále pouze na půdě nejužšího 
vedení Svazu, kde se těšil výjimečnému postavení.

Do té doby spadá zánik Ministerstva informací a osvěty vedeného Václavem 
Kopeckým, který se následně stal ministrem nově zřízeného Ministerstva kultury. 
Nově tak Svaz čs. skladatelů v otázkách ideových a organizačních komunikoval 
s Ministerstvem kultury, přičemž hlavním prostředníkem mezi Kopeckým a Svazem 
byl právě Dobiáš. Tato skutečnost se zdá ale logická vzhledem k jeho dobrým vztahům 
s Kopeckým ještě z dob, když Dobiáš působil jako poradce pro otázky hudby na MIO. 
Kopecký do práce Svazu zasahoval relativně málo, přesto například v otázce opery 
tlačil na Svaz, aby se podílel na prosazení nově vzniklé Vostřákovy opery Kutnohorští 

havíři a zároveň apeloval na Dobiáše, aby se Svaz postavil za uvádění Burianových 
děl u příležitosti jeho 50. narozenin. Dobiáš Kopeckého apel přijal a shledal na plénu 
Kutnohorské havíře jako dílo „užitečné dnešku“. Zároveň ale v této souvislosti zmínil 
obavy nad nebezpečím malé návštěvnosti.385 O pozitivních vztazích Ministerstva kul-
tury a Svazu čs. skladatelů se měl zmínit člen ÚV KSČ a přední funkcionář Svazu čs. 
spisovatelů Jiří Taufer. Podle jeho slov měl Kopecký zájem o svazovou práci skladatelů 
a hudebních vědců. Dobiáš jako akt díku nechal uspořádat u Kopeckého koncert.386 

Dobiáš jako předseda Svazu prezidiu ÚV SČS navrhl, aby se pokračovalo ve zhod-
nocování práce všech funkcionářů – Kapra, Tomáška, Stanislava, Sychra, Jiránka, 
Pauera, ale i jeho samotného. Ovšem nejdůkladnějšímu zhodnocení měl být podro-
ben Barvík. Tyto prověrky měly hodnotit vlivné členy Svazu především z hlediska 
jejich dosavadní práce ve Svazu, nikoliv dle stranických otázek. Zároveň se Dobiáš 
na základě Jiránkova návrhu zasazoval o to, aby každý skladatel napsal o své svazové 
činnosti práci. 387 Ovšem ani čtvrt roku poté se toho příliš v otázkách kritiky a sebe-
kritiky jednotlivých členů Svazu nezměnilo, o čemž svědčí, že na konci září 1953 si 
Dobiáš stěžoval na to, že prochází-li členskou kartotéku, tak má jako předseda stále 
málo informací.388 

Na základě interních diskuzí ve Svazu čs. skladatelů na konci roku 1953 lze vysle-
dovat opouštění kultu osobnosti. Na rozdíl od vyhrocených smutečních projevů na 
začátku roku 1953, kdy byla snaha psát písně věnované Stalinovi, Gottwaldovi a jim 
383 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 17. řádné schůze presidia ÚV SČS z 14. 9. 1953, s. 2 
384 ŽDANOV, s. 82
385 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 19. řádné schůze presidia ÚV SČS z 28. 9. 1953, s. 1
386 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 20. řádné schůze presidia ÚV SČS z 8. 10. 1953, s. 1
387 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 11. řádné schůze presidia ÚV SČS z 9. 6. 1953, s. 4
388 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 20. řádné schůze presidia ÚV SČS z 8. 10. 1953, s. 6
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podobným, se již objevila snaha projevy kultu osobnosti nějak zmírňovat. Relativně 
dobře to jde ilustrovat na příkladu skladby Janečka s názvem Revoluční triptych, jehož 
podtitul měl strohý a jasně deklarativní název Lenin. Autor měl podtitul upravit na 
Revoluční triptych památce Lenina. Podle samotných aktérů měla být motivem této 
diskuze snaha o to, aby dílo nebylo profi lem zakladatele SSSR, což by prý mohlo 
v očích veřejnosti i samotnému autoru uškodit. Lepé by bylo, kdyby toto rozsáhlé 
dílo vyznělo spíše jako připomínka, než-li oslavná skladba.

Na téže schůzi Dobiáš mluvil o dalším přelomovém tématu, a to o ignoraci čes-
kých a slovenských umělců celosvětového uměleckého vývoje. Do této doby žádný 
prorežimní skladatel nemluvil takto konkrétně o nutnosti sledovat vývoj i na západě. 
Dobiáš srovnával situaci v ČSR a SSSR a konstatoval, že se sovětští soudruzi v hudbě 
v rámci tehdejší „mírové politiky SSSR“ začali již zajímat o vývoj nejenom v zemích 
východního bloku. Vzhledem ke snaze nezůstávat pozadu za vývojem v SSSR byl 
Dobiáš pohoršen, že v Československu neprobíhá žádná obdobná činnost. „…na 

Svaz se Sověti dívají s velkou důvěrou, hrajeme určitou roli a měli bychom ji hrát lépe.“ 
Nutno říci, že na tomto příkladu je vidět značný ideový vývoj Dobiáše, který ještě na 
přelomu 40. a 50. let tvrdil, že nemá smysl se zaobírat sledováním vývoje soudobé 
západní hudby. Jako první krok navrhl, aby skladatelé a hudební vědci znalí jazyků si 
začali dopisovat se západními a za odměnu měli být i za tuto aktivitu fi nančně kom-
penzovány. Za hlavní cíl v rámci nově nastíněné kulturní výměny mělo být připravení 
konference o Antonínu Dvořákovi. Na jejím základě byla poté vydána brožura v ně-
kolika světových jazycích, čímž došlo k jednomu z prvních průniků československé 
hudební vědy na mezinárodní úroveň, a to poprvé od Pražského manifestu.389 

Přes výše nastíněné projevy pomalého opouštění vyhroceného a dogmaticky vní-
maného soc. realismu zůstávala otázka ideová stále přítomná ve svazových diskuzích. 
V roce 1954 se stále objevovaly Ždanovovy teze jako ofi ciálně deklarovaný základ 
„pokrokové“ tvorby, ovšem například Dobiáš s jejich nekritickým přijímáním nesou-
hlasil. Více jak rok stará diskuze nad nonetem O rodné zemi však ukázala, že již mnozí 
skladatelé a hudební vědci se nad Ždanovem zamýšleli i v diskuzích v plénu a pomalu 
hegemonie tezí přednesených v únoru 1948 v SSSR ztrácela na významu.390

Svaz pod vedením Dobiáše v roce 1954 zorganizoval osvětové akce v rámci Roku 
české hudby. Za úspěšný rok v otázkách organizačních lze považovat i rok 1955. 
Tehdy se 21. a 22. ledna uskutečnila Celostátní konferenci s podtitulem „Rozezpívejte 

novou tvorbu city a myšlenkami našeho nového života.“ Konferenci se dostala značná po-
zornost, což dokládá i pozvání delegace skladatelů vedené Dobiášem k prezidentovi 
Zápotockého. V rámci zahájení konference přednesl Dobiáš hlavní referát, ve kterém 
se přihlásil k Ždanovovým tezím, ale zároveň podrobil kritice dosavadní výklady so-
cialistického realismu.391 Není asi překvapením, že celkové vyznění referátu působí 
389 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 23. řádné schůze presidia ÚV SČS z 8. 12. 1953, s. 3
390 HAVLÍK, s. 111
391 ŠTILEC, s. 99



98

spíše pozitivním dojmem, a to především v části o dosavadních úspěších Svazu „[…] 

může Svaz vykázat řadu nesporných úspěchů, a to zásadní povahy: Svaz a jeho linie boje 

[…] pomohly překonat formalistickou tvůrčí krisi a tím vrátily skladatelům, opět smysl jejich 

tvorby. […] Svaz pomáhal odstraňovat neblahé peněžní zájmy z oblasti hudební tvorby a učit 

naše skladatele novým formám soudružské kritiky a spolupráce.“392

V rámci následujících diskuzí na konferenci dělil Dobiáš politicky žádanou tvorbu 
na masové písně, kantáty a opery, jejichž charakter měl podle něj zaručit těsné pro-
pojení s lidem. V této oblasti referát nepřekročil paradigma tvorby přelomu 40. a 50. 
let. Ovšem na tyto žánry stáhl lehce odlišná hodnotící kritéria, především po stránce 
zmírnění důrazu na ideologičnost. Na příkladu Burianovy kantáty O svazku dělníků 

a rolníků se velká část ÚV SČS shodla, že je její hudební výraz příliš nadsazený a sám 
styl kompozice podléhá schematičnosti. „…Avšak tvůrčí smělost, konkrétní život, síla 

i krása hudební myšlenky někde zaniká v nehotovosti formy, až v naturalisticky popisných 

místech…“393 Navzdory zdůraznění schematičnosti tvorby a především naturalis-
tické popisnosti, která jinak byla typická pro mnoho děl hudební produkce v letech 
1948–1952/1953, se například Dobiáš stavěl k takto tvrdé kritice tvorby svého kolegy 
Buriana s jistou rezervovaností. Jako předseda se mohl totiž obávat, aby se Svaz ve 
své kritice neunáhlil. Dobiáš na konferenci mohl vycítit příchod jistých liberalizač-
ních procesů, které sám svojí kritikou v  rámci svého referátu napomohl spustit, 
ovšem zároveň zůstával pevně propojen s přesvědčením, že Svaz jako vedoucí ideová 
instituce nesmí ochabnout v boji v ideovém boji za novou hudbu.394 Dobiáš tak může 
být v této přelomové době vnímán jako mediátor od „ždanovismu“ k tvůrčímu uvol-
ňování. Ovšem často se projevil značně nekonzistentně, jakoby lavíroval a hledal 
nějaký konsensuální status akceptovatelný pro všechny členy Svazu, což jej ale podle 
všeho značně psychicky vyčerpávalo. Za vyvrcholení této únavy lze považovat i jeho 
závěrečný výstup na lednové schůzi ÚV SČS z ledna 1955, kdy požádal o tvůrčí volno, 
čemuž Svaz vyhověl.395 Na necelý rok se tak Dobiáš stáhl z vedení Svazu a jeho kom-
petence dočasně převzali místopředsedové.396 Nutno ale podotknout, že Dobiášova 
odmlka měla skutečně tvůrčí význam, neboť během ní složil své poslední velké dílo, 
možná v rámci velkých forem i nejvýznamnější – Druhou symfonii pro velký orchestr. 

Do čela Svazu se Dobiáš vrátil na konci roku 1955. Tehdy zasáhl do diskuzí mě-
nící nazírání na hudbu a její ideovost. Debaty skladatelů a hudebních vědců se nesly 
ve znamení opouštění ideologie soc. realismu jako svazové priority. Především se 
nově začal klást důraz na otázky tvorby, která měla slovy Dobiáše probíhat v rámci 
tvůrčí práce u všech skladatelů, ale tentokrát se poprvé zmínil o tvůrčí svobodě, 

392 Rozezpívejte novou tvorbu city a myšlenkami našeho nového života, In: Hudební rozhledy, r. 8 (1955), č. 2, s. 67
393 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 8, Zasedání ÚV SČS z 20. 1. 1955, s. 3/2
394 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 8, Zasedání ÚV SČS z 20. 1. 1955, s. 3/4
395 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 8, Zasedání ÚV SČS z 22. 1. 1955, s. 1
396 Místopředsedové ÚV SČS po Celostátní konferenci v roce 1955 byli zvoleni Karel Dezider, Jiří Pauer, 

Antonín Sychra, Karel Pravoslav Sádlo.
 KNAPÍK–FRANC, s. 1140–1141
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jakožto o nutnosti pro další rozvoj hudby. Zároveň varoval Svaz, aby již nikdy ne-
dopustil kupení funkcí, které se mělo stát jedním ze zásadních důvodů kritického 
počátečního období Svazu pod Barvíkovým vedením.397 Také se zintenzivnil již zapo-
čatý kurz navazování mezinárodního hudebně vědeckého výzkumu. Dobiáš vybízel 
skladatele a hudební vědce, aby se připravili na mozartovskou konferenci, která se 
konala v Rakousku, akcentoval především nutnost ukázat se na poli bádání před zá-
padními odborníky. Tento projev snahy o zlepšení renomé československé hudební 
vědy především ukazuje, že se pomalu stíraly bariéry v muzikologickém výzkumu.398 

Do této doby shodou okolností zapadá zcela přelomová politická událost XX. 
sjezdu KSSS, který znamenal defi nitivní politické uvolnění, a tím pádem defi nitivní 
překonání stalinského modelu kulturní politiky defi nované Ždanovem. Sám Dobiáš 
tento sjezd na plénu ÚV SČS považoval za významný, ovšem tím jeho refl exe končila. 
Další jeho příspěvky z konce února 1956 se tohoto tématu nedotkly, otázkou však zů-
stává proč. Nemůže být pochyb o tom, že Dobiáš byl vzhledem ke svým konexím na 
lidi kolem Kopeckého velice dobře informovaným kulturním pracovníkem. Tehdejší 
události na něj musely jako na skladatele úspěšně tvořícího v soc. realismu působit 
nebezpečně a zároveň jako rána pro opodstatnění jeho ideového ukotvení. 

Postupné opouštění do té doby zažitých ideologických rámců se po XX. sjezdu 
pochopitelně začalo projevovat i v uměleckých svazích. Ovšem v žádném případě 
nelze jakkoliv pochybovat o pevním propojení kultury a politiky existující v ČSR 
od roku 1945. V případě skladatelů lze uvést za signifi kantní projev této politič-
nosti hudební kultury symbolizované deklaracemi „Prohlášení československých 
skladatelů, hudebních vědců a koncertních umělců k událostem v Maďarsku“. 26. 
10. 1956 se na základě schůze závodních organizací KSČ při SČS, které se zúčast-
nili i nestraničtí členové Svazu, jednomyslně přijala předsednictvem vypracovaná 
rezoluce, ve které českoslovenští hudební umělci odsoudili „hanebné pokusy reakce, 

která se snaží rozvrátit solidaritu, sílu i jednotu pokrokových sil, která chce pomlouvat 

Sovětský svaz. V duchu nejsvětější zásady proletářského internacionalismu stojí českoslo-

venští hudební umělci rozhodně po boku soudružských pokrokových sil maďarských pracu-

jících v jejich dnes historickém boji proti kontrarevoluci a dezertérům pokroku ve vlastních 

řadách.“399 Může být zajímavostí, že takto vyhroceně politický dokument byl ještě 
v polovině 80. let interpretován jako znak pevnosti Dobiášova přesvědčení.400 
Dnešním pohledem však toto Prohlášení působí jako akt podřízenosti umělec-
kého svazu politickým náladám, ač se už na Svazových jednáních v roce 1956 často 
zdůrazňovala potřeba zaměřit na otázky tvůrčí a organizátorské, nikoliv politické. 

397 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 9, Zasedání ÚV SČS z 25. 2. 1956, s. 30/1
398 Tamtéž, s. 52/1
399 Prohlášení československých skladatelů, hudebních vědců a koncertních umělců k událostem 

v Maďarsku, s. 887 In: Hudební rozhledy, r. 9 (1956), č. 21
400 ŠTILEC, s. 101
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Ve zcela odlišném duchu lze ovšem interpretovat jiný dokument ze stejné doby, 
který svým obsahem ovšem představuje refl exi XX. sjezdu KSSS a jeho vlivu na kul-
turní oblast. Tento dokument vešel ve známost pod názvem Memorandum o hudbě 
(Memorandum Svazu československých skladatelů o stavu a požadavcích hudebních 
oblastí). Jeho vyznění bylo za řízení Dobiáše prodiskutováno 20. 9. 1956 na schůzi 
SČS. Memorandum bylo v defi nitivním znění zasláno kulturnímu výboru Národnímu 
shromáždění 18. 12. 1956. 

Dokument artikuloval některé aspekty hudebního života a kritizoval mnohé ne-
dostatky, nad kterými panovala shoda v tehdejším československém prostředí.401 
Značná část dokumentu se věnuje kulturním stykům se zahraničím, otázkám hudební 
výchovy a problémům kvality hudebních žánrů, především však estrádní a taneční 
hudby. Zdůraznil také výjimečnost hudby jako „našeho nejnárodnějšího umění“ a zá-
roveň si stěžoval na zanedbávání hudby v otázkách socialistické výchovy. Ústřední 
body Memoranda se ale týkají požadavku na větší účast Svazu při řešení závažných 
otázek souvisejících s hudební kulturou. Obsah memoranda apeloval na zvětšení au-
tonomie při povolování cest svých členů do zahraničí a na zlepšení odpovědnosti při 
obsazování zaměstnanců v hudebních institucích. Tyto požadavky vypovídají, že se 
vedení Svazu snažilo o jakousi racionalizaci a zlepšení podmínek pro samostatnou 
práci skladatelů. Bodem, jemuž se Dobiáš věnoval s velkou iniciativou, byla otázka 
šíření hudebních děl, neboť v tomto specifi ckém hudebním odvětví nabyl zkušeností 
ještě před rokem 1948. V neposlední řadě se Memorandu dotklo další pro Dobiáše 
zásadní otázky, a to stavem hudební výchovy. V této části dokument navazoval na 
rok staré „Prohlášení čs. skladatelů, hudebních vědců a koncertních umělců o hu-
dební výchově“.402 Přes všechny kritické body Memorandum o hudbě vyznívá celkově 
smířlivě, přičemž nevybočuje z povolené kritiky. Přesto ani na základě relativně kon-
struktivní kritiky SČS státní orgány tomuto kritickému vystoupení přední hudební 
organizace nevěnovaly přílišnou pozornost, neboť nepřistoupily k pokusům o jejich 
nápravu. Tytéž požadavky se v hudebním prostředí vyskytovaly až do roku 1967.403 
Domnívám se, že lze tento významný dokument interpretovat i jako projev obavy 
představitelů hudebních institucí ze ztráty monopolního postavení v osvětových 

401 Mimo Svaz čs. skladatelů se za obsah dokumentu postavy následující hudební instituce: Národní diva-
dlo Praho, Akademie múzických umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Vysoká 
škola múzických umění Bratislava, Státní konzervatoř v Praze, Štatne konservatórium v Bratislavě, 
Česká fi lharmonie, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Ústřední dům lidové tvořivost, Ústav pro 
hudební vědu University Karlovy v Praze a mnoho dalších.

 Prohlášení čs, skladatelů, hudebních vědců a koncertních umělců o hudební výchově, In: Hudební rozhledy, r. 9 
(1956), č. 2, s. 46

402  Prohlášení o hudební výchově reagovalo na diskuze z Celostátní konference z ledna 1955. Zabývalo se 
tíživými problémy spojených s oslabením hudební výchovy. Zároveň se Svaz čs. skladatelů pohoršoval 
nad nezájmem mládeže o „nejnárodnější“ umění – hudbu. Za příčiny tohoto úpadku Prohlášení pova-
žovalo školskou reformu z roku 1953, kdy došlo ke snížení dotace hodin hudební výchovy, či v mnohých 
případech k úplnému vyřazení z výuky. Řešením mělo být alespoň „skoncovat s negativním postojem“ 
ministerstva školství.

 KNAPÍK – FRANC, s. 718–719
403 Tamtéž, s. 541–542
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otázkách. Kulturní politika představovaná Svazem, divadly, akademiemi a dalšími 
institucemi „vyššího“ umění, přestávala pomalu hrát hlavní úlohu v získávání veřej-
nosti pro komunistické myšlenky. Například v normalizačním období se již mohlo 
komunistické vedení opřít v otázkách kulturní politiky o populární hudbu, což na 
konci 50. letech ještě nebylo možné.

Po vydání Memoranda se Dobiášova aktivita ve veřejném prostoru již nějak speci-
fi cky neprojevovala, a to ani po stránce tvůrčí, ba ani ideologické. Socialistický realis-
mus se stával v tomto období spíše už jen prázdnou formulí. Tvorba masových písní 
a kantát defi nitivně ustala a politické špičky již nepovažovaly za nutné se prostřed-
nictvím hudební agitace legitimizovat v očích veřejnosti. Vzhledem k Dobiášovým 
zásluhám na budování socialistické kultury ho režim stále považoval za věrného sou-
druha, zasloužilého skladatele. Ovšem vlivem defi nitivního opuštění socialistického 
realismu v hudbě po II. celostátním sjezdu konaného v únoru 1959 přestal být hlav-
ním režimním skladatelem a jeho tvorba se vytrácela z koncertních síní.

Dobiášův útlum projevující se po roce 1956 na poli organizátorské měl být podle 
jeho vlastních slov způsoben rozčarováním nad nezájmem mnoho členů o rozvoj 
svazové práce a stavem české hudby (viz. Memorandum o hudbě). Nutno si uvědo-
mit, že po zániku funkce generálního tajemníka v roce 1953 většina jeho kompetencí 
přešla na předsedu. Jedna z těchto důležitých funkcí bylo vedení členů Svazu k ak-
tivitě na schůzích. Evidentně měl Dobiáš pocit, že za tři roky vlastní činnosti nebyl 
v této oblasti úspěšný. Rozhodl se proto 3. prosince 1956 odevzdat jemu svěřené 
kompetence po Barvíkovi zpátky na předsednictvo Svazu, což učinil ve velice pesi-
mistickém duchu. […]Snažil jsem se přenést řadu úkolů na sekretariát … a věřil jsem, že si 

ostatní uvědomí, že je také něco podniknout pro řádné a lidsky únosné zajištění celého chodu 

práce SČS. […] Chci jen k tomu dodat, že těžko budou splněny všechny požadavky, a kdy se 

dojde k plné spokojenosti, není už mě dnes známo.“404

Snad až paradoxně právě do tohoto pro Dobiášovo postavení méně přívětivého 
období spadaly oslavy jeho padesátých narozenin. Při této příležitosti mu byl udělen 
Řád práce a v Hudebních rozhledech mu byl věnován článek hodnotící jeho celko-
vou činnost pro československou hudební kulturu. Článek ale ukazuje nepřímo na 
umenšování jeho reálného vlivu na českou hudební kulturu, když se zaobírá pouze 
jeho tvorbou – její charakteristikou a významem. Vůbec se v něm autorka článku 
Ladmanová nevěnuje jeho bohaté ideologické činnosti ve Svazu.

Je přitom těžké odpovědět, proč tomu tak bylo. S největší pravděpodobností 
již byla jeho aktivita hodnocena prizmatem politiky socialistického realismu, který 
se stával v danou dobu nežádoucím. Naopak zdůraznění Dobiášovy tvůrčí činnosti 
lze vysvětlit tím, že představovala jednu z mála skutečně kvalitních produkcí přede-
šlé éry, tudíž by nemělo smysl jí jakkoliv popírat. „[…] Václav Dobiáš vyrostl v umělce 

404 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, sign. Václav Dobiáš, Složení funkce generálního tajemníka 
z 3. 12. 1956, f. 20
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nového typu, v jednoho z představitelů umění naší převratné doby. Řečeno slovy Vítězslava 

Nezvala – přišel na svět zpívat ty city, jichž jsou všichni lidé plni.“ 405 Na jeho počest bylo 
uspořádáno několik koncertů, především však komorní hudby. V menší míře se mu 
dostalo poct prostřednictvím koncertů v Moskvě a v Berlíně.406 

I když Dobiášova aktivita ve Svazu ztrácela na významu, nelze se domnívat, že by 
i vzhledem k jeho naturalu člověka těšícího se ze zájmu veřejnosti, měl zájem opustit 
stranický svět. Pozici předsedy Svazu čs. skladatelů vykonával až do roku 1963. Na 
jeho fungování ale neměl zdaleka už takový vliv. Dobiáš lpěl stále na metodách spíše 
blízkých socialistickému realismu, nebyl tedy schopen vyrovnat se s vpádem nového 
směru s názvem Musica nova a jakkoliv do něho svým vlivem zasáhnout.407 Přesto 
všechno vstoupil do užších stranických struktur v roce 1958 na jedenáctém sjezdu 
KSČ, kdy se stal členem Ústředního výboru KSČ, kde dokonce mezi léty 1963–1966 
zasedal v ideologické komisi ÚV. Ovšem na rozdíl od aktivit ve Svazu v 50. letech, ne-
byl exponovaným kulturním politikem. V roce 1960 se stal členem kulturního výboru 
Národního shromáždění jako zástupce Severočeského kraje.408 V tentýž rok vstoupil 
i do Výboru socialistické kultury.409

405 Padesátiny Václava Dobiáše, In: Hudební rozhledy, r. 12 (1959), č. 17, s. 700–701
406 ŠTILEC, s. 102
407 ŠTILEC, s. 104
408 http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=1024&org=283 [28. 7. 2017] 
409 ŠTILEC, 102
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5 PROFESOREM NA AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Dobiášovo nadšení podílet se na budování nové socialistické společnosti nezasa-
huje pouze do oblasti tvůrčí a hudebně organizátorské, nýbrž i pedagogické, i když 
i tu lze vlastně označit za svého druhu tvůrčí, tvůrčí ve smyslu produkce mladých 
ideově i hudebně zformovaných autorů vychovaných k oddanosti vůči zřízení i pre-
ferovaným uměleckým projevům. Jeho hudebně organizátorská činnost je z dneš-
ního hlediska posuzována a priori jako Achillova pata jeho společenských aktivit. 
V této souvislosti bývá hodnocen jako přinejmenším rozporuplná osobnost před-
stavující selhání generace umělců slepě následující ideologii, jejíž politika způso-
bila československé kultuře mnohé těžkosti. Jeho pedagogická činnost představuje 
ovšem jiný příklad v nazírání na jeho odkaz, protože především ve výuce skladatelů 
za sebou zanechal značnou stopu a i dnes je v ní jeho přínos mnohými hodnocen 
kladně. Ukázalo se, že Dobiáš se postupem času vypracoval ve významného peda-
goga Akademie múzických umění v Praze, kde vychoval či ovlivnil několik generací 
skladatelů.

Může se zdát jako ironie osudu, že časově nejtrvalejší Dobiášův odkaz není v jeho 
hudební tvorbě, které se slovy pamětníků předpovídala trvalost koncertních síní, 
ale právě v jeho pedagogické činnosti. „[…]Václav Dobiáš promlouval k lidem své doby, 

jeho má však rysy nadčasovosti, trvalé hodnoty a bude jistě obsaženo v programech našich 

koncertních umělců po dlouhá budoucí léta.“410 Mezi jeho žáky, aspiranty či posluchači 
přednášek patřili skladatelé jako Ivan Kurz, Radim Smetana, Jaroslav Smolka, Jiří 
Stivín, Ivan Řezáč.411 

Vzhledem k tomu, že se tato práce věnuje Václavu Dobiášovi jako skladateli a hu-
debnímu organizátorovi v letech přijímání a aplikace socialistického realismu (resp. 
socialistického umění 50. let), zůstává jeho pedagogická činnost v rámci této práce 
upozaděna. Navíc na výuku skladby se Dobiáš plně soustředil až v období, kdy byl 
soc. realismus v regresi a jeho organizátorská činnost se stávala spíše symbolickou 
a čestnou. Přesto se domnívám, že nejlépe se lze podívat na Dobiáše jako na člověka 
právě skrze jeho působení na své žáky a kolegy, kteří na něj zanechali mnohé vzpo-
mínky a refl exe.

K učitelské profesi měl Dobiáš nakročeno už od svých úplných počátků, kdy vystu-
doval ještě před druhou světovou válkou Učitelský ústav v Jičíně. Hudební vzdělání 
získal u předních skladatelů pražské hudební scény z konce 30. let (Foerster, Novák, 
Hába).412 Během okupace byl veden jako učitel,413 ovšem jeho skutečná pedagogická 
kariéra začala až nástupem na AMU. Tato přední hudební vzdělávací instituce byla 

410 HEJZLAR, s. 48
411 ŠTILEC, s. 134
412 http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_de-

tail&id=922 [20. 7. 2017]
413 HOLZKNECHT, s. 120
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založena dekretem prezidenta republika až 27. 10. 1945, přičemž iniciativa pro její 
založení zde byla již v období Protektorátu Čechy a Morava.414 Dobiášův nástup 
spadá do období následující po vlně prověrek, kdy muselo odejít několik vlivných 
osobností české kultury jako například dirigent Václav Talich, či harfenista Bedřich 
Dobrodinský.415 

Dobiáš si svoji kariéru vybudoval jako skladatel prorežimní tvorby a kulturní pra-
covník na Ministerstvu informací. Po založení Svazu čs. skladatelů v roce 1949 byl 
již veřejně oceňovaným skladatelem nejvýznamnějších masových písní a jeho přijetí 
tak mohlo být vnímáno jako snaha o přenesení „pokrokových“ tvůrčích principů na 
nové skladatele. Nelze pochybovat o tom, že v danou dobu měl otevřené dveře do 
všech hudebních institucí. Kádrový posudek z října 1949 tomu dává za pravdu: „…ve 

své tvorbě zaměřen naprosto pokrokově ve smyslu marxismu-leninismu“.416 Učením skladby 
na AMU byl pověřen Ministerstvem školství, věd a umění v roce 1950. Domnívám se, 
že v onu dobu nemohl ani v náznaku tušit, že na této vysoké škole stráví celých třicet 
let svého života, a zároveň v něm prodělal psychologický vývoj.417 

V roce 1951, tedy pouze rok po nástupu na AMU, byl jmenován profesorem 
skladby, což značilo neuvěřitelně rychlý kariérní postup, ovšem opodstatnitelný 
vzhledem k jeho tehdejšímu postavení. Přesto jeho jmenování profesorem bylo pouze 
v kompetenci Ministerstva školství. Svaz čs. skladatelů mohl Dobiáše pouze dopo-
ručit. Na časté průtahy jmenování spolehlivých profesorů si v diskuzi SČS stěžoval 
člen fakultní rady Antonín Sychra. Dobiáš v tomto případě ale nepatřil k radikálům, 
požadujících větší kompetence Svazu v otázkách jmenování profesorů. Naopak se 
zastával myšlenky, že pouze Ministerstvo školství má rozhodovat, kdo bude profe-
sorem. Svaz měl podle něj podávat pouze doporučení, což nakonec byla i přijatá 
praxe vedoucí dosazování profesorů jako politického rozhodnutí státu, odborného 
prostředí.418 Dobiášův postoj tak ukazuje, že nepatřil mezi členy Svazu, kteří by se 
zasazovali za větší kompetence hlavní hudební ideové organizace, které podle něj 
měly být součástí státní kulturní politiky. Problematické je také zaujmout stanovisko 
k jeho vlastnímu jmenování profesorem, které proběhlo velice rychle. Navíc vzhle-
dem k jeho tehdejšímu zaneprázdnění se ani nedalo očekávat, že by mohl výkonu 
oné profese věnovat dostatek času.

Jeho brzké jmenování profesorem bylo založeno především na spolehlivosti, 
která byla jasně řečena v kádrovém posudku: „Svým osobním životem může být vzorem 

mnohým členům SČS. Pracovní kvalifi kace je dána oceněním s. Dobiáše jakožto jednoho 

z nejlepších a nejuvědomělejších skladatelů v naší republice… […] Soudruh Václav Dobiáš 

414 http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_dictionary&action=record_de-
tail&id=5200 [30. 7. 2017]

415 http://www.hamu.cz/fakulta/minulost-a-soucasnost [31. 7. 2017]
416 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, sign. Dobiáše, Kádrový posudek z 24. 10. 1949, f. 11
417 ŠTILEC, s. 130
418 NA, fond Svazu čs, skladatelů, k. 5, XIV. schůze ÚV SČS z 28. 2. 1953, s. 5/2
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plně zaslouží být jmenován řádným profesorem…“419 Během jeho profesorského angažmá 
prodělal značný vývoj, v mnohém razantnější než v otázkách tvůrčích, kde pevně 
stál za metodou socialistického realismu (složení cyklu písní Praho jediná), či poli-
tických, kdy nikdy veřejně nevystoupil proti KSČ, a to ani v letech po okupaci ČSSR 
v roce 1968. Možná lze v mnohých aspektech jeho výuky lépe vidět jeho myšlenkové 
pochody a změny jeho nazírání na správnost ideologie, které jinak věnoval veškeré 
svoje umělecké dovednosti. 

Po svém nástupu patřil k osobnostem zapáleným pro myšlenky pronesené 
Ždanovem a tomu odpovídaly jím stanovené požadavky na žáky. V letech 1953–1955 
u něj studoval i Jaroslav Smolka, v jehož vzpomínkách zní negativní tón. Například 
poukazoval na Dobiášův přístup vůči studentům, kdy jim vnucoval sloh, v jakém 
mají svoje skladby skládat.420 Jednou za ním Smolka přišel s rozpracovaným cyklem 
písní Láska na text Stanislava K. Neumanna, tedy spisovatele jinak ideově akcepto-
vatelného. Prvně jej Dobiáš vyhodil s touto skladbou s odůvodněním, že je v české 
hudbě již celá řada fi lozofi ckých písní a není nikdo, kdy by daná díla už interpre-
toval. Doporučil mu jinou edici textů, a to lidové písně. Když Smolka tento námět 
přijal, byl teprve Dobiáš spokojený. Podle Smolky měl být Dobiáš obezřetný vůči 
nadaným žákům, kteří neprojevovali vůči myšlenkám soc. realismu dostatečně pozi-
tivní postoje.421 Dobiáš se tak mohl cítit jako strážce kontroly, neboť výchova nových 
skladatelů měla odpovídat kulturní politice, jejíž součástí byla kontrola nové socia-
lismu odpovědné produkce. 

O výchově studentů k „socialistické hudbě“ se zmiňuje i Václav Felix, další 
z Dobiášových žáků z počátku 50. let. Těžké je jeho výpověď porovnávat se Smolkovou, 
neboť se jednalo o skladatele, který se jako mladý začínající komponista spolupodí-
lel na politicky angažované tvorbě a přispíval do Hudebních rozhledů. O Dobiášově 
stylu výuky píše: „Učitelem byl Václav Dobiáš nejen ve škole, ale v celém svém životě. Učil 

své žáky ne pouhému skladatelskému řemeslu, ale vedl je k pocitu společenské odpovědnosti, 

k tomu, aby byli sebekritičtí a vysoce nároční sami k sobě. Učil je umělecké odvaze, aby 

měli odvahu k experimentu i odvahu k prostotě, a především odvahu být sami sebou, být 

upřímní.“.422 
Těžko posoudit upřímnost Felixových slov vzhledem k datu vzniku tohoto textu 

a zároveň i s ohledem na jeho angažovanost ve Svazu čs. skladatelů a koncertních 
umělců. Přesto je až zarážející, nakolik zdůraznil uměleckou odvahu a odvahu k ex-
perimentu, což může působit jako negace Smolkových vzpomínek. Zdá se však ne-
pravděpodobné, že byl Felix jako jeden z prvních studentů Dobiáše v letech nejtvrd-
šího modelu soc. realismu konfrontován s jinými tvůrčími metodami, než s přístupy 
založenými na tradici a lidové tvorbě. „[…] Václav Dobiáš učil své žáky i všechny své 

419 NA, fond Svazu čs. skladatelů, k. 3, sign. Dobiáše, Kádrový posudek z 6. 6. 1951, f. 12
420 SMOLKA, Jaroslav, Jak jsem je znal, Praha 2014, s. 54
421 Tamtéž, 65–66
422 HEJZLAR, Tomáš, Václav Dobiáš – sborník vzpomínek a statí, Praha 1978, s. 41
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posluchače milovat svou vlast, milovat ji láskou smetanovsky vřelou, dělnou a mravnou. 

Václav Dobiáš učil nás všechny milovat socialismus, vnímat jeho krásu a sílu, věřit v slunný 

jas komunistické budoucnosti...“423

Dobiášova kulturně-politická angažovanost 50. let se promítla i do jeho pedago-
gické činnosti. Avšak po úpadku jeho faktického vlivu na československou kulturu 
od poloviny 60. let došlo v jeho profesorské činnosti k značnému umírnění, na němž 
se zpětně shodlo mnoho jeho žáků. Jiří Štilec považuje za důležitý příklad Dobiášova 
pedagogického dozrávání, že opustil přísnou výuky, kdy se dopouštěl demonstro-
vání svého vlivu prostřednictvím pedanterie. Toto období Smolka popisuje: „[…]

Vyžadoval nové a nové přepracování téže hudby až k nejčistšímu, nejdokonalejšímu tvaru. 

Profi toval každý, kdo poslechl a naučil se tomuto sebekritickému způsobu tvorby…“424 V poz-
dějších letech si naopak zachovával při své výuce rozhled a lidskost.425 Jeho kolega 
ze Svazu čs. skladatelů Jiří Pauer vyučoval na AMU od roku 1965, kdy byl Dobiáš již 
považován za pevnou součást pedagogického sboru fakulty. V 90. letech vzpomínal 
na svůj nástup na AMU s nostalgickou náladu, neboť podle jeho vlastních slov tam 
našel výborné kolegy – Dobiáše, Hlobila a Dvořáčka. „Atmosféra byla vynikající. A to 

vůbec nepřeháním. Kantoři si navzájem pomáhali, doplňovali se. Zavedli jsme semináře pro 

všechny posluchače, na kterých se posuzovaly kompozice našich žáků.[…] Takové pracovní 

semináře tehdy patřily k vynikající pracovní atmosféře, která nás spojovala.“426

Pauer poukázal na seminární výuky skladby na AMU, což lze interpretovat i jako 
uznání Dobiáše. Tento styl výuky byl vlastní především Dobiášovi a právě on měl na 
jeho prosazení největší vliv. Dobiáš měl ve svých seminářích pěstovat otevřenost, ko-
legialitu a částečně i soutěživost. Další učitel skladby Emil Hlobil, Dobiášův kolega 
ze Svazu čs. skladatelů, vyučoval ve stejné době zásadně své žáky jednotlivě a zůstá-
val tak věrný konzervativním názorům na výuku. Na seminární výuce lze vypozorovat 
Dobiášův charakter, který byl bytostně kolektivní. Jeho vedení seminářů spadá spíše 
do let 60., což byla léta, kdy přestával být člověkem společenským a v politických ko-
lektivech protěžovaným. Jeho „útěk“ do pedagogické činnosti a vedení seminářů tak 
může být vykládáno jako nalézání způsobu seberealizace v jiném druhu kolektivní 
práce. Diskuze na hodinách mezi jeho žáky a jím, či dokonce dalšími pedagogy byly 
takovými malými plenárkami. 

423 HEJZLAR, Tomáš, Václav Dobiáš – sborník vzpomínek a statí, Praha 1978, s. 41
424 SMOLKA, Jaroslav, Vzpomínka a zamyšlení nad tvůrčí osobností a dílem Václava Dobiáše, In: Hudební roz-

hledy, r. 34 (1981), č. 5, s. 219
425 ŠTILEC, s. 131
426 PAUER, Jiří, Kontrapunkty života, Praha 1995, s. 163
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ZÁVĚR

Po více jak půl století je vnímán socialistický realismus jako období, které je iro-
nizováno a zesměšňováno. Někdy je dokonce považován za éru, jejíž význam pro 
budoucí epochy je z hlediska jejího odkazu, přesahu a významu zanedbatelný. Toto 
pevné propojení kulturní politiky a umělecké tvorby je dnes považováno za škodlivý 
umělecký přístup devalvující tvůrčí svobodu, kreativitu a tím potírající tvůrčí a názo-
rovou pluralitu. Nutno však podotknout, že v jistých momentech je každá umělecká 
epocha závislá na politické situaci, ovšem v případě socialistického realismu je toto 
propojení explicitně deklarováno a tvoří jeden z jeho pilířů. Socialistický realismus 
lze vnímat jako estetický princip pronikající do všech odvětví umění za účelem vytvo-
ření kulturní hegemonie. Zároveň se snaží o přeorientování mentálních map všech 
svých účastníků, což má vést k dobrovolnému přijetí podřízenosti vůči vládnoucí 
moci. Prostřednictvím veřejně proklamovaného propojení umění a politiky v letech 
soc. realismu se měli stát umělci politicky aktivními spolutvůrci tohoto režimu a je-
jich tvorba měla působit jako ideový nástroj vládnoucí moci. Měl tak fungovat sys-
tém, kde není moc reprezentována pouze politickými institucemi, ale i kulturními 
strukturami a jejich produkcí.427 V případě hudby se touto „převodovou pákou“ po-
litického smýšlení staly svazy skladatelů, které působily ve všech zemích východního 
bloku. Jejich fungování mělo odpovídat sovětskému modelu, a to jak po stránce 
organizační a strukturální, tak i po stránce ideové. Teoretická východiska přicházela 
ze SSSR, ale za samotnou realizaci a začlenění myšlenek soc. realismu do národní 
hudební kultury zodpovídali pouze sami kulturní ideologové.

O socialistickém realismu se v Československu v hudební oblasti diskutovalo 
ještě před válkou, avšak pouze v relativně úzkém kruhu levicových intelektuálů, kteří 
byli osobně, či alespoň zprostředkovaně konfrontováni se stavem předválečné sovět-
ské kulturní politiky.428 Situace se změnila v souvislosti s osvobozením a následným 
utužováním politické a s tím spojené i kulturní závislosti ČSR na Sovětském svazu. 
Defi nitivně byl socialistický realismus uznán za nutnou cestu „nové“ hudební tvorby 
v souvislosti s přijetím Pražského manifestu a se závěrečným prohlášením pracov-
ního sjezdem skladatelů a hudebních vědců v roce 1948. Následně se soc. realismus 
stal závazným a veřejně závazným dogmatem až do roku 1956. Do té doby se občas 
zpochybňovala pouze míra naplňování požadavků soc. realismu. Příkladem potvr-
zujícím tento stav je diskuze mezi Páleníčkem a Dobiášem nad otázkou schematič-
nosti smetanovského epigonství projevujícího se v nonetu O rodné zemi. Ovšem ani 
Páleníček ve svých prohlášeních jakkoliv nezapochyboval o nutnosti skládat v duchu 
soc. realismu. V diskuzích ve Svazu čs. skladatelů se tak do roku 1956 nelze setkat 
s jakýmkoliv explicitním projevem nesouhlasu s protěžovanými metodami. Po roce 

427 RANDÁK, s. 308−309
428 MACEK, Petr a kol., Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 851−852
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1956 se z diskurzu pouze vytrácí zdůrazňování Ždanovova pojetí o boji proti forma-
lismu a kosmopolitismu, což lze vypozorovat i mimo diskuze ve Svazu, například na 
článcích Hudebních rozhledů. Metoda soc. realismu se stává jako celek nepotřeb-
ným v hudební praxi až po roce 1959, k jejímu úplnému odsouzení ovšem nedošlo 
po celou dobu existence ČSSR. 

Specifi kem socialistického realismu v hudbě, které ji odlišuje například od lite-
rární tvorby, je její uzavřenost vůči pronikání široké veřejnosti. Přestože i v hudbě 
probíhala snaha o legitimizaci režimu prostřednictvím různých soutěží o napsání 
nových masových písní (viz. Zpívejte ve dvouletce, Kulturní pracovníci armádě), ni-
kdy nedošlo k tak rozsáhlé propagační akci, která by dokázala svojí masovostí kon-
kurovat Fučíkově odznaku, či akci Pracující do literatury. Tento stav odpovídá pre-
misy o nutnosti značných tvůrčích dovedností při skládání hudby, ať již na jakékoliv 
kvalitativní úrovni. Naproti tomu literární text může napsat kdokoliv i bez dostateč-
ného vzdělání. Obecně lze ale říci, že ačkoliv hudba nezažila v tvorbě tak masovou 
produkci jako v literatuře, jejího vlivu na veřejnost si byli komunisté velice dobře 
vědomi. Prostřednictvím masových písní a jejich společným zpěvem bylo možné bu-
dovat sounáležitost mas s proklamovanými myšlenkami komunismu. V období bu-
dovatelské euforie mohlo sdělení politické hudební tvorby působit upřímně a pod-
manivě, navíc distribuce této tvorby byla pro režim velice snadná, a to především 
prostřednictvím Československého rozhlasu. Hudební složka také patřila neoddě-
litelně k fi lmové produkci, která v daných letech v rámci propagandistické tvorby 
zaujímala zcela nezastupitelnou roli. Domnívám se tak, že výhody působení hudby 
na masy jsou pro jakýkoliv totalitní režim zcela evidentní. 

Pro poválečné období bylo typické, že se zde utvořila skupina několika sklada-
telů, kteří se do té doby u veřejnosti netěšili zvláštní pozornosti, ale po osvobo-
zení se dokázali dokonale začlenit do obecné – nejen pouze politické – poptávky po 
nové tvorbě. Jednalo se především o skladatele Václava Dobiáše, Jana Seidla a Jana 
Kapra. Lze na ně nahlížet jako na talentované skladatele, kteří na konci 30. let stu-
dovali u skladatelů pozdního romantismu (Foerster, Suk, Novák) a zároveň byli kon-
frontováni s avantgardními komponisty a teoretiky z pozdních let první republiky 
a Protektorátu Čechy a Morava (Hába, Bořkovec, Nejedlý, Schulhoff ). Spolu se skla-
dateli a hudebními vědci, kteří přijali komunistickou ideologii za svou už před ro-
kem 1945, se po roce 1948 stali prominentním okruhem angažovaných hudebních 
umělců. Ovšem samotným přesvědčením by si tuto pozici nezajistili, naopak na ně 
byly kladeny požadavky od kulturních ideologů KSČ, aby se jako uvědomělí autoři 
stali příkladem pro ostatní. Konkrétní požadavky na novou „pokrokovou“ tvorbu si 
ale určovali sami skladatelé a hudební vědci na schůzích SČS. Na rozdíl od literární 
tvorby429 bylo pro hudbu typické, že vzhledem k tomu, že se ve vedení KSČ mimo 

429 Za hlavního literárního kritika KSČ byl považován Ladislav Štoll.
 BAUER, Michal, Ideologie a paměť, Jinočany 2003, s. 9
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Zdeňka Nejedlého nevyskytoval žádný samozvaný odborník Ždanovova ražení, byli 
za samotné vytyčování tvorby odpovědní především sami skladatelé a hudební vědci, 
pochopitelně však v mantinelech Ždanovova pojetí soc. realismu. Důkazem toho je, 
že v diskuzích ve Svazu čs. skladatelů se čtenář nesetká s nějakými projevy přímé in-
tervence předních politiků KSČ. Zásahy od ÚV KSČ či Ministerstva informací by šly 
spíše charakterizovat jako obecná doporučení, nikoliv jako jasné poučky jak docílit 
správné „pokrokové“ hudební tvorby. Na základě prostudovaných pramenů se mi 
jeví jako pravděpodobné, že „správná“ hudební produkce byla spíše v rukou samot-
ných hudebních odborníků a nepodléhala absolutní politické kontrole.

Pro hudební scénu v ČSR hrál zásadní roli Svaz čs. skladatelů založený v roce 
1949. Do té doby se skladatelé a hudební vědci organizovali v rámci Syndikátu čes-
kých skladatelů, jenž do roku únoru 1948 nepředstavoval ideovou organizaci odpo-
vědnou KSČ. To se změnilo se vznikem Akčního výboru Syndikátu českých sklada-
telů, kdy se komunističtí skladatelé v čele s Václavem Dobiášem zaměřili na kádrovou 
„očistu“. Teprve až založením Svazu podle sovětského modelu získala hudba plat-
formu, na které mohlo docházet k diskuzím, kterými by se legitimizovala oprávně-
nost a proklamovaná „demokratičnost“ kulturní politiky. Tomu ale vždy neodpoví-
dala skutečnost, neboť mezi léty 1949–1952 byl Svaz de facto pevně centralizovaná 
instituce vedená generálním tajemníkem Barvíkem. Neustále se v ÚV SČS skloňovala 
otázka kritiky a sebekritiky jako očistného rituálu předešlých chyb z let před přije-
tím soc. realismu. Období po roce 1953 však vykazovalo v rámci ÚV SČS náznaky 
produktivních diskuzí, které se navzdory proklamacím o ideovosti zaobíraly i více 
praktickými otázkami. Nutno dodat, že se částečná otevřenost diskuzí týkala pouze 
svazového prostředí, kdy byly jeho závěry v Hudebních rozhledech prezentovány 
jako všeobecně platné zásady. I když měl Svaz v otázkách ideovosti monopolní po-
stavení, konečná rozhodnutí o uvedení konkrétních děl byla záležitostí samotných 
hudebních těles, nikoliv skladatelů a hudebních vědců.

V letech 1949 až 1953 se do čela Svazu postavila úzká skupina prominentů, která 
řídila hudební kulturní politiku. Na toto stranické „sektářství“ ve své korespondenci 
upozornil skladatel Jaroslav Doubrava, který ač do KSČ vstoupil, nikdy se s poli-
tikou a soc. realismem neidentifi koval. „Dokonalou ,skupinu‘ vidíte hned za předsed-

nickým stolem. Je to skupinka vzájemně se podporujících soudruhů. Soudruh Sychra řekne 

o s. Barvíkovi, že je to dokonalý organizátor, s. Barvík o Sychrovi, že je to jediný socialistický 

vědec a oba se shodnou o s. Dobiášovi, že je to socialistický skladatel. S. Chremnikov nebo 

komu to poslali do časopisu Sovětskaja muzyka, to uveřejní – a veřejné mínění je hotovo. Aby 

nepřišel zkrátka další člen skupiny, prohlásí se s. Stanislav za jakéhosi stařešinu socialistické 

hudby…

…A přitom vidí dobře všichni, že s. Barvík psal o koncertu, který se nekonal, s. Sychra je 

ochoten zítra odvolat všechno, co řekl dneska, právě tak jako již odvolal to, co řekl před půl 

rokem o s. Očadlíkovi a právě tak jako před 2 lety odvolával svou habilitační práci. S. Dobiáš 
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napíše rozhlasu co chce, aby v jeho týdnu se z jeho díla hrálo, a pak to odvolá tím, že veřejně 

prohlásí, že s díly, která rozhlas podle jeho přání do jeho pořadů zasadil „nesouhlasí a že je 

odvolává“. S. Stanislav neodvolává tentokrát nic, on již se své Rudoarmějské symfonii vy-

čistil partituru od sekund v harmonii, a tak si alespoň vyspravil reputaci jako socialistický 

skladatel…“430

Vzhledem k tématu práce je nutné se věnovat Doubravově postřehu o Dobiášovi, 
jenž zajímavě ilustruje negativní projevy soc. realismu. Na rozdíl od Barvíka či 
Stanislava se jednalo o autora, který se už před rokem 1945 jevil jako talentovaný 
skladatel, o jehož kvalitách se měl vyjádřit i Alois Hába. Po umělecké stránce spočí-
vala jeho výjimečnost ve schopnosti komponovat takové líbivé masové písně, které 
si zajistily pozitivní odezvu nejenom na straně kulturních ideologů, ale například 
v případě písně Budujeme dokázal oslovit i běžné posluchače. Zároveň jeho konverze 
ke komunismu působila věrohodně, neboť pocházel z obyčejného venkovského pro-
středí a na svoji „lidovost“ odkazoval už před rokem 1945. Ačkoliv byl v blízkém 
kontaktu například s Hábou, nikdy se plně neztotožnil s jeho experimentální tvor-
bou a pro marxisticky smýšlející hudební vědce představoval umělce, který zůstal 
věrný zásadám „kvalitní“ tvorby národních klasiků. Znázorňoval člověka, jenž byl 
skvěle vybaven pro skládání typických skladeb soc. realismu a zároveň se v kulturní 
politice jevil jako člověk nezkažený předešlou dobou. Navíc mu byla bytostně blízká 
práce mezi lidmi, tudíž jej aktivní činnost v Syndikátu a později ve Svazu alespoň 
zpočátku upřímně naplňovala. Na Dobiášovi lze současně vidět problematičnost pří-
mého provázání umění a politiky. Jeho tvorba zcela odpovídala Ždanovovým tezím 
a jeho členství v mnoha ideových organizacích mu napomohlo k získání statusu nej-
prosazovanějšího skladatele v letech, kdy naopak někteří autoři kvůli jejich nezávislé 
tvorbě byli upozaďování (viz. Jaroslav Doubrava), či dokonce zcela zakázáni z dů-
vodu obvinění z formalismu (např. Bohuslav Martinů). Dobiášovo tvůrčí postavení 
bylo vázáno na socialistický realismus, neboť s postupným opouštěním Ždanovovy 
ideologie docházelo k reálné ztrátě jeho uměleckého vlivu.

Těžké je soudit, zda by se Dobiáš dokázal prosadit i bez socialistického realismu 
a poválečných, potažmo poúnorových preferencí. Přinejmenším by určitě nebyl 
úspěšný v takové míře. Jeho kulturně organizátorskou aktivitu bych neshledával ně-
jak zvlášť výjimečnou, neboť politická angažovanost se v onu dobu považovala za 
projev umělcova přesvědčení a ideovost byla očekávána od každého „pokrokového“ 
umělce. Podle všech dostupných pramenů se Dobiáš jevil jako spontánní, upřímný 
straník, nikoliv však jako fanatik bez empatie vůči kvalitní hudbě. Například při dis-
kuzích zabývajících se častou nepřítomností Jaroslava Doubravy se snažil poukazovat 
na jeho špatný zdravotní stav a poukazovat na to, že předtím byl zodpovědným sou-
druhem.431 Stejně tak se v roce 1949 postavil proti formalistickému obvinění Janáčka, 

430 HAVLÍK, Jaromír, Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit, Praha 2002, s. 237−238
431 NA, fond Svaz čs. skladatelů, k. 2, Záznam z 8. schůze presidia ÚV SČS z 18. května 1953, s. 7



111

Nováka a Suka. Zdá se, že Dobiášovo členství v KSČ obnášelo i jisté těžkosti. Janu 
Hanušovi se měl například svěřit, že „v noci ho budí telefonem a volají na ÚV, pak mu ale 

dali bezvýznamný příkaz, který by počkal do rána.“432 

I když Dobiášova aktivita po roce 1960 není předmětem této práce, pro dokreslení 
Dobiášova života je vhodné uvést i jeho peripetie v období Pražského jara. Navzdory 
skutečnosti, že ve druhé polovině 60. let už nepatřil ve Svazu mezi čelní kulturní pra-
covníky, byl z pozice protagonisty 50. let podroben kritice. Reformně smýšlející skla-
datelé jej „pasovali“ za člověka spoluzodpovědného za politiku „antiformalismu“. 
Situace zašla tak daleko, že na vlastní žádost odešel ze Svazu. I po této zkušenosti jako 
poslanec Národního shromáždění ale překvapivě hlasoval proti sovětské okupaci, ze 
strany však neodešel.433 Vedení „nového“ normalizační Svazu československých skla-
datelů a koncertních umělců dokonce Dobiáše požádalo, aby vstoupil zpátky a zároveň 
se mu omluvilo za předešlé nátlaky vůči jeho osobě.434 Do SČS se vrátil po Pražském 
jaru, ale zůstala mu pozice skladatele představující tvorbu 50. let, i když na ní bylo 
nahlíženo jinou optikou. Dobiášovu tvorbu soc. realismu považovalo vedení Svazu za 
„správnou“, ale zároveň si bylo vědomo skutečnosti, že jeho hudba představovala sle-
pou uličku vývoje československé hudby. Daný stav odráží patetická slova hudebního 
vědce Jaroslava Šedy: „[…] Dobiášův tvůrčí odkaz je časově podmíněn, avšak úhelným ka-

menem základů naší poválečné socialistické kultury; a zůstane jím, aby mohla česká současná 

a budoucí hudba z pevnosti jeho uložené růst k tryskotu nových myšlenek a k nové kráse.“435

Možná kdyby tenkrát Dobiáš rezolutně odmítl návrat do Svazu, byl by hodno-
cen jako skladatel, který v roce 1945 nadšeně přijal komunistickou ideologii, ale 
postupem času pochopil zhoubnost socialistického realismu a sovětského modelu 
kulturní politiky, tak jak to udělal jeho kolega Jan Kapr. To ovšem neučinil a bude 
s největší pravděpodobností i dále hodnocen jako představitel generace, která byla 
zodpovědná za ideologizaci kultury v období vrcholného totalitního státu. Jeden 
z posledních Dobiášových aspirantů na HAMU Ivan Kurz mi při našem rozhovoru 
odpověděl na otázku, na níž se mimo jiné ptali Dobiáše i členové semináře, a to proč 
v 70. letech prakticky nesložil ani jednu skladbu. Dobiáš měl odpovědět: „Tomuto 

režimu už nesložím ani notu.“436 Domnívám se, že Dobiáš nikdy nepokládal tvorbu so-
cialistického realismu za špatnou, nejspíš ani tehdejší kulturní politiku nevnímal kri-
ticky, ale s největší pravděpodobností ztratil nadšení z posrpnové politiky KSČ, což 
lze vypozorovat pouze na jeho umělecké regresi. Přesto mu veřejné funkce byly stále 
velice drahé a nikdy je neodmítal, neboť na začátku 70. let přijal funkci předsedy ve 
výboru Pražského jara, kterou zastával až do smrti 22. května 1978.

432 HANUŠ, s. 269
433 Tamtéž
434 NA, fond Svaz čs. skladatelů, k. 3, sign. Dobiáš, Dopis tajemníka Svazu Václava Kučery, f. 32
435 NA, fond Svaz čs. skladatelů, k. 3, sign. Dobiáš, Nad odkazem Václava Dobiáše (Lidové demokracie), 

f. 60
436 Rozhovor s Ivanem Kurzem, nar. 1947, aspirant Václava Dobiáš v letech 1971–1976 na HAMU. V Praze, 

22. 3. 2017 
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