Hudební historie
je krásný obor
Hudební historie je krásný obor.
Znovu jsem se o tom ubezpečil v listopadu 2018,
když jsem vyklízel kancelář ve zrušeném
Kabinetu hudební historie AV ČR v.v.i.
TEXT — TOMÁŠ SLAVICKÝ

Měl jsem už tehdy novou práci
a půl dne náhradního volna na to,
abych vynosil a vymyl skříně, do
kterých jsem dlouhých 22 let bezstarostně nosil papíry a knihy, které
nemohly bydlet v jednom malém
bytě se šestičlennou rodinou. Stál
jsem na psacím stole, vytahoval ze
skříní trsy papírů, a házel obloukem v podvečerním slunci do kouta
všechno vlastnění a vědění, které
už nebylo nutné k přežití. Zpočátku
jsem měl pocit práce s vidlemi, ale
zvolna jsem na sobě začal pozorovat, že mé vzpomínky jsou pěkné.
Procházela mi znovu pod rukama
velká spousta pěkné práce, lidí
a událostí, nezasloužených darů
i těžce vydobytých zbytečností.
Dostavil se také pocit, že v klidu
a bezpečí bych se asi nepřinutil vykonat potřebný samočistící proces
včas, rychle a sám.

nechtěli „s vlky výti“ a neměli tedy
rozhodně na růžích ustláno.

Zlatá devadesátá

Tomáš Slavický

Hudební závod
Při činnostech, které se nekonají
často, se dovedou vracet velmi
staré vzpomínky. Z harampádí všelijakých „déja vu“ se vynořil jeden
pozapomenutý výjev. Moje rozhodnutí studovat hudební vědu uzrálo
také při jednom vyklízení. Bylo to
krátce po změně poměrů a před
maturitou. S rychlou rodinnou
brigádou jsme vystěhovávali dům
v Jindřichově Hradci, kde kdysi
bydlel, učil, komponoval, prodával
a opravoval hudební nástroje můj
pradědeček Kamil Voborský. Při
této činnosti se dostávala na povrch o dvě generace starší vrstva
vzpomínek. Vraceli jsme se do let
1906–1949. Každý nový předmět
oživil kus života jednoho z posledních Dvořákových žáků, který se
usadil v okresním městě mezi Prahou a Vídní. Po schodech chodily
noty, písemnosti v latince i kurentu,
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poslední zbytky vybavení „hudebního závodu“ neboli nástrojářské
dílny… Vše s pamětnickými komentáři, přiměřenými potřebě odlehčit
situaci a udržet pracovní tempo.
Tehdy jsem přestal váhat mezi medicínou a historií a začalo na mě
volat rodinné řemeslo. Když jsem
se dopočítal k sedmé muzikantské generaci, která na mě vychází,
smířil jsem se s tím, že tohle není
špatná „dědičná role“, která si zaslouží dědičnou námahu. S velmi
neurčitými představami jsem se
rozhodl přihlásit na obor, který
vystudovali oba moji rodiče. Měli
tendence směřovat mě jinam – věděli o oboru zjevně příliš mnoho,
– ale nakonec nenamítali. Pocházet z muzikantské rodiny mělo své
výhody i nevýhody. Táta i dědeček
byli skladatelé, s odstupem času
si myslím, že nadprůměrní, ovšem

Na hudební vědu jsem nastoupil
v roce 1991. Měl jsem tak trochu
klanovou protekci a dlouho mi pak
ještě zůstala určitá snaha o neviditelnost a prevenci střetů zájmů.
Na devadesátá léta vzpomínám
jako na dobu velké euforie a nadějí. Měli jsme potřebu dohánět
všecko, co se dřív nesmělo, hltali
nedávno ještě zakázané knížky,
představovali si, že celý svět čeká
na naši českou muziku. Na pražské
katedře jsme tehdy zažili skutečné
zlaté časy. Vybraná společnost učitelů nám tehdy přišla samozřejmá,
ovšem nebyla asi k vidění nikdy
předtím ani potom. Měli jsme účast
na tom nejlepším, co ve skrytu
uzrálo v době nesvobody. Jedním
z nově přizvaných byl můj táta, kterého doporučil za svého nástupce
Petr Eben. Byl pak dlouholetým
a myslím, že i oblíbeným učitelem analytických předmětů. Výběr
přednášek i seminářů byl zcela
exkluzivní. Ty nejnavštěvovanější
vedli Ivan Vojtěch a Tomislav Volek
– oba se vrátili k učení v nejlepších letech, dobře spolu vycházeli,
byli strhujícími vypravěči a dokázali nás vyprovokovat k nadšení
pro obor. Laskavým a šarmantním vedoucím tohoto podniku byl
Jaromír Černý. Dodnes vidím jeho
potutelný úsměv v nikotinovém šerosvitu: „Oblak a mrákota jest vůkol
něho.“ O mém zaměření na starou
hudbu rozhodly pravděpodobně
přednášky Zdeňka Šestáka, vrstevníka a přítele mých prarodičů,
jemuž při výkladu doslova hořely
uši zápalem, když vzpomínal na své
objevování hudební minulosti rodných Citolib. Nebyl vystudovaným
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muzikologem, neboť se v únoru
1948 účastnil pochodu studentů na
Hrad, byl legitimován a předvolán
před akční výbor. Absolutní legendou byl pro nás ovšem Milan Poštolka – absolvent starého Arcibiskupského gymnázia s dokonalým
vystupováním anglického gentlemana, mluvící plynně několika jazyky. Vyprávělo se o něm, že v 70.
letech prošel s rovnými zády kádrovými pohovory a poté se nedostavil k některým z manifestačních
voleb. Byl nahlášen a potrestán
způsobem, který se proměnil v požehnání pro celý obor. Přednášeli
místo něho jiní, ovšem Poštolkova
pracovna v Českém muzeu hudby
se stala nepsaným centrem oboru.
Její kliku leštili studenti i mnozí
zahraniční badatelé. Bibliografii
k jeho přednáškám jsme si – jako
generace vyrostlá na samizdatech
– svépomocně vypisovali a množili.
U Milana Poštolky jsem ještě stihl
zkoušku z hudby baroka. Pohřbíval
jej v prosinci 1993 jeho přítel Karel
Dománek, nakažlivě usměvavý jezuita, téměř už devadesátiletý, se
zkušeností z vězeňského kamenolomu. Zažili jsme zkrátka lidi, před
kterými bychom se ani dnes neodvážili říci sprosté slovo.

Tradidit Deus
mundum disputationi
Vzhledem k tomu, že mě k hudební
vědě přivedl obdiv ke všestranným
muzikantům ze staré školy, hned
z kraje mě vtáhl vír praktických
předmětů. Vynikajícím kantorem
byl tehdy Eduard Douša, na jehož
hodiny harmonie, kontrapunktu
a instrumentace jsme nadšeně
nosili nepovinné úkoly. Dokázal
okamžitě najít jakoukoliv chybu
a okomentovat ji tak, že nikoho neurazil. V pozdějších ročnících už se
naše sdružování profilovalo podle
zájmů, tedy seminářů. Nejvýraznější „partička“ byla tehdy Volkova,
Vojtěchova a Daňkova. Celkem
soběstačnou elitou byli „Černí“
medievisté, kteří byli ihned zapřaženi do mezinárodního výzkumu.
Zvláštní gravitaci pak měla sekta
starohudebníků. Kolbištěm jejich
nejlepších disputací, které pokračovaly v osvědčených tradicích
paralelního vzdělávání, byl nejčastěji „bufík“ v přízemí nebo oleštěný
obrubník před Blatničkou.
Když jsme začali chodit nezávazně
„očumovat“ do seminářů, hned
napoprvé mě unesla atmosféra
v hodinách Tomislava Volka. Bylo
na něm poznat, že se s ním život
nemazlil, ale také, že má nás študáky rád. Pokud někoho „péroval“,
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Kantorka 2005: zleva Tomáš Slavický, Jan Kachlík, Ondřej Maňour, Václav Kapsa,
Matouš Vlčinský, David Stranofský

poznali jsme, že mu na něm záleží.
Ne všichni tuhle kadetku vydrželi.
Mě ale přesvědčil, že to s námi myslí dobře, a že se u něho mám co
naučit. Určitě by mě tenkrát nenapadlo, že to jednou bude můj dlouholetý učitel, kolega a dobrodinec.
Při vzpomínkách na studia nemůžu
a nechci zapomenout také na paní
Zuzanu Petráškovou, která už tehdy
vedla hudební oddělení Národní
knihovny. Při každé cestě pro knihu
se nás vyptala, na čem děláme a co
bychom k tomu potřebovali. Potom
nám přinesla třeba i něco úplně jiného, a k tomu poradila věci, které
nám ve škole nikdo neřekl. Tam
jsme vlastně všichni vystudovali.
Když se oči zvedly od knihy, zastavily se ve freskách na klenbě matematického sálu někdejšího Collegia
Clementina. Lišáčtí jezuité nám tam
zanechali k přemýšlení schémata
Ptolemaiova i Koperníkova astronomického systému, a u nich návod
k použití: TRADIDIT DEUS MUNDUM DISPUTATIONI.

South Pole
Studium hudební vědy nebyly jen
přednášky, semináře a knihovny.
Přes veškerý studijní zápal i přirozenou lenost jsme měli značnou
potřebu sdružování. Prožili jsme
střední školu za celkem už neškodné „perestrojky“, ale přesto
jsme prožívali velkou úlevu, že už
nemusíme pozorovat své nové kamarády, který z nich může být fízl
nebo sojka. Přirozeně jsme tíhli
k disidentskému srocování, čundráctví a společenskému zpěvu.
Semestry se zahajovaly a ukončovaly formou potlachu na Berounce,
velkorysejší pospolité podniky byly

poněkud neskromně povýšeny na
„Společnost Emiliána Troldy pro
muzikologické pěší výlety“.
Před sebezničujícím úkolem připravit vánoční besídku katedry stály
tradičně druhé ročníky. První akce
tohoto druhu, jíž jsem byl svědkem,
nastavila laťku do nepřekonatelné
výše. Bylo to v prosinci 1992, kdy se
připravoval česko-slovenský „Ausgleich“, a do všeobecně nostalgické
atmosféry přišel jako vzácný host
Petr Eben. Jaromíru Černému se
jej podařilo nějakým způsobem vyprovokovat nejprve k improvizaci
wagnerovské nekonečné melodie,
a nato k variacím na téma „Kde
domov můj“. Zbytek večera jsme
poslouchali nepředstavitelné a nenapodobitelné improvizace, které
na přání pokračovaly ve stylu kteréhokoliv skladatele. Pak jsme se
dověděli recept ze staré školy na
„ars improvisandi“: méně důležitou
práci musejí převzít prsty a hlava
má volnost k myšlení. Byla to jen
další forma odvěké zkušenosti, že
skutečný mistr musí být zároveň
i kvalifikovaným řemeslníkem.
Za jeden z vrcholů společenského
života považuji scénické provedení zpěvohry Romana Nejedlého
„Sezení městské rady“. Bylo to
svěží dílko s vizionářským námětem zeštíhlování pracovišť a správného psaní protokolů, které ve své
době zjevně naplňovalo očekávání
publika. Souhrou nedopatření jsme
jej zopakovali i na několika celkem
vážně míněných akcích. Když se
náš mužský sbor po létech sešel na
jednom pracovišti (o tom viz dále),
sdružování postoupilo do vyspělejší formy každoroční zálesácké
výpravy spolužáků a jejich synů do
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Vlasta, Klement a Milan Slavičtí, 1981

pravé divočiny. Cílem byly zpočátku
ještě neelektrifikované krkonošské Keilbauden/Klínové Boudy.
Předčítání hodnotné literatury po
setmění u hučících kamen bylo samozřejmostí. Výběr i přednes obstarával Václav Kapsa, a když došlo
na loučení Shackletonovy antarktické výpravy se zamrzlou lodí, ani
dospělý by si nedovolil přerušit nastalé ticho zaklením či vzlykem. Jak
bylo později veřejně přiznáno, byly
to okamžiky silné inspirace. Jedním
z účastníků tohoto vydařeného ročníku byl náš spolužák Mirek Srnka.
Po několika letech zrání přivítal
hudební svět ovacemi a superlativy
jeho operu „South Pole“.

O naší hudební
historii můžeme
s veškerými
sympatiemi říci,
že vznikala zdola,
z potřeby včas
zachraňovat
mizející
kulturní dědictví.

22 let na Štrozoku
Nástup do zaměstnání v roce 1996
byl celkem tvrdým dopadem do reality. Z kolegiálního, mírně nedospělého, ovšem v zásadě přejícího
studentského světa jsem se skokem dostal doprostřed lidí, kteří se
zjevně navzájem neměli rádi. Bylo
tam zblízka vidět, jak dovedly zdevastovat mezilidské vztahy dávné
nespravedlnosti. Zpočátku jsem
na všetečné dotazy spolužáků odpovídal, že mám na Ústavu hudební vědy za úkol snižovat věkový
průměr. Začínal jsem v nejisté roli
zástupu za mateřskou dovolenou
a na ÚHV se opakovaně vyhrožovalo
zrušením. S pocitem sbaleného
kufru ve dveřích jsem tam strávil
pěkných 22 let života. I v neveselém
prostředí byli vzácní a kolegiální
lidé. Mnohému ze základů řemesla
nás doučil vždy noblesní Milan Pospíšil, který se jako první zasazoval
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za revitalizaci dvořákovského výzkumu. Obzvláště rád vzpomínám
na Jana Koubu, a Marii Skalickou,
mimořádně pracovité lidi, kteří ve
mně vzbudili vážný zájem o hymnologii. Mezitím odcházeli a přicházeli ředitelé i kolegové, každou
středeční poradou otřásaly nové
detonace konfliktů mezi vedením
a mužstvem. Většinou to končilo
nějakým více či méně dobrovolným
odchodem či zmizením. Někteří kolegové zvládali svou situaci s nadhledem. Jednoho dne se například
na průčelí domu objevila improvizovaná pamětní deska s incipitem
„Zde žili a pracovali…“ a explicitem
„… Lidé, bděte!“. Jak lidí ubývalo,
poslední ředitel narychlo obvolával
své žáky a na Puškinově náměstí se
scházela vybraná společnost, která

v pozdějších letech osvědčila značnou soudržnost. Domovský lokál
jsme rychle našli. Nás doktorandy
si jakousi dějinnou gravitací přitáhl
nedaleký hostinec „Na Slamníku“
ve staré Bubenči. Prastará hospoda
s lípou si ještě dnes uchovala silného
genia loci z časů, kdy byla vyhlášená
jako „Strohsack“ a byla zázemím
severopražského řemeslnictva, tovaryšstva a učňovstva.
Když už byla atmosféra na ÚHV
nedýchatelná a po poradách jsem
se pravidelně bezdůvodně utrhoval na děti, využil jsem jakéhosi
narychlo svolaného rekonkurzu
a přihlásil se nadále jen na poloviční
úvazek. Peněženka z toho nebolela,
neboť akademický pracovník s rodinou a polovičním úvazkem se neměl
o nic hůře než s plným platem a sociální podporou. Prožil jsem pak neopakovatelné tři roky studia, práce,
psaní a popularizování, i potřebného
času pro rodinu. Mohl jsem si dovolit věci, na které by se při výdělečném nastavení priorit nikdy nedostalo. Rád vzpomínám obzvláště na
práci pro rozhlas. Vltava postupně
přinesla a odnesla 6 ročníků „Liturgického roku“ a řadu menších hudebních seriálů. Nejvíce jsem dnes
vděčný za možnost připravit vzpomínkové pořady s pamětníky, ve
kterých se podařilo zachytit alespoň
něco málo z vyprávění generace lidí,
kteří hodně zažili.
K novému roku 2003 muzikologie ztratila samostatné akademické
pracoviště, a s ním i možnost rozhodovat o svých osudech. Naším
dobrodincem se tehdy stal Lubomír
Tyllner, jemuž se podařilo přesvědčit své kolegy etnology, aby žebrající obor přijali pod svou střechu.
Prodloužil tím pracovišti i týmu život o krásných 15 let. Od něho jsem
se také nechal přesvědčit k návratu
na celý úvazek, čehož jsem později
nelitoval. S etnology jsme brzy našli společnou řeč. Oba naše obory
jsou ze své podstaty interdisciplinární, o zajímavá témata a projekty
nebyla nouze, a i když u kormidel
a na kapitánském můstku nebyla
později dokonalá shoda, kolegialita
v podpalubí byla vynikající. Vedení
týmu převzala Jarmila Gabrielová,
která vedla zároveň projekt dvořákovské edice i pražskou katedru
a většinu z nás znala od školních
škamen. Pokud bychom se chtěli
srovnávat s podobnými pracovišti
ve světě či jinými akademickými
obory, bylo ovšem naše oddělení
chronicky personálně podvyživené.
Většina kolegů byla navíc vázána
v dvořákovském projektu, kde odvedli velký kus neviditelné a později
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nepochopitelně zmařené práce. My
ostatní jsme měli to štěstí, že jsme
v určitém závětří zodpovídali každý
sám za sebe. Prací za odměnu bylo
hlídání jubileí a organizace konferencí. Jako začátečníci jsme ještě
za časů ÚHV připomínali výročí
Emiliána Troldy (1999) a Adama
Michny (2000), s etnology jsme se
nejlépe spřátelili nad Františkem
Sušilem (2004), s filology a bohemisty nad Fridrichem/Bedřichem
Bridelem (2008). Dlouholeté fungování pracoviště za nepočítaných
přesčasů byl malý zázrak. Zpětné
ocenění si zaslouží zejména úroveň
časopisu „Hudební věda“, který zajišťoval Ondřej Maňour v roli redaktora, grafika, notosazeče i fundraisera. Díky obětavosti předposlední
vedoucí Jarmily Procházkové se
podařilo takřka na poslední chvíli
spustit dlouho připravovanou platformu pro kritické edice „Academus“. Při zpětném ohlédnutí si
myslím, že jsme za daných podmínek udrželi laťku zvanou „německá
kvalita za české ceny“. Kdybychom
se chtěli chlubit ještě německou
dochvilností, pak bychom bývali potřebovali buď větší tým, prostředky
na externisty, nebo museli slevit
s kvalitou. Dnes si cením toho, že
jsme slušně obstávali i v dobách
kvantitářského „kafemlejnku“ výsledků aniž bychom produkovali
zbytečnosti, a že byl náš obor přijímán, a později i zván do kvalitních
interdisciplinárních projektů.

Staré-li zašlo,
novému žijme
…stojí psáno na zašlé fasádě jednoho z kdysi moderních domů
v Braníku. Způsob zániku KHH
překonal všechny naše předpoklady i sázky. Byl podobně absurdní
a zbytečný jako kdysi události před
zrušením samostatného ÚHV. Celý
proces nebudu popisovat ani soudit, neboť původní a zjevně netrefený cíl jsme se nikdy nedověděli a asi ani nedovíme. U hlavních
rozhodování jsme pochopitelně
nebyli. Podle našich pozorování
měla ohlášená transformace fázi diletantského pokusu o převzetí moci
a fázi profesionálního odklizení problémové instituce. Domýšlet, kdo
všechno se žalostně zpackaných
pletich účastnil, by bylo za hranicí
konspiračních teorií. To, co se odehrávalo před námi, mělo formu levného seriálu a posléze absurdního
dramatu. Kromě zrušení pracoviště
a více než desítky muzikologů na
trhu práce se vlastně nic nestalo,
nic nebylo zdůvodněno ani veřejně
komunikováno.
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Že je s námi zle, pochopili jsme až
tehdy, když nás začali zastavovat
staří známí a ptát se nás, zpočátku
pobaveně, později stále starostlivěji,
jestli víme, co o nás naše nové vedení
roznáší, a jestli už jsme si zašli na
pracák pro správné formuláře.
Když jsme je přestali uklidňovat, že
každé nové koště dobře mete, ale
nic se nejí vařící, pochopili jsme,
že už není kde hledat spojence.
Informační válka už proběhla všemi
patry vedení a náš tým byl vykreslen
v ponurých odstínech. Nejhorší bylo
pozorovat, jak se na nás někteří
dávní známí nějakou dobu dívali jako
skrz skleněnou zeď. Dějiny obvykle
píší vítězové a z této akce žádný
vítěz ani vítězka nevyšla. Nemělo
by být zapomenuto, že všichni naši
dlouholetí přátelé etnologové, kteří
měli na starosti naše propouštění
z EÚ, se k nám chovali velmi slušně,
a v mezích diplomatického protokolu
nám projevovali účast. Nový ředitel
EÚ Jiří Woitsch udělal ve své situaci
asi maximum pro to, abychom
v důstojných podmínkách dokončili
nejdůležitější rozpracované projekty.
Hra pak byla zjevně dohrána podle
jiného scénáře, v jiné režii a s jiným
obsazením. Pověření k vybudování
nového muzikologického pracoviště
dostal Ústav dějin umění, který
si zcela pochopitelně sestavil
vlastní tým a vybral nové lidi
s perspektivními projekty.
Možnost vystřídat akademickou
práci za muzejnickou považuji za to
nejlepší, co se mi mohlo po dvou
dekádách v oboru stát. Nad dokumentací hudebních nástrojů a pozůstalostí zjišťuji, že se velkou oklikou
vracím zpátky do světa, který mě
kdysi přivedl k muzikologii. Když
už bylo více než zřejmé, kam KHH
směřuje, přivítal jsem zprávu o konkurzu v Českém muzeu hudby.
S rozhodnutím jsem ještě počkal na
oznámení našich předpokládaných
výpovědí. Hned první úkol spočíval
ve stěhování depozitářů do nových
moderně vybavených prostor. Pod
rukama v rukavicích nám procházela jedna z nejzajímavějších evropských sbírek hudebních nástrojů.
Byla to velká úleva, po několika
letech absurdit, nejistoty a předem
ztraceného zachraňování spočinout
u smysluplné práce, která člověku
denně otevírá nové obzory.

Muzikologie nebo
hudební historie?
Nerad se přidávám k poraženeckému
despektu vůči muzikologii jako oboru
v zániku. Tím bychom jen dávali pohotovou výmluvu všem, kdo se o nějaký malý zánik omylem zasloužili.

Naše muzikologie je mnohem vitálnější, než se může zdát při pohledu
na oborové instituce. Důvodem k optimismu je každá kvalitní studentská
práce i každá objevná kniha našich
emeritních kolegů, kteří většinou neprožili pohodlný život a dnes zúročují
své zkušenosti ve svobodě a bezpečí.
Pokud jejich štafetu převezmeme
v nastavené kvantitě a kvalitě, zániku
se nemusíme dožít.
Uznávám ale, že se cítím o něco
lépe v roli hudebního historika
než hudebního vědce. O naší hudební historii můžeme s veškerými
sympatiemi říci, že vznikala zdola,
z potřeby včas zachraňovat mizející kulturní dědictví – podobným
způsobem jako pár generací dříve
třeba obrození českého jazyka nebo
počátky památkové péče. Naproti
tomu české muzikologické instituce byly od počátku zapletené do
nesympatických protislužeb. Jejich
karty se míchaly ve vysoké politice
a pro skutečné špičky oboru v nich
předem nebylo místo. Není proto
divu, že ta nejlepší a nejtrvalejší
práce zůstávala za lidmi, kteří už od
časů Zdeňka Nejedlého pracovali
v určité formě oborového disentu.
Je škoda, že se oba paralelní světy
nepodařilo náležitě propojit v době,
kdy nás nic neohrožovalo.
Naši předkové neměli rozum
a přenechali nám tady spoustu muziky. Nějaké procento jejich snažení
každoročně uniká obvyklému pádu
z okna do kontejneru. V civilizovaném světě by mělo být samozřejmostí, že se někdo postará o lidi
v nemoci a ve stáří, a mohou dožít
v jistotě, že se jednou někdo postará také o výsledky jejich práce.
V koutě světa, který se stále ještě
vyznačuje mimořádnou hudební
kulturou, jsme tady od toho my, hudební historikové. ×
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