A nemohu
nevzpomenout…
Muzikolog, skladatel, učitel
Miloš Štědroň. Desítky let patří
k nejvýraznějším osobnostem české
kultury a pedagogiky. – redakce
TEXT — MILOŠ ŠTĚDROŇ

U klavíru koncem 90. let
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Moje rodina, doba, školy

Narodil jsem se v Brně 9. února
1942 v královopolském sanatoriu
dr. Navrátila. Tam se od 30. let 20.
století narodili místní Královopoláci – například Milan Kundera,
Milan Uhde a mnozí další. Vyrůstal jsem v hudební rodině – můj
otec Miloš Štědroň (1902) přišel
do Brna po maturitě z Vyškova na
Moravě z hudebnické rodiny bratří
Štědroňů – byli to Vladimír (1900) –
právník a absolvent pražské konzervatoře a mistrovské školy u Josefa Suka, můj otec Miloš, který
po maturitě vystudoval geografii
a kartografii na přírodovědecké
fakultě nově vzniklé Masarykovy
univerzity, ale protože nebylo místo,
tak působil jako úředník Cyrilometodějské záložny v Brně na Zelném
trhu v srdci města pod katedrálou
sv. Petra a Pavla. Vzpomínal vždy,
jak za jeho kolegou a přítelem skladatelem Osvaldem Chlubnou docházel často Leoš Janáček a žádal
otce, aby Chlubnu zavolal… Třetím
z hudebnického rodu Štědroňů byl
Bohumír (1905) – ten vystudoval po
maturitě na brněnské Masarykově
univerzitě dějepis, zeměpis a hudební vědu u Vladimíra Helferta,
u něhož po ukončení studia obhájil disertaci o sólových kantátách
G. B. Bassaniho. Helfert ho vyslal ke
studiu materiálů na cestu do Itálie.
Strýc Bohumír současně studoval
klavír u Viléma Kurze a často vystupoval jako klavírista, doprovazeč,
cembalista a v komorním duu s nejmladším bratrem Janem (1908).
Ten vystudoval po maturitě housle
na brněnské konzervatoři u Fr. Kudláčka. Dědeček František Štědroň
(1868) – otec mého otce a dalších
bratří, přišel v roce 1895 do Brna
a po dvou letech do Vyškova. Byl
to multiinstrumentalista, pocházel
z Vysoké u Holic ve východních Čechách a vyškolil se u Čeňka Holuba.
Můj dědeček František ovládal prý
virtuózně hru na kontrabas (jeho
účast v Amarovi požadoval Janáček), helikon, byl varhaníkem ve
Vyškově a působil jako kapelník
a houslista. Navíc dědeček vytvořil a řídil kapelu, z níž po jeho smrti
vzniklo symfonické sdružení Hané,
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řízené Janem Štědroněm. Tato kapela byla dobře známá a nedávno
jsem našel doklad o tom, že hrála
v brněnském Německém domě
(Deutsches Haus) 1898 Wagnerovy
operní předehry.
Pět let jsem byl žákem svého
strýce Bohumíra, který mě vzdělával komplexně – protože jsme
bydleli kousek od sebe, učil mě několikrát týdně – kromě klavíru i teorii, dějiny hudby a hlavně mě brával
pravidelně do opery a na koncerty.
Tak jsem v útlém mládí důvěrně poznal operu, operetu a částečně i činohru a koncerty. Matka v obavách
před nadměrnou intenzitou této
činnosti mě převedla ke své bývalé
učitelce Anně Holubové, která mě
připravovala na konzervatoř. Chodil jsem k ní skoro 10 let a místo
konzervatoře jsem začal studovat na filozofické fakultě od roku
1959 hudební vědu a bohemistiku.
V prvním roce bylo otevřeno jen
studium hudební výchovy, ale už
koncem prvního roku jsem docílil
převedení z pedagogického studia
do odborného studia hudební vědy.
Bohemistiku jsem ale celou absolvoval. Současně jsem byl soukromým žákem ve skladbě a hudební
teorii u Viléma Blažka a později
u Zdeňka Blažka, který byl ředitelem konzervatoře a přešel v době
mých studií jako docent a později
profesor na filozofickou fakultu
na katedru hudební vědy. Za jeho
působení na konzervatoři jsem se
paralelně se studiem hudební vědy
přihlásil na obor skladby, který se
realizoval jako součást studia nástroje – v mém případě klavíru. Tak
jsem studoval dva roky a po zrušení
této možnosti jsem se už přátelil s Aloisem Piňosem, Miloslavem Ištvanem, Josefem Bergem
i Janem Novákem. Ti všichni se ke
mně chovali nesmírně přátelsky
a přiměli mě, abych udělal přijímací zkoušky na obor hudební
skladba a teorie na JAMU. Talentové zkoušky platily několik let
a já jsem nastoupil po jednoroční
vojenské službě v Pardubicích na
JAMU v roce 1965 a ačkoliv jsem
už byl zaměstnán, tak jsem řádně
vystudoval obor kompozice, absolvoval a nastoupil do dvouletého
postgraduálního studia elektronické a technické hudby. Prvními
absolventy jsme byli tři – Rudolf
Růžička, Arnošt Parsch a já. Na začátku normalizace obor zanikl…

Vysokoškolská studia

Na filozofickou fakultu jsem
se dostal na podzim 1959. Hudební věda nás okamžitě plně
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Jiří Fukač, Jiří Vysloužil a Miloš Štědroň v roce 1988

Na brněnském kolokviu Musica bohemica et europaea (1970). Zleva Karel Risinger,
Karel Janeček, Emil Hradecký, Miloš Štědroň a Hans Heinrich Eggebrecht

zaměstnala – bylo nás osm – oproti
dnešním stovkám posluchačů idylický stav – stejně tak bohemistika,
kde úvod do českého jazyka přednášel asi čtyřikrát František Trávníček, potom onemocněl a nahradil ho Mirek Čejka, který přišel po
mnohaletém pobytu v Číně. Kromě
toho přednášel čtyřhodinové dějiny
české literatury noblesní Dušan
Jeřábek, který připomínal Dobrovského; staroslověnštiny i se semináři byly 4 hodiny a kromě toho
další semináře – zkrátka a dobře
úvazek tak 40–42 hodin týdně. Na
hudební vědě jsme v prvním ročníku nepoznali ještě Jana Racka –
učil Rudolf Pečman, můj strýc Bohumír Štědroň a kromě externistů
Přemysl Novák, nebezpečný politický korteš, kterého se všichni báli.
Považoval se za skladatele a byl autorem budovatelské písně Chlapci

a děvčata, pojďte s námi, každý, kdo
máte svou zemi rád, školou, hřištěm, zahradami necháme své šátky
rozevlát… Jeho výuka byla na rozdíl
od Rudolfa Pečmana mdlá a nezajímavá. K nim přistoupil geniální
Oleg Sus, syn ruského emigranta
a estetik – strukturalista, navazující
na linii Romana Jakobsona, který
na naší fakultě působil ve 30. letech
a pořád nebyl zapomenut. Marxismus přednášel Jaroslav Šabata,
který byl v té době nesmírně tolerantní, charismatický, obklopený
nadšenými posluchači – připomínal
mi jezuitské učitele, kteří uchvátili
patnáctileté a o málo starší chlapce
a převedli je úrovní své výuky do
řádu. V jeho seminářích se diskutovalo na tu dobu velmi liberálně.
Já jsem byl studiemi uchvácen – lingvistika měla v Brně tradičně vynikající úroveň – na fakultě
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Miloš Štědroň koncem 90. let

Theodora Straková, John Tyrrell
a Miloš Štědroň v Lelekovicích (2005)

přetrvávali staří profesoři, okolo
kterých byl shluk mladých marxistických asistentů, kteří se postupně
zbavovali chiliastické pomatenosti
50. let. Prošel jsem staroslověnštinou u Radoslava Večerky a Jaroslava Bauera, obou excelentních
vědců, dějiny české literatury u Dušana Jeřábka byly rovněž na vysoké
úrovni stejně jako setkání s Jiřím
Levým, teoretikem překladu, historická mluvnice u Dušana Šlosara
a Arnošta Lamprechta byly bez
jakékoliv politické zátěže. Dušan
Šlosar se pak stal z učitele mým
přítelem a spoluautorem – vydali
jsme spolu mnoho studií mezi lingvistikou a muzikologií. Teorii verše
nám přednášel Josef Hrabák – vynikající lingvista a historik literatury.
A na hudební vědě? Ocitl jsem se ve
zvláštní situaci: můj strýc, vynikající hudebník, byl odstaven z politických důvodů po udání jakýmsi
Frendlovským, který tak zastavil
jeho kariéru na pedagogické fakultě. Strýc přešel na filozofickou
fakultu a jako spolužák a stejně
starý věčný konkurent profesora
Racka byl v pozici někoho, koho

40

zachránil – zní to absurdně, ale je to
tak – před vyhazovem z univerzity
Klement Gottwald. Bratři Štědroňové budoucího dělnického prezidenta víc než dobře znali z Vyškova
a z Dědic. Když byl strýc po udání
vyšetřován a vše v jeho postupu na
pedagogické fakultě bylo pozastaveno, jela sestřenice Gottwalda na
Hrad a vezla tam jako dnes bychom
řekli vinotékařka excelentní vína.
Gottwald nebyl v deliriu, ale vzpomínal dlouze na Vyškov a na všechny
se vyptával. Když se dozvěděl, že
strýc Bohumír je vyšetřován kvůli
tomu, že ho nepřipomenul v projevu
při oslavách jubilea vyškovského
gymnázia, nesmírně se rozčílil
a hned volal do Brna ve prospěch
strýce. Navrženou docenturu mu
už nevrátili, ale zůstal na univerzitě… Habeant sua fata personae…
Strýc byl v době mého studia tímto
poznamenán, vyděšený nestraník
angažující se nuceně v ROH na rozdíl od Racka, který byl kabinetním
komunistou s neustálým ohrožením
Přemyslem Novákem. Racek byl
ovšem noblesní – když napsal jediný politický článek do Hudebních
rozhledů o marxismu a jazykovědě,
je tam po podrobném prostudování
nejúdernější jen nadpis – uvnitř jsou
shluky citátů elegantně poskládané tak, aby nikdo nebyl jmenován. Ve druhém ročníku jsem Racka
poznal – jeho přednášky byly na
vysoké úrovni po stránce historicko-uměnovědného eklekticismu –bylo
to samé připomínání „světovosti“
muzikologie a jejího koryfeje – ale
krásně se to poslouchalo. Teprve
později jsem přišel na to, že je tam
mnohem méně hudby než obecných kulturních dějin a že Racek

pokračuje cestou Nejedlého, na
kterého nepokrytě nadával. Byla to
však kulturní historie s vkládanými
hudebními epizodami. Analyticky byl
Racek nejistý, jeho hudební potence
nebyla velká, ale semináře byly liberální, slušně vedené a v té době
patřily k tomu lepšímu, co na fakultě
bylo. Můj strýc, kterého jsem tehdy
nahradil Rackem, byl vehnán do
pozice regionalisty. Jako pomocná
vědecká síla jsem byl neustále
v blízkosti Racka, iluze okouzlení
jsem se zbavoval postupně. Nikdy
jsem však nepřestal uznávat Rackův
liberalismus, jeho laskavý nezájem
a benignost, s níž řídil ústav. Když
jsem byl ve třetím ročníku, neprošel
jakousi prověrkou, a proto byl převelen do funkce vedoucího tehdejší
asistent brzy docent dr. Jiří Vysloužil z JAMU, kde byl už před třicítkou prorektorem. I on brzy splynul
s katedrou a po příchodu vrostl do
ústavu, kde dříve studoval a celkem
splynul s ústavem, který sice vedl,
ale kde vědecky stále dominoval
Racek. U Racka jsem oceňoval ještě
jedno: měl nadání pro stanovení
tzv. bonity tématu – ihned rozeznal,
v čem je pramenná nebo funkční
hodnota a dovedl toho využít a to
tak, že se k tematickému okruhu
připojil a převyprávěl ho a tak se stal
jeho „spoluvlastníkem“. To udělal
v případě Karla Vetterla, který ještě
za vedení V. Helferta zpracoval haugwitzovskou hudebnost na Náměšti
jako pozoruhodnou enklávu. Vetterl
mi sám jako posluchači – pomocné
vědecké síle ve vedlejší místnosti
(byl to vynikající vědec bez jakékoliv
pýchy a skutečný odborník) řekl, že
ho Haugwitzové odmítli při výzkumu
a teprve až mu Helfert na svou navštívenku s baronskou korunkou napsal doporučení – mu otevřeli brány
dokořán a umožnili co nejrozsáhlejší
studium. Racek jeho studii na úrovni
knihy převyprávěl v němčině a dostal se tak do problému, jehož muzikologický význam neustále roste…
Tak to bylo vícekrát…
Když jsem později byl postaven
před úkol hodnotit Racka i mého
strýce, postupně jsem si uvědomil
výhody i úskalí jejich metodologických východisek a schopností.
Racek dokázal vzhledem k analytickému zázemí maximum – tam,
kdy byla nezbytnost analýzy, vždy
se obrátil na svého přítele skladatele a teoretika dr. Zdeňka Blažka.
Ten si byl vzniklé situace dobře vědom. Nejlépe je to patrné v monografii Kryštof Harant z Polžic, kde
analýzu Harantovy mše provedl
Blažek – nevím zda záměrně nebo
nevědomky – metodou šínovské
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analýzy, která je v textu zcela nepatřičná. Ale skoro nikdo to nepostřehl
a ještě Marie Koldínská ve své jinak
vynikající harantovské monografii
oceňuje Rackovu „analýzu“…

Moje studia na JAMU

Jako muzikolog
tíhnu
k analyticky
podporované
kombinaci
nejrůznějších
metod a mám
zvláštní slabost
pro etymologii
a filologii
a literárně vědné
postupy.

který ho na vlastní žádost opustil.
To je nesmysl, protože já jsem byl
jen provizorním žákem a vše bylo
domluvené s oběma pedagogy. S Ištvanem jsem potom spolupracoval
na dokončování opery Josefa Berga
Johannes doktor Faust, spolu jsme
jezdili v prosincových dnech 1989 do
Prahy a byl jsem asi poslední člověk,
s nímž se rozloučil před nástupem
do trolejbusu. Ráno náhle zemřel.
Předtím mě ještě s úsměvem ujistil, že odmítl akademickou funkci
a chce jen komponovat… Mám
o tom několik dokladů – přátelských
krásných dopisů… Fama crescit eundo… Oba pedagogové Piňos a Ištvan nechtěli být žádnými pedagogy,
a proto byli skvělí. Ukazovali, co
dělají a nic neoktrojovali. Na JAMU
během studia jsem zažíval podobný
stav jako později od roku 1968 v Divadle Husa na provázku – pocit
někoho, kdo je obklopen komunou
podobně smýšlejících lidí, kteří jsou
ochotni bez jakýchkoliv kalkulací
podřídit se společnému cíli a přijímají a později také sami přebírají
dílčí vedení a spoluvytvářejí projekty,
kterými se potom i řídí.
Na filozofické fakultě jsem studoval v jednom ročníku s pozdějšími
významnými slovenskými archeology – s Karolem Pietou a Václavem
Furmánkem, s uměnovědcem Janem Bakošem ze známé slovenské
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Probíhala od října 1965, a to tak, že
veškerá moje výuka – což bylo asi
14 hodin týdně po uznání předmětů
absolvovaných na FF a po doktorátu – tato výuka probíhala vždy odpoledne, což mi umožnilo zastávat
řádné zaměstnání v Moravském
muzeu – v hudebním oddělení, kde
jsem vedl Malé divadlo hudby a poezie. Pracoval jsem od 7 do 13 a potom
čtyřikrát týdně večery od 18 do 21,30
a veškerá výuka předmětů skladby
probíhala odpoledne, takže jsem
studoval řádně. Přišlo se na to až ve
třetím ročníku, protože jsem odmítal
prospěchové stipendium. Byla tam
totiž poznámka, že prohlašuji místopřísežně, že můj příjem měsíčně
nečiní x Kč – několik set – a to nebylo pravda. Stipendium jsem odmítl
a dámy na děkanátu mě nechaly dostudovat řádně.
Výuka mi plně vyhovovala. Měl
jsem „svého“ pedagoga ing. Aloise
Piňose, který mi byl umělecky i lidsky nejbližší. Měli jsme mít kompozici v trvání 4 hodin, ale v praxi to
vypadalo tak, že jsme pracovali celé
odpoledne až do večera a často šli

do studia nebo na zkoušku. Stejně
to bylo s Miloslavem Ištvanem, k němuž jsem chodil víc než semestr,
protože Piňosovi výuku odňali a odvolali jsme se a než se to vyřídilo,
tak jsem byl Ištvanovým žákem.
Naše vztahy byly vždycky nanejvýš
přátelské. V monografii o Ištvanovi
je napsáno, že jsem jediný z žáků,

U klavíru Leoše Janáčka
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foto © Jindřich Štreit

Miloš Štědroň a pes Ferda (kolem roku 2000)

Husa na provázku, říjen 2017

surrealismem poznamenané rodiny,
dále byl v mém ročníku historik Ladislav Hladký, filozof Milan Daňhel,
odborník na mistra Eckharta, který
později emigroval do Německa
a působil tam jako univerzitní učitel
a badatel. Ze starších kolegů jsem
se přátelil s historikem Dušanem
Uhlířem, pozdějším profesorem na
univerzitě v Opavě a odborníkem
na bonapartismus, s básníkem Ivo
Odehnalem a jeho ženou – mou
spolužačkou Alenou Odehnalovou, o rok starší studijně byl filozof
a muzikolog Jaroslav Střítecký, vynikající filozof, muzikolog a jediný
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český žák T. W. Adorna. Pracoval jsem po vojně a už předtím
jako asistent Moravského muzea,
kde jsem vedl Malé divadlo hudby
a poezie. Myslím, že se mi podařilo z něj vytvořit alternativní scénu
brněnských surrealistů a bohémy
a také významných hudebníků – domácích i příchozích – za všechny
jmenuji Ernsta Křenka, Anestise
Logothetise, Norberta Linke, Vladimíra Sommera, Aloise Piňose,
Josefa Berga, Jana Nováka, Pavla
Blatného, z brněnské bohémy pak
spisovatele Pavla Řezníčka, básníky
Jana Skácela, Ludvíka Kunderu, ale

dokonce i v emigraci žijícího Ivana
Blatného ve spolupráci s Mirkem
Kováříkem, který v divadélku představil i českou dekadenci.
Se spolužáky na JAMU jsem si vytvořil řadu celoživotních přátelství.
Patří mezi ně především Arnošt
Parsch, Rudolf Růžička, učitelé Miloslav Ištvan a Alois Piňos, Ctirad
Kohoutek a Jan Kapr, režiséři Eva
Tálská, Peter Scherhaufer a Zdeněk
Pospíšil, moji nejbližší spolupracovníci v Divadle Husa na provázku
vznikajícím do roku 1968, jehož
jsem se stal spoluzakládajícím členem. A samozřejmě herci Jiří Pecha, Boleslav Polívka, Miroslav Donutil, Dagmar Bláhová, Iva Bittová,
Monika Maláčová. Dita Kaplanová,
Václav Svoboda, Pavel Zatloukal,
Vladimír-Láry Hauser, Vladimír Javorský a spousta dalších.

Co jsem napsal
nebo nenapsal?

Asi téměř stovku janáčkovských
studií vesměs analyticko historicky
zaměřených, monografii Leoš Janáček a hudba XX. století, monografii
Josef Berg – skladatel mezi hudbou,
divadlem a literaturou, monografii
(první českou) Claudio Monteverdi –
génius opery, spolu s Dušanem Šlosarem Dějiny české hudební terminologie, velké množství analytických
studií, glos a esejů o Nové hudbě,
jako kritický editor Janáčkova díla
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jsem se podílel na vydání kantáty Amarus, Věčného
evangelia, Na Soláni čarták, obou smyčcových kvartetů, Houslového koncertu Putování dušičky, symfonie
Dunaj, Balady blanické, a torz Schluck und Jau, Paní
mincmistrová, Živá mrtvola a dalších ve spolupráci
především s Leošem Faltusem, Karlem Steinmetzem
a Veronikou Vejvodovou. Kromě toho jsem rekonstruoval spolu s L. Faltusem Concertino pro housle,
klarinet a orchestr z klavírní skici Vítězslavy Kaprálové a jen okrajově připomínám větší počet realizací
monteverdiovských partitur (Il ballo delle Ingrate, Tirsi
e Clori, Il ritorno d'Ulisse in patria, L'incoronazione di
Poppea (2x), Combattimento di Tancredi e Clorinda
a Cacciniho Euridice a také rekonstrukci opery Josefa
Berga Johannes doktor Faust – raně barokní skladby
spolu s A. Parschem, Bergova Fausta s M. Ištvanem.
Z důležitých studijních pobytů uvádím dvojí stipendium města Mnichova (1988, 1989), absolvování darmstadtských kurzů 1966, účast na všech smolenických seminářích nové hudby, studijní pobyty v Belgii,
Německu, Holandsku a v Rakousku, kde jsem vícekrát přednášel ve Vídni a v Salcburku. Vystoupil jsem
také na konferenci v USA a zúčastnil se řady seminářů, konferencí, kolokvií doma i v zahraničí. Jako
muzikolog tíhnu k analyticky podporované kombinaci nejrůznějších metod a mám zvláštní slabost pro
etymologii a filologii a literárně vědné postupy.
Vůbec se nezmiňuji o kompozičním vývoji, který
probíhal paralelně s tím vším. Jmenoval jsem už mé
učitele a přátele a z dalších hudebníků, kteří na mě
měli rozhodující vliv a podpořili mou tvorbu, nemohu
vynechat mého celoživotního přítele basklarinetistu
Josefa Horáka, Paganiniho basklarinetu, a jeho partnerku pianistku Emmu Kovárnovou, šéfa Pražských
madrigalistů nezapomenutelného Miroslava Venhodu, přítele Jiřího Stivína, Roberta Huga a cembalistku Barbaru Willi. ×
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