Hudební vědu
jsem si nevybral
Uplynulo mnoho vody, než jsem 25. června 1992 stanul
po boku dr. h. c. Paula Sachera a rektora Univerzity Karlovy
profesora Radima Palouše ve Vlasteneckém sále Karolina
při slavnostním aktu ke cti Bohuslava Martinů. O 43 let dříve,
na podzim roku 1949, jsem přišel po maturitě k zápisu
na univerzitu a nevěděl jsem o ní dohromady téměř nic –
stejně jako o hudební vědě.
TEXT — JAROSLAV MIHULE

Slepě jsem jen následoval svého
staršího přítele, Pavla Jančáka,
který studoval učitelský obor „čeština – hudební výchova“. Bydlel
jsem u Jančákových v podnájmu
(Praha 6, Nad Šárkou 81), v jedné
suterénní místnosti spolu s Pavlem,
s rozladěným vídeňským křídlem
neznámého původu a Pavlovou osamělou maminkou. Matrace jsme si
na noc roztáhli pod tím křídlem, zatímco paní Jančáková se k spánku
přesunovala do předsíňky. Díky
sdílenému nadšení pro hudbu jsme
si v předprodeji kupovali vstupenky
(k stání) na vše, co se v poválečných letech v Praze na koncertech
hrálo. Vzácně došlo i na bidýlko
v Národním nebo na činohru.
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K tomu všemu jsme přibírali i poslech nočních koncertů v rozhlase.
Přístroj nebyl na úrovni doby, ale
program ano – Česká ﬁlharmonie,
SOČR nebo FOK nabízely přitažlivý výběr z domácí i světové hudby,
ovšem via reproduktor, který byl
blízkým sourozencem tehdejšího telefonního sluchátka.
Pak se však jednoho dne stala podivná věc: Pavel získal místo externího uvaděče v Rudolﬁnu! Svět živé
vážné hudby se nám otevřel dokořán,
neboť ani pan Hampejz (druhý uvaděč) netrval na tom, že musím mít
pro vstup do Dvořákovy síně zaplacené sedadlo. Stejně důvěrně jsem
se seznámil i s paní Rozsívalovou,
uvaděčkou z levé mušle Smetanovy

síně v Obecním domě. Kladly se tu
neobvyklé základy mého vyššího
hudebního vzdělání. K tomu nižšímu
patřilo studium hry na klavír (u prof.
Hany Králíkové-Slavkovské, dcery
klavírního virtuosa, jemuž např. Dvořák připsal svůj klavírní koncert). Na
housle jsem se učil jinde a přišlo mně
to vhod během roku stráveného na
učitelském ústavu. To bylo na konci
války (1944-1945). Tehdy jsem už
o prázdninách občas zastupoval dědečka u varhan při mši na Boušíně
v Ratibořickém údolí.
V Praze-Vokovicích jsem zase nadšeně účinkoval v mužském sboru
řízeném naším třídním učitelem, panem Geltnerem. Tam jsem bohužel
ztratil přesně intonující soprán a byl
od puberty odsouzen místo kultivovaného zpěvu nadosmrti bučet
jakýmsi hlasovým hybridem neurčité
polohy i barvy.
Během let se Pavel na univerzitě koncentroval na dialektologii,
získal mj. místo v Ústavu pro jazyk
český AV, hodnost kandidáta věd
a jeho postávání u vstupních dveří
do Dvořákovy síně se stalo folklorní
minulostí. Když jeho žena roku 1998
nenadále zemřela, mohl po ní kompetentně převzít přednášky a semináře z dialektologie na Filosofické
fakultě UK.
Končila tím zvláštní akademická
cesta chudého studenta z bytu
v ulici Nad Šárkou, kde sice stálo
křídlo, ale chyběla knihovna, hodná
toho jména, žádoucí pro hlubší
vzdělání v lingvistice, o hudební
vědě ani nemluvě. To se zase týkalo
spíše mne.

Harmonie

Jako životně rozhodující se ukázal inzerát,
že Institut tělesné výchovy a sportu UK přijme
„klavírního doprovázeče při hodinách
gymnastiky a plavání“. Stal jsem lektorem
s tímto jedinečným pracovním portfoliem.

Jaroslav Mihule s Pavlem Jančákem v Praze na Národní třídě v září 1944

První muzikologická
svádění
Vstoupil jsem na akademickou půdu
v bouřlivém čase. Její slavnou tradici
nyní znesvěcoval nejeden přednášející politickými žvásty. Po únoru
1948 nastalo totiž v naší vlasti zatmění ducha, skrze něž jen škvírami
prosvítalo světlo rozumu, svobody
a demokracie. Na stránkách minulých čísel Harmonie naznačili mnozí
muzikologové – moji vrstevníci –
bídu doby a zvrhlé počínání některých koryfejů jejich vědy. Moje štěstí
bylo, že se mne ujal jako víceméně
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soukromého žáka muzikolog, dočasně přednášející na Pedagogické
fakultě UK: PhDr. Eduard Herzog.
Spolu se spolužákem o rok starším, Zdeňkem Nouzou, jsme se
u Herzogů pravidelně scházeli,
diskutovali, přemýšleli a bránili se
tlakům totalitního režimu. Přátelský
svazek dovolil prodloužit si svobodnou atmosféru demokratického
období, čemuž napomohlo i další
studium na státní konzervatoři,
jednak skladby (u Františka Píchy,
nejmilejšího Sukova žáka), jednak
dirigování.

Konzervatoř pod vedením dr. Václava Holzknechta byla politicky
mnohem liberálnější než vysokoškolské instituce oné doby. Opírali
jsme se o nepochybné jistoty: nikdy
jsme například ani na okamžik nezapochybovali, že třeba budovatelské kantáty a nadšeně laděné písně
socialismu jsou odpudivým plodem
kariérismu některých skladatelů,
že veřejný pláč nad smrtí Josefa
Stalina (1953) byl stejně grandiózní
lží jako jeho pomník na Letné (vznikající od r. 1955), že každé vystoupení Zdeňka Nejedlého je nepřetržitým zlehčováním dobrého jména
univerzity – po historických útocích
na Josefa Suka, Leoše Janáčka
či Václava Talicha, a zvláště pak
tehdy, když se neostýchal přiložit
v tisku své polínko k hranici utrpení JUDr. Milady Horákové (sancta simplicitas) nebo když třeba
ochotně okrašloval ve veřejných
vystoupeních měnovou reformu
z roku 1953.
Všestranně vzdělaný Herzog, téměř o generaci starší (nar. 1916),
nabízel spolehlivý rozhled po muzikologii i po světě vůbec. Četli jsme
společně práce Ernsta Kurtha, probírali Herzogovy zápisky z přednášek o strukturalismu podle Jana
Mukařovského, antické filosofy,
skripta Jana Patočky věnovaná
Platónovi (z akademického roku
1946/1947), učili se díky Herzogovi pochopit převratnost vystoupení Igora Stravinského či Arnolda
Schönberga. Herzogova knihovna
mj. se stovkami kapesních partitur
i zvukových nahrávek byla proslulá
po celé hudební Praze. Díky němu
jsme se postupně sblížili s výběrem
demokraticky smýšlejících individualit, mezi něž patřil například
Miloslav Kabeláč, Jan Novák, Alois
Hába, Josef Sudek, Zdeněk Šesták,
Viktor Kalabis, Jarmil Burghauser a četní další, například mnozí
„rozhlasáci“.

Československý rozhlas
Na sklonku léta roku 1959 mě telefonem vyzval dr. Miloš Nedbal,
abych se přišel rozloučit se zemřelým skladatelem Martinů do vinohradského rozhlasového studia.
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Kladl jsem si otázku, zda by se
k tomu nehodil někdo povolanější,
starší, známější, ale rád jsem návrh přijal jako svého druhu vyznamenání. Redaktor Nedbal patřil ke
kruhu rozhlasových pracovníků,
který měl dlouhou řadu let udávat
vysokou úroveň práce v hudebním
vysílání. Nebylo tehdy například myslitelné, že by symfonická skladba
nebyla uvedena před zazněním i po
něm plným názvem, včetně jména
skladatele a všech interpretů. Teprve tím vstupuje přece dílo do kontextu, který mu dává smysl. Vážná
kompozice nikdy nebyla samostatným artefaktem, jakým je konfekční

dalších čtyřicet let následoval nespočet dalších. Byla to činnost zpočátku doplňující skrovný výdělek, ale
také to byla upřímná snaha neustrnout a podle nejlepších sil poznávat
a prezentovat vážnou hudbu. V některém období převažovaly komentované průřezy světových oper (red.
Jaromír Stránský), někdy hudební
zajímavosti („Hudební perly a perličky“ pro red. Miroslava Hršela),
jindy folklorní náměty (pro red. Libuši Laštovkovou), seriály typu rozhlasové hudební encyklopedie (red.
Miloš Nedbal) a samozřejmě přibývalo textů vážících se k osobě a dílu
Bohuslava Martinů.

Natáčí se Martinů. Vzadu Josef Páleníček s Charlotte Martinů,
vpředu Eduard Herzog a Saša Večtomov

Výchova hudební i tělesná

zboží. V péči o rozhlasovou prezentaci hudebního díla je zahrnuta
dávka úcty k posluchačům i k tvůrcům nahrávky, která jde díky jejich
umění do světa. Za samozřejmost
to považovaly osobnosti typu Mirka
Očadlíka, Karla Boleslava Jiráka,
Anny Hostomské, Jiřího Berkovce,
Vratislava Beránka, Borka Baslera,
Jaromíra Stránského a dalších,
k nimž všem jsem vzhlížel s úctou
začínajícího externího autora hudebních pořadů a komentářů. První
vznikl v létě roku 1953 a přibližně
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Někdy počátkem 60. let nám vítaně
vyšlo vstříc politické uvolnění. Dr.
Herzog, v padesátých letech jako
nedůvěryhodný nestraník propagující formalistické výstřelky typu
dodekafonie a odstrčený z Pedagogické fakulty UK učit malé děti
na hudební škole kdesi za Prahou,
získal významné místo hudebního
režiséra v nakladatelství Supraphon. Mohl tu uplatnit analogickou
zkušenost z dřívější práce v rozhlasu. Zdeněk Nouza byl přijat jako
špatně placený redaktor do Státního pedagogického nakladatelství,
kde se rychle vypracoval – s profilem nebojácného nestraníka – do
respektované pozice experta. Přitáhl si mě k práci jako autora resp.
spoluautora řady učebnic hudební
výchovy pro základní školu, ale podepsán jsem i na učebnici pro 1. až
4. ročník střední pedagogické školy
(Hudba a její svět, druhý díl), které
jsem si cenil nejvíc. Tady už by se
mohlo hovořit o muzikologickém
přístupu vedle dosavadní hudební
publicistiky a popularizace.

Ani jeden z nás nemohl pomýšlet
na akademickou kariéru. Detaily
z kádrových komplikací nestraníků dnes vypadají ve vzpomínce
směšně, ale tehdy rozhodovaly
o směru života mnohého z našich
vrstevníků, kteří se nechtěli zaprodat. Po skončení studia na fakultě pedagogické a filozofické a po
absolutoriu státní konzervatoře
jsem zjistil, že to s mým uplatněním
nevypadá nadějně. Na nějaký čas
se o mne postaral Československý
státní soubor písní a tanců, jako
životně rozhodující se však ukázal
inzerát, že Institut tělesné výchovy
a sportu UK přijme „klavírního doprovázeče při hodinách gymnastiky a plavání“. Stal jsem lektorem
s tímto jedinečným pracovním
portfoliem. Tehdy byl oblíbenou
četbou zvrhlých českých intelektuálů Šťastný Jim (Kingsley Amis),
kterého přeložil Jiří Mucha, když
ho pustili z kriminálu. Hrdina je tam
označen rovněž jako lektor a eskapády jeho divokého univerzitního
mládí jako by z očí vypadly mým
tehdejším pocitům. Přijala mne
mezi sebe katedra gymnastiky,
navenek sloužící socialistickému
plání, v jádru však propojená sokolskými kořeny. Netrvalo dlouho
a kolegové mne přátelsky donutili,
abych s nimi konkuroval na spartakiádní skladbu. Jenomže to už jsem
zjistil, že i hudba v tělovýchově
zaslouží teoretickou analýzu a že
souvislosti mezi hudbou a tělesným
pohybem jsou hlubšího rázu, než
se na první pohled zdá. Obojí mne
pak začalo zajímat dalších dvacet
či třicet let a vlastně to neskončilo
dosud. V určitém období mne prostředí vedlo k metodologickému
přístupu blízkému hudební psychologii – experimentální výzkum
rytmu s doc. K. Appeltem, výzkum
fenoménu hudebnosti v některých
sportech s využitím testových baterií Seashora a Bentleyho s doc.
B. Kosem, Čs. psychologie nám
otiskla studii „Kreativní reakce na
hudební dojmy“ vzniklou ve spolupráci s doc. A. Stránským a J. Hlavsou apod. V souvislosti s obhajobou
kandidátské práce mne zaujal problém času v hudebně-pohybových
strukturách, což vedlo k nezapomenutelným setkáním s filozofem
Janem Patočkou. Zvláštní kapitola
výzkumné práce byla zaměřena
na teorii a praxi hudebně-pohybových skladeb nebo na vazbu hudby
a pohybu v gymnastice a jiných
„hudebních“ sportech. V živé přítomnosti se na katedře – která se
mnou stále počítá jako s kolegou
jen o něco starším – orientujeme
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zejména na specifické otázky pedagogiky a didaktiky spjaté s osobami
vyžadujícími specifickou péči.

Kauza Martinů
Vrátím-li se o šedesát let nazpět,
shledávám, že svou názorovou orientací jsem se tehdy octl na opačném konci myšlenkového proudu,
než do kterého navigovala studenty
pedagogická i filosofická fakulta.
Zahořel jsem i pro „kosmopolitu“
a „formalistu“ Bohuslava Martinů,
v oněch letech u nás umlčovaného,
a drápkem jsem se tak zachytil čehosi, co si mne přidrželo po celý
život. Katedra gymnastiky mě podněcovala k specifickým aktivitám
muzikologickým i k činnosti skladatelské, zaslouží však vděčnost zejména za to, že mně dovolila v klidu
vést „druhý“ život – totiž činnost
věnovanou „zrádnému“ emigrantovi
Martinů, který zemřel ve Švýcarsku
s americkým pasem a francouzskou manželkou.
Ta činnost měla zpočátku jistý přídech disidentství a fakulta, včetně
katedry gymnastiky, nad tím ohleduplně nejen zavírala oči, ale vycházela mi dostatečně vstříc. Brali
s jistým uznáním na vědomí, že lektorovi, přijatému „ke hře na klavír
v hodinách gymnastiky a plavání“,
vydali práci „Symfonie Bohuslava
Martinů“ nebo že jeho biografie
„Bohuslav Martinů – profil života
a díla“, dostala cenu jako muzikologická práce roku. Soubor prací
o Martinů jsem předložil jako disertační práci (PhDr.). Odvážil jsem se
rovněž vystoupit na hudebněvědném kolokviu při Mezinárodním hudebním festivalu v Brně v říjnu 1966
s větším příspěvkem, který Herzog
k mé radosti předem schválil. Šlo
samozřejmě o Martinů, což znamenalo další utvrzení přátelských
vazeb také mezi (přítomnou) paní
Charlotte Martinů, Janem Novákem
a jeho paní, Václavem Noskem,
belgickým muzikologem Harrym
Halbreichem, srdečným Rudolfem
Pečmanem, Zdeňkem Zouharem
a dalšími „stoupenci“ Martinů.
Na Schönenberg, území rodiny
Paula a Maji Sacherových, jsme
se poprvé vydali s mou ženou za
doprovodu nejkompetentnějšího
průvodce a přítele – P. Maxe Kellerhalse, který v srpnu 1959 celebroval smuteční obřad. Reálie ze života
Martinů jsem poznával stále hlouběji, také dík svědectví a pomoci
skladatelovy vdovy. Jednoho dne
jsem o cosi požádal dopisem Paula
Sachera, švýcarského mecenáše
a dirigenta, držícího nad skladatelem Martinů ochrannou ruku. Šlo
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Manželé Mihulovi, zcela vpravo kaplan Max Kellerhals, u hrobu Bohuslava Martinů,
Švýcarsko, Schönenberg (1968)

o knihu o Basilejském komorním
orchestru. Sacher okamžitě vyhověl a tím začal náš osobní vztah, trvající až do jeho smrti v roce 1999.
Když spolu s paní Martinů uvažoval
o založení basilejské Nadace Bohuslava Martinů, shodli se na tom, že
bych se měl stát členem její správní
rady. Jak vše bylo dál, jak se k věci
postavila československá vláda,
jak se do všeho zapletlo jednání
o převozu skladatelových ostatků
ze Sacherova pozemku do posvátné poličské půdy, o tom napsal
můj přítel, muzikolog Jan Kapusta,
celou knihu.
Když v listopadu 1989 skončila
léta temnoty, ukázalo se, že Sacherova důvěra v někdejšího lektora
z Fakulty tělesné výchovy a sportu
UK nebyla marná. S nadšením
přijal sdělení, že svým způsobem
problematický člen „jeho“ Fondation-Martinů, který vždy sice vystupoval jako demokrat, nicméně
byl vysílán na schůze do Basileje
s požehnáním totalitního ministerstva kultury, obstál v přerodu státu:
byl překvapivě zvolen prorektorem Univerzity Karlovy. Jedním ze
Sacherových přání v tomto novém
období bylo, abych přijel na tzv.
„Dies academicus“, tj. výroční den
basilejské univerzity, a to s talárem a prorektorskými insigniemi.
Rektor Radim Palouš k tomu rád
vyslovil souhlas. Dirigent – jistě
i dík nezměrnému bohatství, kterým manželé disponovali – zaujímal
při oslavách basilejské univerzity
přední roli, a to vždy s taktovkou
v ruce a koncertem. V roce 1991 již
po šedesáté čtvrté!

Epilog a hudební estetika
Zván jsem býval do Basileje jako
muzikolog, ale za hudebního vědce

jsem se nevydával ani nepovažoval.
Nicméně jsem byl hudební vědou
a hudebními vědci oslovován stále
častěji, když se nám svět otevřel.
Michael Beckerman mne zval na
Washington University do St. Louis
společně připravit mezinárodní
konferenci muzikologů u příležitosti výročí Martinů (1989 a 1990),
významný francouzský muzikolog
Guy Erismann uspořádal analogické setkání na Sorbonne Paris 3.
Rozuměl jsem si dobře s pražským
rodákem Brunem Nettlem (Indiana University), světově uznávaným folkloristou, i s jeho kolegou
v oboru Jaapem Kunstem, kterého
jsem poznal v Amsterodamu, když
mne osud zavál na několik let do
Nizozemska. Silně na mne zapůsobila pozvání vystoupit v exkluzivním
intelektuálním prostředí Institutu
pro aplikovanou a numerickou
matematiku v Karlsruhe, s jehož
ředitelem, prof. Edgarem Kaucherem, jsme našli společnou světonázorovou notu i společný obdiv
k osobnosti Komenského. Příjemné
vzpomínky mám na mezinárodní
třídu studentek, když se mi dostalo
cti jim přednášet v delším letním
cyklu na Central European University v Budapešti 2003 („Music as
the Expression of Social and Political Ideas in Modern East-Europe“).
Největší potěšení toho druhu mně
však poskytla doc. Jana Palkovská,
vedoucí katedry hudební výchovy
na Pedagogické fakultě UK, která
mně svěřila na několik semestrů
přednášky o hudbě dvacátého století a zvláště pak z hudební estetiky.
Textový ohlas vyšel jako „Otázky
hudební estetiky“ (Karolinum 2016)
a ukazuje, jak velkou a nezodpovězenou životní otázkou je pro mne
podnes hudba i hudební věda. ×
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