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Dopisy Myslivečkovy, Myslivečkovi a o Myslivečkovi
Stanislav Bohadlo
Vedle pamětí byly vždy dopisy hudebníků
nejvyhledávanějším a nejčtenějším prame
nem pro obyčejné čtenáře, historiky i hudeb
níky. Nepřekvapí nás tedy, když např. D. Ste
vens věnoval ve své příručce Musicology,
A Practical Guide (N.Y. 1981) samostatnou
kapitolu Dopisům hudebníků. Jako věhlasný
houslista, dirigent a reprezentant aplikova
né muzikologie považuje korespondenci
skladatelů za nezastupitelný klíč k pochope
ní díla: „Jestliže se jako interpret chystáte
na čas soustředit na hudbu určitého skladatele, zkuste si přečíst dobrou biografii a pak
ji doplňte výběrem jeho dopisů…“, protože ty
„nemohou nedodat hloubku a význam řádnému studiu jeho hudby…“ a umožní odhalit
„duch doby, kdy kompozice vznikly“, což se
často projevuje například při volbě tempa.
Dopis je přímý a osobní kontakt se sklada
telem, informace, která na rozdíl od nejlepší
monografie nezestárne.
Platí to i o Josefu Myslivečkovi (1737–1781),
v Itálii označovaném jako Il Boemo s boloň
ským titulem Accademico Filarmonico. Hu
dební slovník New Grove uváděl ještě v roce
1981 z myslivečkovské korespondence pou
ze jediný (!) dopis. Od té doby se situace
změnila a dnes máme k dispozici celkem
54 dopisy, které pocházejí z Okresního ar
chivu z Mladé Boleslavi, z Valdštejnova ar
chivu v Mnichovu Hradišti, ze sbírky Padre
Martiniho v Boloni a z edice O. E. Deutsche
Mozart. Die Dokumente seines Leben. Je to
velký zdroj korekcí k množství životopisných
dat, k okruhu jeho spolupracovníků, přátel
a známých i k jeho hodnocení a prestiži.
V kombinaci s dalšími prameny (zejména
zmínkami v dobovém tisku a s tištěnými lib
rety) bylo možné navrhnout itinerář jeho
italských cest, identifikovat skladby, vylou
čit „dubiózní“ tituly a připojit nové, či vůbec
poprvé pokrýt řadu bílých míst v životopise
a odmítnout tradované legendy. Avšak tak
jako dodnes neznáme jedinou jeho skladbu
na český text, tak ani jeden z jeho dosud
známých dopisů není napsaný česky.

od podkomořího úřadu svolení, že si svého
zástupce může vybrat sám. Rozhodl se pro
Josefa Myslivečka, kterému magistrát ode
slal žádost titulovanou Dem wohlEdl
gestrengen Herren N. N. Misliwetschek. Je
ho křestní jméno tehdy neznali. Mysliveček,
ač by rád vyhověl, se ovšem uctivě omluvil,
pro nedostatečnou kvalifikaci: „Ujišťuji, že
by mi bylo vždy potěšením vám svým skromným uměním podle vaší libosti posloužit,
jestliže bych již byl (jak zní přípis) zemským
přísežným mlynářem; protože si však tento
spor nepochybně takového vyžaduje, nemohu v tom nic rozhodnouti“. Psal svůj dopis
úhlednou němčinou a podepsal se Josephe
Misliwetzek. I když náhradník, mlynář Lísko
vec, potvrdil městské radě, že „pan Misliveczek nemůže být v takové věci potřebný, neboť není přísežným mistrem a dosud je
mlád“ (bylo mu 26 let), je otázkou, zda pra
vou příčinou nebyla už chystaná cesta do
Itálie za necelé dva měsíce (5. 11. 1763) po
všeobecném uznání jeho anonymně prove
dených sinfonií v Praze. Nejcennější na skla
datelově autografu ze 7. září 1763 je vedle
autentického rukopisu a podpisu (důležitých
pro identifikaci jeho kompozic včetně pravo
pisu příjmení) jediná jeho dochovaná pečeť
dokazující jeho hlubokou víru. Reliéf v červe
ném vosku zobrazuje koráb v mořských vl
nách se stěžněm a ráhnem v podobě kříže,

Mlynář pro hudbu opouští Čechy
I když se Josef a jeho dvojče Jáchym společ
ně vyučili mlynářskému řemeslu, vstoupili
do cechu pražských mlynářů a 26. října
1761 se stali mlynářskými mistry, bylo už
dlouho zřejmé, že u Josefa hudba víc a víc
vítězí nad dosaženou profesí. Nejstarší jeho
dopisy se týkají vodoprávního sporu na řece
Jizeře mezi mladoboleslavskou obcí a mly
nářem Janem J. Hübnerem. Magistrát žádal
cech pražských přísežných mlynářů, aby vy
slal znalce a při rozsoudil, ale Hübner dostal

přičemž božská pravice vystupující z nebes
drží kotvu. Respektoval božskou prozřetel
nost, opíral se o kříž a intuitivně přirovnával
svůj budoucí život skladatele v cizině k lodi
na rozbouřeném moři s nekonečnou nadějí
na dobrý konec.
Nevděčný žák Josef Obermayer
Jako by se měl model Itálií ovlivněných skla
datelů a Myslivečkových učitelů Františka
Habermanna a Josefa Seegera opakovat,
poslal hrabě Vincenc Valdštejn z Mnichova
Hradiště do Itálie za Myslivečkem před 1.
dubnem 1765 svého poddaného Josefa
Obermayera, aby se u skvělého houslisty
a talentovaného skladatele učil kompono
vat. Ten ho svěřil i jiným učitelům, ale když
sám uznal, že Obermayer je už dost zkuše
ný skladatel, snažil se ho vrátit zpátky do
hraběcích služeb do Čech. Il Boemo píše
Valdštejnovi z Florencie: „Z dopisu svého
bratra jsem zjistil, jak rád byste měl doma
Josefa Obermayera. Proto neopomenu téhož koncem května nebo dříve s nejposlušnějším díkůvzdáním vrátit. Co se jeho týká,
ujišťuji, že on sám řádně hraje na housle
a že já jsem vynaložil všemožnou píli, abych
mu vysvětlil kompozici. Prosil mě, protože
je tak blízko od Říma [nevíme kde], abych
mu tam poukázal cestovní výlohy, kteréž
jsem mu také dal. Z důvodu něco dělat a více slyšet co nejdříve odjedu do Benátek
a tam se také sejdeme. Vaše Excelence by
mi prokázala velkou milost, pokud by mi
uhradila náklady na cestu a zaslala je do
Benátek, neboť je dobře známo, že italský
vzduch silně vysiluje peněženku a že se
v Itálii samými komplimenty přichází o peníze. Ostatně buďte ujištěn, že jsem na něho vynaložil veškerou píli, abych Vaší Excelenci řádně posloužil a udělal radost. Týž už
s sebou přiveze něco svých kompozic a lze
doufat, že jich bude stále více. Poroučeje se
do Vašich nesčíslných milostí a přízni zůstávám Vaší Excelence a Milosti nehodný sluha
Joseph Misliwecek.“ Z dopisu se mimo jiné
dovídáme, že Mysliveček pobyl v Benátkách
jen pár měsíců a patrně v roce 1764 přesíd
lil do Florencie. Za dva týdny stále ještě
z Florencie Mysliveček hraběti opět vychva
luje Obermayerovu houslovou i kompoziční
kvalifikaci a „jeho dobré chování po celý
čas“. Vyskytla se však závažná komplikace,
protože Obermayer získal bez vědomí Mysli
večka nabídku angažmá ve Florencii u mar
kýze Riccardiho („chtěl jít k markýzovi do
služby a jako husar sedat na voze“) a il Boe
mo měl mnoho práce s tím, aby se jeho žák
vůbec vrátil. Když ten nakonec před 13. lis

A. Niederhoferova rytina J. Myslivečka
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topadem přijel konečně do Čech, na Mysli
večka si stěžoval, že s ním zacházel jako se
sluhou. Nato dvou a půlstránkovým dopi
sem z Benátek Mysliveček rozezlenému
hraběti dokládá, že spolu i bydleli a jedli
a že mu platil veškeré výlohy včetně zábavy,
pokud sám peníze měl. Přiložil dokonce pí
semné svědectví svého domácího pána To
massa Manciniho z Florencie o tom, jak tr
val na návratu nevděčného Obermayera do
Čech: „a kdyby řečený Mislivecek nejednal
s největší horlivostí, aby k takovému činu
nedošlo, Obomeyrův hrabě by ho už nikdy
nespatřil“. Dluhopis od benátského krejčího
svědčí o tom, že mu dal šít i šaty. Nebylo to
moc platné. Mysliveček se snažil vztah urov
nat ještě v roce 1773, kdy žádal hraběte
o jeho kompletní titulaturu pro dedikaci tis
ku svých šesti kvintet v Londýně. Oberma
yer ve valdštejnských službách zůstal jako
komorník, učitel hudby a italštiny. Dále měl
za úkol komponovat, dirigovat, vystupovat
jako houslista a hrál v kvartetu. Až v roce
1801 vstoupil do pražského hudebního živo
ta, ale jeho stopa záhy končí.
Zkouška na Accademia Filarmonica
v Boloni
Jeho jméno se začalo objevovat nejen na
stránkách novin, ale i v soukromé kore
spondenci: Ignazio Wierl píše (1766) o „jistém p. Myslivečkovi, české národnosti“, Qui
rino Gasparini ho doporučuje Padre
Martinimu v Boloni jako „čestného člověka,
který sklidil pochvalu za operu pro Turín“,
Anton Raaf doporučoval „svého drahého přítele“ jako „schopného ve svém oboru“ a ja
ko „pravého a poctivého Němce“. Operu La
Nitetti (1770) v Boloni na žádost velkovévo
dy reprízovali, což nebylo obvyklé. Zkouška
z kompozice na boloňské akademii (1771)
pak probíhala podle obvyklých pravidel:
Mysliveček musel vypracovat čtyřhlas z cho
rální antifony. Nato akademici hlasovali bí
lými a černými hlasy celkem třikrát. Nejpr
ve o prominutí tisíce zlatých obvyklého
poplatku, pak o získání titulu Maestro Com
positore alla Forastiera (tj. zahraniční skla
datel) a nakonec o přijetí mezi členy akade
mie. Bílé hlasy pokaždé převážily, a tak
Mysliveček svůj přídomek Il Boemo rozšířil
o titul Accademico Filarmonico. S Padre
Martinim už zůstal v písemném styku.
Přátelství – nepřátelství Myslivečka
a Mozartů
Měli bychom rozlišovat mezi vztahem Mo
zartů k Myslivečkovým skladbám, který byl
(pokud z pramenů víme) beze změn pozitiv
ní, a mezi vztahem dvou, respektive tří lidí.
Neplatí, že první setkání Myslivečka s Leo
poldem a Wolfgangem v Boloni bylo počát
kem hlubokého a trvalého přátelství (D. del
la Porta). K tématu máme dnes k dispozici
celkem 29 dokumentů vesměs mozartov
ské provenience, kde ovšem najdeme i cita
ce ztracených psaní Myslivečkových. Podle
svých cestovních poznámek se otec Mozart
se synem setkali poprvé s Myslivečkem

Myslivečkův dopis Padre Martinimu do Boloně, 1776

v Boloni, ve městě „mistrů, umělců a učenců“ v penziónu Del Pellegrino někdy mezi
24. (27.) až 29. březnem 1770. Čtrnáctiletý
Wolfgang a třiatřicetiletý „Il Boemo“, jehož
neapolské úspěchy potvrzovala i boloňská
objednávka na operu La Nitetti. Z Leopoldo
va dopisu domů (4. 8. 1770) je cítit úcta vy
plývající z objednávky první opery z Milána
„tedy rok po Wolfíkovi“ a zároveň i latentní
pocit konkurence. Přesto 27. 10. 1770 psal
Leopold i jménem Wolfganga, že se s My
slivečkem v Boloni vzájemně často navště
vovali: „Je to čestný muž a zcela jsme se
spřátelili.“
Od září 1773 nastává v dokumentaci vzta
hu Mysliveček – Mozartovi čtyřletá pramen
ná césura i zásadní obrat. Wolfgang Ama
deus přijel se svou matkou během další
evropské cesty za angažmá („budu-li mít
naději někde se uchytit“) také do Mnicho
va – 24. září 1777, kde se Mysliveček léčil
ve vévodském špitále, komponoval a sledo
val přípravy na provedení oratoria Abramo
ed Isacco (před 11. 10. 1777). Přítomnost
obou dávných přátel ve stejném městě ved
la k bouřlivé výměně dopisů mezi Mnicho
vem a Salcburkem. Otec radil Wolfgangovi,

aby se omluvil (pokud Mysliveček zjistí jeho
přítomnost v Mnichově), že maminka mu
návštěvu zakazuje – to musí pochopit. A na
konec vyslovil ostrý odsudek o jeho hnus
ném životě, hanbě před celým světem
a vlastní vině na svém trápení. „Jak by ten
ubohý muž, i kdyby nakonec mohl do Neapole cestovat, vypadal teď bez nosu v divadle?“ Wolfgang naopak zdůrazňuje: „jak velmi mne chválí a jak dobrým a opravdovým
přítelem mi je“. Jeho dopis otci z 11. října
1777 je sice plný zděšení ze setkání se zne
tvořeným Myslivečkem po „chirurgických“
zákrocích, ale zároveň výrazem lítosti nad
jeho stavem, pochopením a potvrzením
oboustranného přátelství. Vyzývá otce: „pište mu tak často, jak jen budete mít čas. Nemůžete mu udělat větší radost...“ Je „trochu
pohublý, přirozeně, ale jinak týž dobrý a veselý člověk“. Jeho chorobu označil za „kostižer“. I matka Marie Anna Mozartová připsa
la, že „je Wolfgangovi opravdovým přítelem,
povídá se tu o něm všude jen to nejlepší,
jak nám to každý řekl“. Když po opakované
návštěvě v nemocnici Wolfgang s matkou
11. října 1777 odcestoval, rozvinula se opět
mezi třemi hudebníky čilá korespondence.
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Zájem ze strany Leopolda Mozarta byl o neapolskou objednávku
enormní a na druhé straně ho Mysliveček žádal, aby se postaral
o provedení 12 sinfonií a 6 kvintet s obligátním hobojem, které po
slal arcibiskupovi do Salcburku. Taktika byla úspěšná, a tak Mysli
veček k 8. listopadu Leopoldovi potvrdil příjem 25 dukátů. Koncert
ní mistr Antonio Brunetti navíc dostal od arcibiskupa příkaz, aby
Myslivečkovi napsal a přijal další Concertoni. Na oplátku napsal Il
Boemo na Leopoldovu žádost Antonu Raaffovi o doporučující list
pro Wolfganga, neopomněl poznamenat, že už pro sebe má smlou
vy na dvě neapolské opery, a opakoval, že smlouvu pro Wolfganga
pošle, jakmile ji obdrží. Leopold zapochyboval: „abych pravdu řekl,
moc s tím nepočítám“, avšak příčinu ještě nehledal v Myslivečkovi,
nýbrž ve výmluvách „Taliánů“ a v množství závazků v Neapoli
(13. 11. 1777).
„Z Mnichova jsme nedostali žádné psaní: možná že neví nic určitého, možná že se neodvažuje nic napsat“, uvažoval Leopold v dopise
synovi a své ženě do Mannheimu z 12. ledna. Jestliže Leopold v lis
topadu se smlouvou do Neapole „moc nepočítal“; 26. ledna 1778
už považoval jeho neplněný slib „za šprým, protože o něm píše
vždycky, když potřebuje mé služby“. Později už zcela ztratil víru ve
zmíněný příslib a 13. srpna 1778 povzdechl nad tím, že ho Myslive
ček „stál tolik poštovného... a teď už ani slova“. Skutečně se pak
Myslivečkovo jméno z obsáhlé mozartovské korespondence navždy
vytratilo a tolikrát opakovaný fakt o vzájemném přátelství zůstal
jen poloviční pravdou.
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Dopisní pečeť J. Myslivečka z roku 1763
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