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Být muzikologem v Čechách

Teatro dei quattro Cavalieri v Pavii, které Mysliveček inauguroval svým Demetriem (1773)

Muzikologem na částečný úvazek
Stanislav Bohadlo

Chápu se pera, vlastně editoru MS Word
2016, jen proto, že jsem byl opakovaně vyzván a laskavě urgován, a také proto, abych
vyslovil obdiv a díky těm žijícím i zesnulým
idolům z branže, kteří mě přivedli do paralelního a nesmrtelného světa hudby a umění.
Jak mě muzika přestala bavit
Narodil jsem se v Náchodě, aniž bych to tenkrát tušil, tak do divné doby, naštěstí už devět měsíců po smrti Stalina i Gottwalda. Moji
rodiče nadšeně doma muzicírovali a často
zpívali dvojhlasně při mandolíně lidové písničky a songy svého mládí. Přihlásili mě možná
proto už v první třídě do Lidové školy umění
na klavír, ačkoliv bylo obvyklé nastoupit do
„lidušky“ až o rok později. Nechápal jsem vůbec nic z toho, co se odehrávalo v hudební
nauce během prvního pololetí, neuměl jsem
psát ani číst, natož si zapisovat „látku“ z hudební teorie. V druhém pololetí jsme byli po
třech připuštěni ke klavíru a paní ředitelka
mi týden po týdnu správně stavěla ruku. Bylo
tam vždy přetopeno a úpěnlivě jsem pozoroval
natažený budík, kdy už to martyrium skončí.
Až jsem nakonec rodiče uprosil, aby mě odhlásili, protože jsem si s takto vyučovanou

hudbou vůbec nerozuměl, natož abych ji měl
rád. Dodnes si tu hrůzu v nauce i v ředitelně
živě vybavuji. Otec měl rád i výtvarné umění,
takže jsem zanechal hudby a objevil báječné
pocity z tvorby na téže „lidušce“ na výtvarném
oboru u akademického malíře a grafika Jiřího
Kodyma. Učarovaly mi jeho barevné dřevořezy
s fantaskními světy a později i jeho voňavý
ateliér, kam jsem směl občas docházet. Ve
dvanácti jsem se chtěl k hudbě vrátit, ale na
kytarovém oddělení už nebylo volné místo.
Ujal se mě „soukromě“ pan učitel Viktor Špráchal a na sobotní odpolední hodiny v jeho bytě
jsem se čím dál víc těšil. Byl skvělý houslista,
uměl o hudbě poutavě mluvit, příležitostně
komponoval, a hlavně jsem už od první lekce
opravdu hrál. Další školní rok jsem už byl v jeho třídě a pilně cvičil, abych mohl vstoupit na
vysněnou konzervatoř. V roce 1967 pod jeho
vedením jsme my, jeho žáci, a někteří naši
spolužáci, postavili na skále nad řekou Metují zálesácký srub Montana. Jeho nadšení pro
hudbu, literaturu, poezii, malířství, lesní moudrost a cestování nám doslova otevíralo oči. Povídal, četl nám, kreslil, maloval, psal písničky
a vyprávěl o cestách tak, jak jsme nikdy doma
ani ve škole od nikoho neslyšeli. Se dvěma
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z nás (kteří jsme ještě na základní škole založili i bigbeatovou kapelu) jel i na přijímačky na
konzervatoř do Kroměříže. Jenže rodiče mi to
rozmluvili a slíbili, že když budu pokračovat na
gymnáziu, že mi budou platit soukromé hodiny klasické kytary v Praze. A tak se také stalo.
Každý druhý pátek jsem místo do gymplu jel
ranním autobusem do Prahy. Nejprve Štěpán
Urban (u něhož jsem slyšel s očima navrch
hlavy hrát Štěpána Raka) a pak Jiří Jirmal mi
domluvili po přehrávce lekce u svých žáků.
Hrával jsem s Viktorem Špráchalem při různých příležitostech Paganiniho sonáty, sólově
vystupoval s Tárregovými skladbami, improvizoval k poetickým večerům francouzských
či japonských básníků i „komponoval“ scénickou hudbu. A pak náchodský Kruh přátel
hudby založil místní skupinu Hudební mládeže
a při výročních setkáních jsem poprvé slyšel
zasvěcené promluvy o hudbě od muzikologa,
redaktora a publicisty Jiřího Pilky. A bylo mi to
jasné. Začal jsem znovu klavír, přibral nepovinnou latinu a maturoval z dějepisu.
Jak jsem si vybral hudební vědu
Psal se rok 1969, když jsem podával přihlášku na hudební vědu a historii na filozo-
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Sporckův hospital v Kuksu

Portrét z Panské kuchyně (1694) v Kuksu. Barevný
linoryt Pavla Pickera (2014)

fickou fakultu Masarykovy univerzity (tehdy
J. E. Purkyně) v Brně. V Praze se obor tehdy
neotevíral. Na přijímačkách nás bylo hodně
a připadal jsem si jako nejhloupější ze všech.
Ujal se mě po všech těch testech Brňák Boris
Kobrle, a než jsem odjel zpátky do Náchoda,
vodil mě po městě a ukazoval mi hudební památky. Připadal mi svými zkušenostmi jako
absolvent, a ne adept studia. Po maturitě
ale přišlo z Brna zcela nečekané potvrzení
o přijetí. A v říjnu jsem přijel, abych zjistil,
že nás je na katedře věd o umění, v oddělení hudební vědy, v ročníku jen šest – včetně Borise a že přednášky tak jako jiným nezačínají, nýbrž všechny ročníky se povinně
účastní Mezinárodního hudebního festivalu,
a hlavně brněnského hudebně vědného kolokvia. No to byla tedy doslova srážka s vědou.
Na simultánně tlumočeném jednání jsme

naslouchali světovým muzikologům na čele
s Carlem Dahlhausem a Hansem Heinrichem
Eggebrechtem. Nerozuměl jsem jim ani slovo
německy (ačkoliv jsem chodil na němčinu),
ani anglicky (ačkoliv jsem měl čtyři roky angličtiny), ba ani rusky (ačkoliv jsem se učil
nepřetržitě ruštinu od páté třídy). Nerozuměl
jsem ovšem ani češtině ve sluchátkách, protože s tak odborným a sofistikovaným jazykem jsem se nikdy předtím nesetkal. A při
těchto debatách jsem poznával naše příští
učitele, docenty a profesory. Tajemníka kolokvia Stanislava Tesaře, vedoucího katedry Jiřího Vysloužila, Jiřího Fukače, Rudolfa
Pečmana, Miloše Štědroně a Jaroslava Stříteckého. Oni ad hoc reagovali na kolokviální příspěvky nebo řídili jednotlivé panely ve
všech konferenčních jazycích. Byli pro nás
doslova nedostižným Parnasem (a pro mě
osobně navždy zůstali) mého zvoleného oboru. A na historii jsem měl tu čest poslouchat
přednášky Jaroslava Kudrny, Sáši Duškové
nebo Josefa Války (než mu po prověrkách
zakázali učit stejně jako Jiřímu Fukačovi).
Jezdíval jsem s nadšením na oborové historické a archivnické exkurze pod vedením
Jindřicha Šebánka, naslouchal neformálním
výkladům sociologa Iva Možného či klasického filologa Antonína Bartoňka. Připadal
jsem si před nimi méněcenný (možná víc
než ostatní), ale oni byli zároveň nesmírně
laskaví a přátelští a svoji převahu nedávali
najevo. Brněnská muzikologie byla oázou vědění, vzájemné podpory, oddanosti k oboru,
humoru a přátelství. Ještě za studií nás bral
Rudinek Pečman po ústních zkouškách z dějin hudby všechny (bylo nás šest) do cukrárny
a platil za nás útratu. Miloš Štědroň mi také
nabídl místo kytaristy a flétnisty v provázkovské Baladě pro banditu. To byl Nový svět ve
srovnání s tím, co jsem o divadle věděl. Jako
ročníkovou práci na ukončení oboru historie
jsem identifikoval torzální exemplář Hájkovy
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Kroniky české a můj vedoucí, děkan Bedřich
Šindelář, mi nabízel interní aspiranturu na
hudební vědě (po čemž jsem tehdy toužil) výměnou za členství v KSČ. Svůj první oborový
zážitek a zaujetí jsem však prožíval při psaní
diplomky na téma Bernardus Artophaeus,
minoritský skladatel České provincie a učitel i patron B. M. Černohorského. Vysedával
jsem v nevytopeném arcidiecésním archivu
ve Wroclawi, kde se uchovala latinská akta
kapitul a kongregací, objížděl stopem minoritské fondy mezi Třeboní a Krnovem, Prahou a Brnem a jásal nad každým drobným
nálezem včetně jeho tzv. františkánských mší
z Dačic a Moravské Třebové.
Jak jsem rukoval… a nakonec učil i bádal
Hned po promoci jsem na rok rukoval jako
sborový zpěvák do Vojenského uměleckého
souboru v Táboře. Absurdnost této zkušenosti
i doby kulminovala, když mě později povýšili,
a ve vojenské knížce jsem četl: „sborový zpěvák – sólista“. Hledal jsem místo „v oboru“
a ačkoliv jsem nikdy učit nechtěl, nastoupil
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Z ruiny rekonstruovaný lázeňský dům z roku 1704 s Rentzovým muzeem barokního tisku

jsem na katedru hudební výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové, abych vyučoval dějiny hudby. Za celou dobu, tedy doteď
za celých čtyřicet let, nikdo nepřišel na hospitaci, aby sledoval, co a jak učím a zda to
je nebo není marxistické. Byla to neobvyklá
svoboda, ostatně na mě také zapomněli a neskládal jsem ani slib socialistického učitele.
V letech 1981–83 jsem dojížděl na postgraduální kurz hudební teorie na AMU ke Karlu
Risingerovi. Stranické orgány mi nedovolily
odjet do východního (!) Berlína na vědeckou
aspiranturu ke Georgu Kneplerovi, ačkoliv
mě přijal. Vracel jsem se také na kolokvia
do Brna. A najednou přišla na fakultu nabídka od italského ministerstva zahraničí pro
uchazeče do třiceti let, který umí italsky. Drze
jsem se přihlásil a po dvou letech přišla výzva
na pohovor v italštině. Za třicet pět dní jsem
„nastudoval“ italštinu pro samouky, chodil
na konverzaci k rodilé Italce v Hradci Králové a navrhl témata Černohorský, Mysliveček a Giovanni Giacomo Komarek v rámci
česko-italských hudebních styků 17. a 18.
století. Tomislav Volek mi dobře poradil právě Komarka, nototiskaře Corelliho triových
sonát, Černohorského jsem už dříve sledoval
a Myslivečkovu monografii právě vydal Rudolf
Pečman, takže jsem si od toho zpočátku moc
nesliboval. V akademickém roce 1985/86
především v Římě, ale také ve Florencii, Boloni, Benátkách, Miláně, Modeně, Parmě, Neapoli, Palermu a v dalších archivech a sbírkách shromáždil množství nových pramenů
ke všem Tre Boemi. Setkal jsem se s prof.
P. Petrobellim na římské univerzitě La Sapienza a potvrdilo se, jak mě uhranula právě
heuristika, to je vyhledávání pramenů. Podle vlastního rozpisu a dostupnosti veřejných,
církevních i soukromých archivů jsem denně
od rána do noci kroužil po Římě a zapisoval
všechny ty „objevy“. Vznikla tak komentovaná edice Josef Mysliveček v dopisech (Brno

Pulcinella u Rentzova muzea barokního tisku v Kuksu.
Workshop kožených masek (2015) na paměť Neumannova Polizinella v Kuksu v roce 1697

1989) s excerpcemi z dobového tisku, dokument o Myslivečkovi v Itálii Oratorium (Bonton 1993), studie Štýrsko – třetí domov B.
M. Černohorského? (Brno 1996) a mnohem
později zpracovaná habilitační práce Giovanni Giacomo Komarek Boemo (1648–1706),
hradecký nototiskař v Římě, Kuks 2007. Na
studium myslivečkian mi zásadně přispěly
Deutsche akademischer Austauschdienst
(1993), Österreichischer Austauschdienst
(1995) a Ministerstvo kultury ČR, takže jsem
mohl sestavit Myslivečkův tematický katalog
vokálně-instrumentálních děl (2001).
Jak jsem měl devatero řemesel
V letech 1981–1986 jsem také působil za
ředitele Josefa Shejbala jako dramaturg
Symfonického orchestru Hradec Králové, byl
jsem českým dramaturgem Sasko-českého
hudebního festivalu (1993), učil jsem angličtinu a italštinu na jazykové škole v Náchodě,
vedl skupinu Trumšajt, s dětským sborem
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JITRO Jiřího Skopala jsem v roli tlumočníka
a popularizátora české hudby projel Německo, Anglii, Francii, Benelux, Itálii, USA, Japonsko, Čínu a Hong-Kong, spoluzakládal jsem
Mezinárodní houslařský festival V. Metelky
v Náchodě (1997), sestavil a vydal Prof. Jiří Fukač Festschrift (1998) a v akademickém roce 1998/99 jako Fulbright Scholar
in Residence učil na McCook Community
College v Nebrasce. Od roku 2000 připravuji pro Georgia College & State University z Milledgeville akademické maysemestry, roku 2002 jsem založil v Kuksu barokní
festival Theatrum Kuks, obnovil Sporckův
Comoedien-Haus, založil divadelní soubor
Geisslers Hofcomoedianten a v roce 2014
otevřel v Kuksu z ruiny vybudované Rentzovo
muzeum barokního tisku.
Jak jsem vyhodnotil vzdělání, umění, jazyky,
cestování a internet
Umění, jazyky a cestování jsou další tři univerzity, ze kterých nemusíte mít diplomy,
ale jejich význam je rovnocenný. Pokud to
všechno propojuje hudba (nebo jiné umění),
je to zároveň uspokojení, štěstí a požehnání.
A ještě IT, abych nezapomněl. Při čistopise
zmiňované diplomky mi ochrnuly obě ruce,
protože jsem se pokoušel co nejrychleji s pěti
kopíráky na psacím stroji vyťukat asi dvě stě
stran. Knihu nebo časopis jsme objednávali podle kartotéky s žádankou v knihovnách
a k zahraničním publikacím jsme se před
rokem 1989 téměř nedostali. Dnešní muzikolog zjistí během několika vteřin na EBSCO
nebo RILMU, co je relevantního k danému
tématu k dnešnímu dni na celém světě. Lze
poslouchat online na NAXOS tolik hudby, že
vám na to už nestačí život. Lze dělat online
seriózní výzkum, studovat hudebniny, digitalizované časopisy, knihy, rukopisy. Ale zážitek
z historických archivů, archivářů a fyzických
nálezů to nemůže nahradit.

