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Umělec a totalita 17. listopad 2015
V rámci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

10.00 Matiné v borské věznici
W. A. Mozart – Kvartet pro hoboj, housle, violu a violoncello, K 370
Rudolf Karel – Nonet g moll
Účinkuje: České noneto
Průvodní text: Martin Tichý, ÚSTR
Věznice Plzeň-Bory. Neveřejné vystoupení
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20.00 Komponovaný večer
Celovečerní program k poctě 17. listopadu, který spolu s historickými událostmi připomene
i aktuální rizika pro lidská práva a demokracii

Rudolf Karel – Nonet g moll
Dmitrij Šostakovič – Symfonie č. 4 c moll, op. 43
Účinkují:
České noneto
Plzeňská filharmonie
Dirigent Tomáš Brauner
Publicistka Petruška Šustrová
Historikové ÚSTR Štěpán Černoušek a Martin Tichý
Večerem provází Vladimír Šťovíček, moderátor Českého rozhlasu
Dramaturgie: Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie
Spolupořádají Plzeňská filharmonie, České noneto, Ústav pro studium totalitních režimů
a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity Plzeň a Plzeň 2015
Prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 14, Plzeň
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Šostakovič
život a dílo jako reflexe doby
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič (Дмитрий Дмитриевич Шостакович), ruský, respektive sovětský
skladatel patří k významným představitelům hudby 20. století. V jeho devětašedesátiletém životě (narodil
se 25. září 1906 v ruském Petrohradě, zemřel 9. srpna 1975 v sovětské Moskvě) se odráží proměna Ruska
v Sovětský svaz – a do jisté míry i metamorfózy světa v tragickém 20. století.
Šostakovič náleží k nejhranějším skladatelům, uvedenou skutečnost není potřeba dokládat statistickým výčtem.
Kvalita jeho díla dané tvrzení nejenom potvrzuje, nýbrž pro něj vytváří základní předpoklad; ovšem sama
umělecká hodnota jednotlivých skladeb by patrně nestačila k tomu, aby se takřka celé těšilo celosvětovému,
navíc neutuchajícímu zájmu nejen publika, dirigentů, orchestrů, nýbrž také muzikologů a historiků. K nejedné
skladbě měli a dodnes mají nejen muzikologové výhrady. S některými se v tomto textu seznámíme, ponechme
proto prozatím stranou jejich relevantnost a místo toho letmo naznačme, co stojí za jeho nezpochybnitelnou
popularitou. Odpověď možno hledat právě v dějinách 20. století, v čase, jehož byl Šostakovič svědkem a svým
způsobem komentátorem – v obou případech nezřídka nedobrovolným. Peripetie jeho života a tvorby ovlivňovaly
události, díky nimž i těch několik málo skladeb umělecky méně inspirovaných, které by jinak jen stěží obstály
v soudu času, budí i dnes nemalou pozornost.

Mladistvé sebevědomí
Šostakovič patřil od počátku mezi šťastné umělce, zaujal své pedagogy (Alexandra Glazunova a Maxmiliána
Štejnberga), kolegy a zejména publikum již v počátcích své tvorby. Senzační úspěch nejenom v Sovětském svazu
zaznamenal 1. symfonií f moll, op. 10, jejíž úspěšná premiéra se odehrála v Leningradě 12. května 1926. Talent, píle
a ohlas zajišťovaly mladému skladateli tvůrčí pobídky a – jak on sám později přiznával – zakázky nutné k obživě.
V prvém desetiletí kariéry se coby skladatel podílel na vzniku tří baletů (Zlatý věk, op. 22; Šroub, op. 27; Světlý
potok, op. 39). Za celý svůj život zkomponoval hudbu k „bezpočtu“ filmů a divadelních her. Tíhl k politicky
a společensky angažované tvorbě. Svědectví o tom vydává 2. symfonie H dur, op. 14, věnovaná Říjnu, a 3. symfonie
Es dur, op. 20, „Prvomájová“, opera Nos (op. 15), zejména však vynikající opera Lady Macbeth Mcenského újezdu,
op. 29, proslulá nejenom (jak bude ještě vysvětleno) díky umělecké kvalitě. Její takřka současné uvedení v Lenin
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gradě (22. 1. 1934) a Moskvě (24. 1. 1934) zjednalo osmadvacetiletému
autorovi respekt a všeobecné uznání; nová opera, stejně jako 1. symfo
nie, vzbudila zájem nejlepších dirigentů a operních scén v zahraničí.
Stala se jednou z nejhranějších soudobých oper vůbec.
Mladý a uznávaný Šostakovič se ocitl na pomyslném vrcholu kariéry,
opravňovalo jej to k sebevědomí; důkazy o něm podávají jím napsané
statě z oné doby. V jeho případě se jednalo o napříště nevídanou věc;
sám se koneckonců později vyjádřil v tom smyslu, že nepotřebuje
odvážná slova, nýbrž odvážnou hudbu.

Sovětský umělec s vírou v lepší společnost
Šostakovič, považovaný za umělce mahlerovského typu, reagoval ve
své tvorbě – obdobně jako Gustav Mahler (7. července 1860, Kaliště –
18. května 1911, Vídeň) – na vnější podněty a konflikty. Dějiny, či spíše
represivní stalinský režim, mu však nedopřály onen luxus, jakému se
těšil velký a jím uznávaný předchůdce v zanikajícím a ještě poměrně
svobodném světě 19. století, jenž pozvolna, v náladě fin de siècle,
přecházel do nové éry. Šostakovič na vlastní kůži zažil, obkružován
zužujícími se mantinely ideologie, ztrátu umělecké svobody. V tom
tkví nejeden z paradoxů jeho života, neboť nechtěl být bezmocným
dítětem svého věku, ve svém díle o něm toužil vydávat svobodně
projevené svědectví.
Nejen hudba, nýbrž i Šostakovičovy statě z konce dvacátých a z polo
viny třicátých let dokládají, že přinejmenším v této době věřil v novou
a lepší socialistickou společnost. Přinejmenším zpočátku se považoval
v dobrém slova smyslu za sovětského umělce, jehož povinností je an
gažovat se a budovat nový společenský řád. Podle skladeb, kompono
vaných v tomto období – v době doznívající, přitom stále ještě přetrvá
vající svobody v umělecké sféře –, a podle hektické práce pro divadlo
a film, včetně realizování avantgardních projektů, stejně jako podle ve
řejných vyjádření lze usuzovat, že se v inkriminovaném čase ztotožňo
val s výzvami doby a se společenským systémem, v němž žil. I jeho však

Dmitrij Šostakovič
Foto archiv Plzeňské filharmonie
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poznamenala doba velkého teroru, čistky, jež zničily a tragicky poznamenaly životy milionů obyvatel v Sovětském
svazu, napříč vrstvami nově a s velkými oběťmi budované (údajně spravedlivé) společnosti.

První úder od Stalina
V ústředním listu sovětských komunistů Pravda vyšla 28. ledna 1936 redakcí nepodepsaná, ale oficiálními místy
schválená stať Chaos místo hudby. Pojednávala o opeře Lady Macbeth Mcenského újezdu a je dodnes považována za
jednu z nejnespravedlivějších a nejšpatnějších kritik, jaké kdy kdo napsal. Krátce před jejím otištěním J. V. Stalin
zavítal v Moskvě do divadla, aby osobně zhlédl úspěšnou operní novinku, jež po dvou letech dosáhla cca 130 repríz.
Text plný zášti možná napsal Stalin sám, přinejmenším však přímo vyjadřoval jeho názor na dílo a moderní hudbu
vůbec.
Mocí atakovaný a otřesený skladatel prožil šok, životní a tvůrčí zlom; konflikty světa a společnosti vnímal
napříště s bolestnou opatrností až bázní, jíž se už nikdy plně nezbavil. Z nutnosti zachovat sebe sama, nejen ve
smyslu fyzické existence, nýbrž i vnitřní integrity, stáhl se do nejhlubšího zákoutí vlastního nitra, kam dovolil
jen málokomu nahlédnout. Navenek však akceptoval výnosy a kritiky stranických a svazových orgánů, rady
a doporučení politicky a stranicky výše postavených osob. Z vnucené role vystoupil málokdy a pouze nakrátko.

Hudba, která odráží dějiny
Zlom lze postřehnout nejenom v jeho tvorbě, nýbrž i v jím napsaných textech, přesněji snad v textech mu
připisovaných. Nadále se angažoval, sledován a hodnocen podle toho, zda a do jaké míry naplňuje oficiální
příkazy strany a vlády; již jeho současníci ovšem postřehli, jak nepříjemné a trapné jsou pro něj (a nejen pro
něj) krajně ponižující a sebekritické výstupy. Šostakovič však mimo velkého počtu skladeb napsal stovky statí,
příležitostných článků a glos, aktivně vystupoval na stranických i muzikologických sjezdech a konferencích.
Oddělit jeho vlastní myšlenky a názory od projevů pronášených z donucení, nebo třeba jen v rámci autocenzury,
není možné. Ukazují ovšem na neoddělitelnost privátních a oficiálních sfér života v Sovětském svazu.
Připomeňme, že rok před otištěním výše zmíněné statě začal v Moskvě prvý z monstrprocesů, tzv. proces
s „Moskevským centrem“ (15. až 16. ledna 1935). O dva roky později, 22. května 1937, byl zatčen a 12. června 1937
popraven Šostakovičův osobní přítel, maršál Sovětského svazu Michail Tuchačevskij. Hrůzy čistek, tajných zatčení,
zvrácených a nesmyslných obvinění prožil Šostakovič osobně; zasáhly nejen blízké přátele, ale i širší rodinu.
Nedivme se tedy, že se muzikologové a historici spolu s tisíci vnímavými posluchači při intepretaci jeho skladeb
mohou, obrazně řečeno, zaposlouchat do dějin Ruska, respektive Sovětského svazu. Šostakovič se vícekrát vyjádřil,
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Dmitrij Šostakovič u hrobu Bedřicha Smetany na pražském Slavíně 11. května 1947
Foto ČTK, František Nesvadba
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že neexistuje skladba prostá autobiografických prvků, že v každé hudbě je přítomna idea; osobně ztotožňoval
programovost s obsahovostí; nekomponoval bez předem rozmyšleného a utvořeného programového záměru.
Šostakovič žil a tvořil ve státě a společnosti ovládané totalitární ideologií, i proto k nám jeho „recepce“ dějin, jeho
svědectví o bytí jedince uprostřed represivního režimu, promlouvá přinejmenším dvojí řečí. Skladby oslavující
úspěchy režimu či J. V. Stalina, oficiální projevy a jeho společenská, od šedesátých let přímo stranická a politická
angažovanost se dostává do rozporu s tím, co dnes o Šostakovičovi a jeho tvorbě víme.

Oficiální, a přitom hluboce protirežimní
Skladatel v hudbě přeci jen nepracuje s tak čitelnými sémantickými asociacemi, „sděleními“, „obrazy“ či jazykem,
jaký používají spisovatelé, divadelní a filmoví tvůrci. Naše (myšleno odborné, muzikologické nebo přinejmenším
zasvěcené) odkrývání toho, co ve své hudbě „ukryl“, co a jak a k čemu se v ní vyjádřil, není snadné a v úplnosti
pravděpodobně ani možné. Hudební kompozice mají svá pravidla (formu), přičemž uměleckou hodnotu
primárně neutváří mimohudební obsah (obsažnost), program, asociace, nýbrž autorova tvůrčí invence, nadání
a skladatelský um.
Oproti tomu hudební kritici a vykladači, kteří chtějí být konformní (nehledě na období, režimy a styly), mají
situaci notně ulehčenou. Snadno tedy vytvářeli služebnou „realitu“ o ideově a politicky uvědomělém skladateli
a jeho díle. Sám skladatel ji vynuceně potvrzoval či spoluvytvářel, když spolu s ostatními musel respektovat
oficiální politickou a ideologickou linii. Ony dobové soudy o tvůrci a jeho hudbě jsou rozšířeny v desítkách
filmových a televizních dokumentů, v nesčetných odborných statích, studiích, brožurách a knihách. K nemalé
části se odborníci a ctitelé autorova díla vracejí dodnes jako k pracím kvalitním a inspirativním; ostatní studují
pro historickou hodnotu, vydávané svědectví o době a lidech, kteří problematické a dnes neudržitelné soudy
vyslovovali a psali.
Dobově oficiální obraz Šostakoviče jakožto autora „optimistických tragédií“ budovatelských, válečných,
konso
lidačních a poststalinských období v Sovětském svazu, narušil Solomon Volkov, jenž zaznamenal
a po Šostakovičově smrti vydal v USA jeho paměti, příznačně nazvané Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče.
O pravosti vydaného textu, jehož originál není v současnosti k dispozici, se vedou diskuze. Šostakovičovi přátelé
a spolupracovníci potvrzují, že výroky v textu obsažené jsou sourodé se Šostakovičovými privátními, v nejhlubším
soukromí vyjadřovanými názory. V nich se slavný skladatel jeví jako člověk pochybující, ne vždy statečný, nikoliv
ale vždy nestatečný; k sobě samému i k jiným kritický a ironický, s úctou vzpomínající na své učitele a několik
nejbližších přátel. Strach a otřes, jenž ho formoval po vydání nechvalně proslulé stati Chaos místo hudby, zjitřil
jeho vztah vůči režimu, k němuž nechoval sympatie, ale v němž žil s vědomím, že se nelze vzpírat oficiálním
či skrytě nastavovaným mantinelům a veřejně vyžadované a projevované poslušnosti.
8

brozura_VV.indd 8

11.11.15 14:06

Nahlédněme nyní alespoň v krátkosti do oněch zvláštních, v hudbě prožitých dějin Ruska a Sovětského
svazu. Připomeneme si v nich kontext, v němž v letech 1935 až 1936 vznikala 4. symfonie c moll, op. 43, jejíž
premiéra se uskutečnila v Moskvě teprve 30. 12. 1961. V logice vyprávění dejme přednost chronologickému
výkladu jednotlivých událostí, nikoliv posloupnosti, v níž vznikaly pro náš účel vybrané skladby.

Rusko 1905, nebo Maďarsko 1956?
Z mezních událostí ruského, respektive sovětského 20. století nevynechal Šostakovič v rámci kompoziční,
historické či osobní reflexe ani revoluci z roku 1905, již sice nezažil, znal ji ale z vyprávění rodičů. I tak v něm
vyvolávala hrůzné obrazy, vypořádal se s nimi v polovině padesátých let v 11. symfonii g moll, op. 103, nazvané
„Rok 1905“ a komponované oficiálně pro oslavu 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Užil v ní citací
starých ruských revolučních písní z oné doby. Názvy jednotlivých vět konkretizují program symfonie: I. Palácové
náměstí (adagio), II. 9. leden (allegro; adagio; allegro), III. Věčná paměť (adagio), IV. Zvonění na poplach (allegro
non troppo; adagio; allegro). Šostakovič se zejména v pasážích prvé věty symfonie snažil posluchače vtáhnout
do tíživé atmosféry carského Ruska, navodit dojem zdánlivě neotřesitelného, správněji však strnule nehybného
režimu. Ve druhé větě naturalisticky vylíčil střelbu do lidí na Palácovém náměstí před Zimním palácem, při níž
9. ledna 1905 (podle Juliánského kalendáře) odhadem zahynulo tisíc lidí. Možných inspirací, asociací a výkladů
je ale více. Symfonie vznikla během roku 1957, tedy – jak připomíná Volkov v předmluvě Svědectví – po událostech
v Maďarsku, označených představiteli Východního bloku za kontrarevoluci a krvavě „normalizovaných“ sovětskou
armádou, deportacemi Maďarů na Sibiř, popravou Imre Nagyho a jeho spolupracovníků v roce 1958.
Šostakovič ve Svědectví upozorňuje na podobnosti příčin vedoucích k revoluci 1905 s následnými důsledky,
kdy lid ztratil víru v cara, s rokem 1957; v hudbě vypráví o národu, „který ztratil víru, neboť kalich zločinů přetekl“.
Ke krutému prozření přispěl i XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu (14. až 26. února 1956), zejména
když Nikita Chruščov na uzavřeném jednání pronesl projev Kult osobnosti a jeho důsledky; ten se však nepodařilo
utajit a i v Šostakovičově vlasti vstoupil brzy ve známost.

Krása zrozená ze smutku
Své dětství prožil Šostakovič v Petrohradě, respektive Leningradě, v dobře zaopatřené rodině. Úmrtí otce, Velká
válka, revoluce a občanská válka však učinily konec bezstarostnému dospívání. Na konzervatoři se udržel pomocí
stipendia, vymohl mu jej sám její ředitel Alexandr Glazunov. Před zimou a hladem se bránil usilovnou prací,
nádeničil jako klavírista doprovázející filmová představení v kinech. Drsně nabitou, zdraví ohrožující zkušenost
využil coby skladatel filmové a divadelní hudby. Pověst mimořádného talentu potvrdila fenomenálním úspěchem
jeho 1. symfonie f moll, op. 10. Významný muzikolog Milan Kuna připomněl výrok jednoho z nejlepších dirigentů
9
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své doby Václava Talicha, jenž se se Šostakovičem osobně znal a uváděl jeho skladby i v Sovětském svazu. Slavný
dirigent označil právě prvou autorovu symfonii za nejúčinnější. Psal ji prý jako mladý a neznámý skladatel
v poměrné svobodě, nerozpolcený a nenucený přizpůsobovat se diktátům ideologického režimu, přece však prý
již tehdy stvořil krásnou hudbu zrozenou ze smutku.

V čele sovětské avantgardy
Šostakovičova druhá a třetí symfonie vypovídá o skladatelově ztotožňování se s režimem. Světu novosti, budování
neznámých zítřků nabídl kompozice, v jejichž formách manifestoval přináležitost nejen k hudební, nýbrž
i k politické a společenské avantgardě. Podtituly symfonií (druhá – „Simfoničeskoje posvjaščenije Okťabrju“ – byla
věnována Říjnu a třetí – „Pervomajskaja“ – Prvému máji) vypovídají o mimohudebním obsahu.
Sovětský svaz dvacátých letech 20. století se stal líhní skladatelů oslavujících avantgardními skladbami nový řád.
Nejednalo se primárně vždy o oslavu režimu, ale spíše nového společenského systému, v němž se, jak většina nejen
avantgardních umělců věřila, anonymní a bezprávné masy proletariátu proměňují v sebevědomou dělnickou
třídu, podílející se na moci a vládě. Právě pro ni psali skladatelé díla ve formě i obsahu nezvyklá a novátorská,
přitom povětšinou nesnadno interpretovatelná, pro posluchače nepřístupná, nepochopitelná a unavující.
Slavnou zůstává Továrna, op. 19 Alexandra Mosolova (1900 – 1973). Symfonii továrních sirén z roku 1922 Arsenyje
Avraamova (1886 – 1946) lze dnes vnímat jako provokující, velkolepou, do budoucna směřující performanci.
Velká města Sovětského svazu prostupoval umělecký kvas, avantgardnější než v jiných částech Evropy. Vznikly
zde dvě hudební organizace: ASM (Asociace soudobé hudby) a APM (Asociace proletářských hudebníků).
Šostakovič nezůstal stranou, byť jeho nejvýznamnější díla avantgardního období nemají pochopitelně „výboj“
výše jmenované performance.

Nástup socialistického realismu
Politické změny v Sovětském svazu, stabilizace a hospodářské posilování režimu, budování velkých průmyslových
celků na úkor zemědělství, násilné zakládaní kolchozů a hladomory zejména na Ukrajině předznamenávaly období
velkého teroru. V roce 1932 byly zrušeny obě hudební organizace, nežádoucí avantgardu nahradil socialistický
realismus. I mezi umělci se šířil strach, nestačilo zaujímat správné postoje, přisluhovat režimu, důležité bylo
vyvarovat se nařčení z formalismu, znamenající existenční ohrožení. Šostakovičovi není na počátku 30. let pojem
formalismus cizí, užívá ho ve spojení s něčím, čeho je nutné se vyvarovat – například posluchačské nepřístupnosti.
Prvoplánová sdílnost, zjednodušení kompozičních prostředků, čitelná programovost se stávají mantrou doby.
Šostakovičovy skladby se ovšem formálním i obsahovým projevům socialistického realismu vzpíraly, za své je
nikdy nepřijal. Ať už to vyložíme jako jeho vzdor (spíše umělecký než společenský) či jako neuvědomění si situace,
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důvody nacházíme v textech, které Šostakovič napsal jako ani ne třicetiletý: prostupuje je sebedůvěra v sebe sama.
Doposud se mu dařilo realizovat tvůrčí plány, nacházel ohlas, po jakém umělci touží.
Jak víme, zlom nastal po otištění článku Chaos místo hudby (28. ledna 1936). Publikované výtky vyvolávaly oprávněný
strach, příklady existenčně zničených kolegů, například Nikolaje Rodslavce (1880 – 1944), varovaly. Výtky
z formalismu, naturalismu, levičácké zrůdnosti, narážky na úspěch u buržoasního publika v zahraničí doplňovaly
výhružky: „vše může skončit špatně“. O pár dní později si čtenáři Pravdy přečetli, že Šostakovič píše bezcharakterní
hudbu (Baletní faleš, 6. února 1936). Jediná reakce umožňovala přežít: přijmout kritiku, neprovokovat, snažit se
alespoň formálně dát za pravdu všem výtkám. Šostakoviče ovládl strach, uvažoval o sebevraždě, považoval ji za
útěk před nebezpečím, děsil se zatčení; ve svém Svědectví vzpomínal právě na ty z přátel, již zmizeli beze stop či
byli zavražděni; zrušil připravovanou premiéru své 4. symfonie.
Místo ní v roce 1937 publiku a kritikům, zejména ale režimu, nabídl 5. symfonii d moll, op. 47. Zjednodušil v ní
hudební výrazivo, kompozičně vycházel z pozdně romantické estetiky, z tradice Čajkovského, Brahmse a Mahlera;
podle vlastních slov se snažil o srozumitelnost, přístupnost nejširším vrstvám lidu. Skladbu publikum přijalo
s nadšením již při premiéře (21. listopadu 1937). Nakonec i kritika oslavila skladbu jako referenční dílo nového
sovětského symfonismu. Zaujata beethovenovsky pojatým zápasem přehlédla, že přes zřejmý mimohudební
obsah není možné program této symfonie jednoznačně interpretovat. Ve ztěžkle monumentálním finále
postrádala závěrečnou katarzi, nabídla tedy alespoň výklad o optimistické tragédii. Podle Šostakovičova Svědectví
navozený dojem připomínal oslavu vynucenou biči vládcových (režimních) pochopů; nikoliv náhodou se tu
posluchač ocitl v tradici scén Musorgského opery Boris Godunov.

Slavná „Leningradská“
Se dvěma scherzy experimentálně pojatá 6. symfonie h moll, op. 54, premiérovaná 5. listopadu 1939, nezanechala
ve znejistěné době přílišný dojem. Oproti tomu následující symfonie dnes patří mezi nejslavnější autorovy
kompozice. Její sláva se zrodila z blokády Leningradu, z utrpení jeho obyvatel. Je skladbou skutečně programní,
zdánlivě přímo s přesně interpretovatelným, časově i místně doložitelným programem. Avšak původní
a jednoznačný výklad 7. symfonie C dur, op. 60 – skladby věnované městu, jež se stalo nejen v Sovětském svazu
symbolem lidského utrpení a vůle přežít – známé jako Leningradská, není po vydání Svědectví udržitelný. Nic na
tom nemění ani skladatelovy fotografie a záběry z filmových týdeníků, jež vznikly v obleženém městě. Ukazují
jej za klavírem při kompozici nové, „válečné“ Leningradské symfonie. Svědectví však vydává jiný, neméně tragický
příběh o městě a jeho obyvatelích.
Symfonie vznikla velmi rychle, premiéra díla se odehrála v Kujbyševě 5. března 1942, pouhých devět měsíců po
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útoku na Sovětský svaz a ani ne půlrok od blokády Leningradu (ta započala 8. září 1941). Její vznik však tyto události
nepodnítily. Ke kompozici autor přistoupil poté, co si podle svého zvyku v duchu rozvrhl jednotlivé části prvé věty;
stalo se tak ještě před napadením jeho vlasti. Vzdával v ní hold Leningradu, městu, v němž se narodil; zároveň
se skrytě loučil s jeho atmosférou a obyvateli, které znal. Ještě před okupací se totiž v důsledku velkého teroru
v Leningradě ztráceli lidé, stejně jako genius loci. Ať se ve slavné prvé větě snažil v jedenácti variacích zobrazit
život ve strachu či valící se vojska Wehrmachtu, pravdou zůstává, že posluchačsky přístupnými a v kompozici
tradičními prostředky vytvořil mimořádně sugestivní dílo.
Hledání příčin vzniku symfonie není z historického hlediska samoúčelné, nemůže však změnit skutečnost:
„Leningradská“ se právem stala symbolem hrdinství a utrpení obyvatel obleženého města; města, jež z logistických
důvodů německá armáda nechtěla dobýt, nýbrž vyhladovět. Když Šostakovič ve Svědectví vinil Stalina ze zničení
Leningradu, myslel na zmařené životy jeho obyvatel. Z fyzické zkázy města ovšem vinil Hitlera, jako toho, kdo
„zasadil poslední ránu“. V případě výkladu 7. symfonie není smysluplné stavět a vážit utrpení jedněch proti
utrpení druhých, pro oběti blokády zapomínat na oběti velkého teroru. Explicitně není ani možné argumentovat
počty usmrcených v té které době – poměřovali bychom nesouměřitelné, dobu války s mírem, v němž Stalinovy
čistky probíhaly.
Leningradská symfonie symbolizovala hrdinství sovětského lidu a Rudé armády. Autorovi přinesla nejen
mezinárodní úspěch, ale popularitu a všeobecnou známost. Již v roce 1941 za symfonii obdržel Stalinovu cenu,
o rok později byl jmenován zasloužilým umělcem RSFSR; za další rok se stal čestným členem American Academy
and institute of Arts and Letters. V zemi, kde zítra (ne)znamenalo včera, však z něčeho takového neplynul ohled
a klid na práci, nýbrž podezření, nedůvěra, kontrola a nedlouho po válce i další pronásledování. Šostakovičovu
8. symfonii c moll, op. 65, premiérovanou v roce 1943, přijala oficiální místa s nedůvěrou; ještě v roce 1954 otiskla
Sovětskaja Muzyka její více než zdrženlivé hodnocení, opakovala výtky o autorově neschopnosti vžít se do potřeb
posluchačů, toužících prý slyšet hudbu, která oslavuje válečné hrdiny.

Zrcadlo pro Stalina
Následující symfonii očekával s napětím i generalissimus Stalin. Kdo jiný než Šostakovič, „Beethoven nové doby“, by
dokázal oslavit jeho velké vítězství nad nacistickým Německem? Pochybnostmi zmítaný skladatel snad zpočátku
opravdu uvažoval o velké symfonii se sborem, v níž by oslavil svoji vlast a jejího „velkého“ vůdce. Plán formálně
a obsahově grandiózního opusu naštěstí opustil, vyhnul se tak tíživému srovnání se slavnou Beethovenovou
9. symfonií. Šostakovičova 9. symfonie Es dur, op. 70, patří sice co do rozsahu mezi jeho kratší symfonické opusy,
komorně pojatá skladba však vyniká bezprostřední invencí, humorem, který se mísí se sarkazmem a ironií, zároveň
ale s melancholií a steskem, jenž vyvstává z hlubin jen zdánlivě bezproblémově radostných. Do jaké míry autor
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počítal se zklamáním vládnoucích a stranických špiček, nevíme. Trest
však na sebe nenechal dlouho čekat. Za své provinění opět pykal, kalich
hořkosti vypil do dna a kál se způsobem nedůstojným jeho osobnosti
a díla, ale patrně nutným. S ohledem na to asi 9. symfonii stěží označíme
za oddechovou, příležitostnou a společensky neangažovanou.
Historie se (prý) neopakuje. Šostakovič však musel mít po 10. únoru
1948 pocit, že se ocitá v proudu stejné řeky, jaký v něm od roku 1936
navozoval strach a unášel mu v „chaosu místo hudby“ radost ze života.
Šostakoviče spolu s S. Prokofjevem, A. Chačaturjanem, V. Šebalinem,
G. Popovem a N. Mjaskovským zostudil jeden ze Stalinových pohůnků:
Andrej Ždanov, jehož v roce 1946 Stalin učinil zodpovědným za kulturní
politiku, označil výše uvedené mistry za formalisty protilidového směru,
jejichž hudba není prosta zvráceností, kakofonie a – opět – chaotických
shluků zvuku. Šostakovič musel snést obvinění, že on a Prokofjev
svádějí mladé skladatele k slepému napodobování, vedoucímu do
neprůhledných uliček buržoazní estetiky.

Záchrana lhaním
Následné vykoupení opětovně pokoušelo jeho charakter. Přes všechen
ohlas a popularitu, kterým se ve světě těšil, přes mnohá ocenění, včetně
státních, respektive Stalinových a Leninových cen, musel nesmyslnou
kritiku alespoň formálně přijmout a podřídit se přikazované estetice
zploštělého socialistického realismu. V roce 1949 napsal hudbu k filmu
Pád Berlína, v němž byly zájmu propagandy obětovány snad všechny
historické reálie. V ostudné a obludné Stalinově oslavě ničil Šostakovič
sám sebe citacemi ze 7. symfonie. Film dnes působí jako urážka nejen
spojenců Sovětského svazu, jejich vůdců Churchilla a Roosevelta, nýbrž
i sovětských obyvatel. Závěrečnou a bombastickou apoteózu, plnou
vyprázdněného patosu a vzývající velkého vojevůdce, hospodáře
a sadaře, zopakoval v „mírovém“ opusu Píseň o lesích, op. 81, díky
autorově invenci dodnes vnějšně působivém, a proto i populárním.
Přece však umělecky ztroskotal v jiné skladbě z oné doby: Nad naší
vlastí slunce září, op. 90 z roku 1952.

Josif Vissarionovič Stalin a předseda
vlády ČSR Klement Gottwald na čestné
tribuně moskevského stadionu
Dynamo při sportovní přehlídce
v červenci 1946
Foto ČTK
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To se již ale blížil nejen konec ždanovovského dogmatismu, nýbrž i Stalinova života. Do Stalinových komnat,
do nichž již nakukovala smrt, do hrozivých zákoutí diktátorova života nahlédl Šostakovič ve scherzu 10. symfonie,
op. 93, jejíž premiéra 17. prosince 1953 symbolicky uzavírala rok, v němž se smutek nad Stalinovou smrtí (5. března
1953) prolínal s nadějí nad koncem tyranovy éry. Zřejmé autobiografické prvky prostupují celé dílo. Šostakovič
užil v symfonii motiv složený z tónů D-Es-C-H, německé transkripce počátečních iniciál svého jména a příjmení
(D. Sch.). Chmurně započatá skladba vypovídá o bezútěšném osamění člověka. V pozoruhodném scherzu, ve zvukové
mase vystavěné z bubínku, žesťů, pozounů a pronikavých pikol navozujících dojem smršti, všude prostupujícího
zla, načrtl hudební portrét Stalinův. S novými nadějemi mizely – jako u milionů ostatních – i jeho vlastní strachy.

Programní symfonie se dvěma významy
Přes subjektivní výpověď o sobě samém a době, představenou v 10. symfonii, zůstával Šostakovič skladatelem
angažovaným, ať už dobrovolně, v souladu se „sovětským“ vlastenectvím v době války (jak o tom vypovídají jeho
později režimem kaceřované válečné symfonie sedmá a osmá), nebo nuceně (o čemž vypovídají až příliš dobové
skladby z éry „ždanovovského dogmatismu“) anebo přinejmenším ambivalentně (jak víme z pasáží věnovaných
11. symfonii g moll, o které už byla řeč).
Nemalé rozpaky vzbudil 12. symfonií d moll, op. 112, z jejíhož podtitulu Rok 1917 a označení Na památku Lenina lze
vyvodit mimohudební souvislosti a návaznosti na předchozí symfonii. Revoluční události jsou konkretizovány
podtituly jednotlivých vět: Moderato/Allegro – Revoluční Petrohrad; Allegro/Adagio – Razliv (jezero spojené
s Leninovým pobytem); Allegro – Aurora; Allegro/Allegretto – Červánky lidstva. Šostakovič je ovšem „oslavil“
hudbou překvapivě málo dramatickou, budící přitom dojem mnohomluvnosti, a jak si i objektivní kritika všimla –
a dodnes akcentuje – i formální nesevřenosti. Skladatel ani symfonie neušli kritice také v zahraničí. V Edinburghu
ji přes nadšení publika kritici označili za málo invenční a příliš přímočarou.

Rostoucí protest
Šostakovič počal u mnohých budit rozpaky jako skladatel i jako občan. Málokdo z jeho známých by se ve
čtyřicátých a padesátých letech pozastavil nad jeho projevy pronášenými na přikázaných cestách do zahraničí,
povětšinou na mírových koncertech a setkáních, na nichž reprezentoval sovětskou kulturu. Údiv však vzbudil,
když v roce 1961 požádal o přijetí do Komunistické strany Sovětského svazu. Připomeňme, že ve stejném roce
byla premiérována zmíněná 12. symfonie (1. 10. 1961). Jsou uvedené časové souvislosti pouze náhodné? O rok
později se Šostakovič stal poslancem Nejvyššího sovětu SSSR. Umně však balancoval na hranici možného: zaslal
spolu s jinými umělci dopis N. S. Chruščovovi, v němž varoval před návratem starého dogmatismu; vyjádřeno
dobovými slovy, před administrativními metodami vůči umělcům.
14
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Dmitrij Šostakovič v rozhovoru s prezidentem republiky Edvardem Benešem na Pražském hradě 3. června 1947
Foto ČTK
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Navíc – po symfonii oslavující revoluci a Lenina – začal komponovat další velkou symfonickou skladbu. Autorovi
postupně „přerostla“ ve 13. symfonii, v níž původně zamýšlel připomenout osud a smrt 33 771 Židů zavražděných
německými jednotkami (Einsatzgruppen) v 2,5 km dlouhé a asi 50 m hluboké roklině zvané Babij Jar. Již tento
mimohudební program, otevřeně manifestovaný stejnojmennou básní Jevgenije Jevtušenka, vzbuzoval pozornost
příslušných orgánů. Osudy Židů nebyly v Sovětském svazu připomínány, aby nepřekrývaly hrdiny SSSR, padlé
ve Velké vlastenecké válce. Sovětský antisemitismus, vyrůstající z ruského, nepřerostl počátkem padesátých let
v plánované čistky a rasovou tragédii snad pouze díky Stalinově smrti.
Šostakovič však zašel ještě dále; po prvé větě Babij Jar (Adagio) zkomponoval druhou, v níž oslavil osvobozující
humor (Allegretto), jímž obyvatelé Sovětského svazu čelili neutěšené sovětské realitě. Tu akcentoval v dalších
částech, ve 3. větě V obchodě (Adagio), ve 4. větě Strachy (Adagio) a v 5. větě Kariéra (Allegretto). Otevřeně tak
prezentoval otřesnou a bezútěšnou minulost i současnost země, v níž žil. Premiéra očekávaného díla byla úřady
oddalována. Návštěvníci koncertu konaného 18. 12. 1962 v Moskvě však byli přítomni čemusi, co jim připadalo
jako zázrak, jako katarze ze společného prožití osobních zkušeností a „strachů“, jež se protkly a zhmotnily ve
výsostně uměleckém, veřejně prezentovaném a sdíleném díle. Nekončící ovace, pláč a objetí, vše zastupovalo
úlevu i vděčnost.
Patrně právě ve 13. symfonii naplnil Šostakovič vlastní představu o společensky angažovaném umělci. Nevíme
však, do jaké míry souzněla s jeho vnitřním přesvědčením, přesněji se vztahem k režimu. Od roku 1942 zasloužilý,
od roku 1948 národní umělec RSFSR, od roku 1954 národní umělec SSSR, držitel Stalinovy a Leninovy ceny,
vyznamenaný řádem Rudého praporu (1940) a Leninovým řádem (1947 a 1956), člen předsednictva stranických
a skladatelských organizací, od roku 1962 poslanec Nejvyššího sovětu SSSR (a to zdaleka není konečný výčet)
nemohl otevřeně vyjadřovat své názory. Projevil je jako skladatel v několika veřejnosti neurčených kompozicích,
z nichž je dnes nejznámější Antiformalistický jarmark, v němž zesměšnil nejen sluhy režimu, nýbrž i Stalina
(nazvaného a parodovaného jako I. S. Jediničkin).
Antiformalistický jarmark, známý též jako Rajok, je více než ironickou satirou karikující konkrétní projevy režimu.
Z hlediska umělecké hodnoty je samozřejmě hříčkou, příležitostnou skladbou určenou k inscenování v nejužším
kruhu přátel a rodiny. Otevřeně projevené názory a vztah k mocným oné doby ji však povyšují na ojedinělý
dokument, pootevírající okno do Šostakovičova rozpolceného a zjitřeného nitra. Skladatele ve stejné chvíli za
jeho díla vyznamenávali – a kaceřovali, dekorovali – a zesměšňovali, oceňovali – a lidsky i profesně ubíjeli. Před
mocí kajícný, nesmyslnou kritiku zdánlivě přijímající Šostakovič vyjádřil alespoň před nejbližšími své postoje
a názory. Nečinil tak bez nebezpečí. Sama existence Rajoku ohrožovala nejen život autorův, ale všech, kdo o něm
věděli a kdo při provedení účinkovali.
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Poslední symfonie
Ve 13. symfonii Šostakovič patrně nejvíc prezentoval vlastní vnitřní svět, kritické nahlížení bytí jedince
v represivním režimu. Že tak činil v rámci možného, stojí mimo jakoukoliv kritiku; vydal ze sebe mnohé a zažil
nemálo utrpení, více než mnozí jiní a mladší z jeho kolegů. Patrně i proto unikal v posledních dvou symfoniích
do vlastního nitra a k přátelům; jedním z nich byl i Benjamin Britten, jemuž věnoval 14. symfonii pro soprán, bas,
smyčcový orchestr a bicí nástroje na básně F. G. Lorky, G. Apollinaira, W. Küchelbeckera a R. M. Rilka, op. 135.
Symfonií prolíná jedno téma – smrt. I ona počala zavírat bránu Šostakovičova života a pootevírat jinou, do níž
s bázní, ale i zvědavostí nahlížel.
Teskně, zádumčivě, místy zároveň energicky a pro Šostakoviče typicky ironicky zní jeho poslední, 15. symfonie
A dur, op. 141, prodchnutá citáty z vlastních děl, Rossiniho, Wagnera a dalších skladatelů. Je sumou jeho
kompozičního mistrovství, výsostným uměleckým dílem, a přitom nejednoznačnou výpovědí o nejednoznačném
světě, jehož nejistoty jsou nám blízké i dnes. Vypovídá o světě, v němž nutně svádíme každodenní zápas o sama
sebe – s nejistým výsledkem, jistým však koncem.

Portrét epochy skrze život a dílo
Šostakovič byl skladatelem sovětské éry, sovětské reality; konstatujme to jako fakt, nikoliv jako kritiku. Kdosi
označil jeho vztah ke Stalinovi za schizofrenní. Vystihl tak podstatu Šostakovičova vztahu nejen k tomuto
diktátorovi, nýbrž k danostem, které určovaly bytí naprosté většiny obyvatel Sovětského svazu.
Šostakovič nežil ve zlaté kleci, právě jeho dílo svědčí o tom, jak vnímal tragické ozvuky sovětské reality. Soukromá
korespondence vydává svědectví ještě o jiném Šostakovičovi – například o člověku, který uzavírá dopis určený
mladšímu kolegovi, jehož si vážil po lidské i odborné stránce, slovy: „Bůh Vám dej mnoho dalších úspěchů.“ Právě
znalost uvedených souvislostí vybízí k otázkám: Lze oddělovat tvůrce od uměleckého díla? Lze relevantně
kvalifikovat jeho tvůrčí odkaz ještě podle jiných než uměleckých měřítek (politických, společenských ideových,
ideologických)? Neztratilo by se to, co bývá nejvíce skryto vnějšímu posuzování – jeho privatissimum, v němž je
obsaženo vše lidské?
Poznání Šostakovičova díla a okolností, za nichž vznikalo, nám umožňuje specifickým způsobem nahlédnout
do tragických, radostných i paradoxních momentů dějin ruského, respektive sovětského 20. století. Jeho tvůrčí
odkaz lze považovat za jakousi hudební kroniku doby. Jeho dílo dodnes právem poutá pozornost; jistě i proto,
že zůstává aktuálním mementem oné epochy, v níž velký umělec žil.
17
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Symfonie č. 4
Vraťme se k počátkům Šostakovičovy kariéry, do doby, kdy započal komponovat 4. symfonii. O připravované sklad
bě informoval čtenáře v tisku již koncem roku 1934. Vyložil, že k práci na ní přistupuje s velkou zodpovědností;
hodlal napsat monumentální programní „věc“ s velkými myšlenkami a vášněmi. Přípravné práce a skici jej neu
spokojovaly, nenacházel pro dílo vhodnou formu ani „technologie“.
Necelý rok před otištěním článku Chaos místo hudby reagoval v tisku na dílčí výtky z formalismu (tou dobou je
ještě vyslovovali jen konkrétní kritici, jednotlivci bez moci). Odmítl je jako nerozvážné a nepřípustné. Ve 4. symfonii hodlal využít vše ze svého kompozičního umění; bylo ho také zapotřebí v rozsáhlé, pro velký orchestr psané
a posluchače nijak nešetřící skladbě.
Kampaň proti Šostakovičovi, vedená přímo stranickými a státními orgány v roce 1936, jej však nutila reagovat
jiným, pro něj nepříjemným, v dané situaci ovšem jediným adekvátním způsobem. Otevřeně projevené názory
opustil, kritiku označil za prospěšnou, připravenou premiéru 4. symfonie zrušil. Dodejme, že ještě v roce 1956 o ní
psal jako o nepodařené, připouštěl již ale, že se mu v partituře „ledacos líbí“. Avšak do 30. prosince 1961, kdy se
teprve konala její opožděná premiéra(!), v její partituře nic nezměnil – a neučinil to ani později.
Ve Svědectví na okolnosti zrušené premiéry vzpomínal s trpkostí. Cítil se v té době osamocený, zrazený domnělý
mi přáteli, uzavřel se do sebe sama, do světa své hudby, a stranil se druhých. Chránil se. Pocity osamění, strachu
a obav z budoucnosti vyjádřil v poslední větě 4. symfonie. Odmítl nést odpovědnost za zrušení premiéry. Po letech
si vybavoval tísnivou atmosféru zkoušek a nedůvěru dirigenta Fritze Stiedryho v dílo i skladatele obviněného
z formalismu: nebude z něho nařčen i on, dirigent? V nepřátelské atmosféře, kdy zastrašená a prorežimní kritika
nevynášela vlastní soudy, byl osud díla a všech účinkujících nejistý. Navíc se prý dirigent neorientoval v kompli
kované partituře skladby.
Fritz Stiedry (1883 Vídeň – 1968 Curych) však nebyl lecjaký dirigent. Hudebního talentu mladého studenta práv
nické fakulty vídeňské univerzity si povšiml sám Gustav Mahler, jenž si jej vybral k asistování ve Vídeňské opeře,
kde tehdy působil. Stiedry odešel do exilu poté, co se dostal Hitler k moci. Od roku 1934 působil ve funkci šéf
dirigenta Leningradské filharmonie, tradičně považované za nejlepší orchestr v Rusku, respektive v Sovětském
svazu. Kontroverzní důvody, které vedly ke zrušení premiéry, vycházely z konkrétní politické situace, zatímco
možné napětí mezi autorem a dirigentem hrálo spíše zastupující roli. Stiedry, muž bez vlasti, nedávno přišedší
z kaceřovaného buržoazního prostředí, se jistě cítil v dané situaci neméně osamocený a ohrožený jako Šostakovič.
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V roce 1937 Sovětský svaz raději opustil. Odcestoval do USA, kde se stal uznávaným dirigentem, jehož nahrávky
jsou dodnes ceněny a vyhledávány.
Šostakovičovo odřeknutí premiéry, stažení symfonie, se dá vyložit jako taktický ústup, realistické zhodnocení
rizik. Ztratit mohl mnoho, získat málo. 4. symfonie patří mezi jeho prvé velké symfonické koncepce; vyrovnával se
v ní s velkými vzory, zejména s Mahlerem. Přitom v prvých dvou větách, napsaných ještě před oním nevybíravým
atakem, stěží pomýšlel na kritiku režimu, byť skrytou – vždyť žil doposud v jeho přízni. I dnešní posluchač, znalý
dobových reálií, vytuší až překvapivé budovatelské nadšení. Šostakovič sice formálně opustil avantgardní pro
středky, jimiž oslavoval novou společnost v předchozích dvou symfoniích, objekt velebení však zůstal týž.
V poslední větě se atmosféra a poměrně optimistické vyznění symfonie láme – jako život autorův. Neradostné
nálady finálové věty neodpovídaly vzývanému socialistickému realismu. Smělá koncepce v soudobě prokom
ponované partituře se dala vyložit jako neuposlechnutí „dobře míněných“ rad, jako nemístně zatvrzelý vzdor.
Premiéře předcházela ze strany stranických aparátčíků kritika díla i autora. V nejisté atmosféře tedy autor dílo
stáhl; ve „finále“ tak nebylo co hodnotit.
O rok později Šostakovič přitakal vykladačům, když potvrzoval autobiografičnost své 5. symfonie. Její neméně
aktuální přítomnost ve 4. symfonii však hrozila být fatální. Reminiscence 4. symfonie, které slyšíme v 5. symfonii,
jsou s odstupem času přinejmenším zajímavé (srovnejte začátek 1. věty 4. symfonie s 4. větou 5. symfonie). Platí
to i o intonačních souvislostech předjímajících 7. symfonii; minimálně ukazují na význam 4. symfonie pro další
autorovu tvorbu v daném žánru.
Martin Tichý
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Hrdinný Stalin a mýtus
Sovětského svazu jako garanta míru
aneb Jak v dnešním Rusku opět
získává navrch přepisování dějin
„V 90. letech jsme měli iluzi, že se Rusko stane demokracií. Chyba byla v tom, že nikdo nepohřbil sovětskou minulost.
Tak jako to udělalo Německo. Nacistická minulost je pohřbena. U nás položili mršinu do kouta a mysleli si, že shnije
tak nějak sama. Avšak namísto tlení se sovětská minulost probrala a jako jakási zombie začala strašit znovu celý
svět.“
Tato znepokojivá slova pronesl ruský spisovatel Vladimir Sorokin ve snaze popsat ideologickou podstatu dneš
ního putinovského Ruska. Tedy to, proč se objevují čím dál více tvrzení, že Stalin byl vlastně dobrý manažer, proč
Vladimir Putin vnímá rozpad SSSR jako největší tragédii 20. století, proč jsou ruská města stále plná Leninových
soch a ulic pojmenovaných po komunistických předácích, proč se z ideologického, sovětského výkladu 2. světové
války dnes znovu stává tvrdě střežený mýtus, jehož zpochybnění se trestá kriminálem. A proč je znovu možné, aby
hlavní ruský televizní kanál vydával okupaci Československa v srpnu 1968 za přátelskou pomoc.
„Velké vítězství ve Veliké válce, které přineslo v následujících desetiletích dobro všem na světě – to je základ našeho mýtu.
Kdo to zpochybní, je nepřítel,“ vysvětluje Arsenij Roginskij, ředitel slovutné ruské organizace Memorial, která už od
konce 80. let nezávisle a kriticky zkoumá temnou sovětskou minulost. Jen díky ní známe jména milionů obě
tí represí a podstatu zločinného režimu, který Sovětský svaz po desetiletí ovládal. Tento kritický pohled je však
v Rusku menšinový, na síle nyní nabírá oficiální, relativizující pohled na sovětské dějiny. Tendence k němu sice
byly cítit už delší dobu, nezakrytě a se vší pompou se ale projevil v souvislosti s anexí Krymu a neskrývanou ambicí
Ruska stát se znovu supervelmocí. Takovou, jakou byl Sovětský svaz.
„Dali jsme do toho strašně moc sil, ale nakonec jsme prohráli,“ komentuje Arsenij Roginskij dění posledních dvou let.
Na mysli má především kauzu Perm-36 – jediného muzea v Rusku vybudovaného z bývalého pracovního tábora.
Už to není muzeum Gulagu: současná administrativa Permského kraje z něj odstranila veškeré zmínky o věz
něných sovětských (ruských, ukrajinských a pobaltských) disidentech a zanechala pouze expozici popisující
20
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s amotné vězení. Zakladatele muzea bez milosti vyhnali a nyní je vláčejí
po soudech s obviněním, že jsou zahraniční agenti. „Původní muzeum
Perm-36 ukazovalo, že teror byl nedílnou součástí sovětského státu po celou
dobu jeho trvání. Disidenti, kteří v Permu seděli, přispěli k rozpadu SSSR.
Jenže Putin rozpadu SSSR lituje. Proto muselo původní muzeum skončit,“
vysvětluje Roginskij.
Ruský stát se ve výkladu vlastní historie evidentně rozhodl převzít ini
ciativu do svých rukou. Pod obrovským tlakem se ocitají i další organi
zace, které se snaží o kritický pohled na minulost své země. Samotné
sdružení Memorial s pobočkami po celém Rusku bojuje o holou exis
tenci, Centrum Andreje Sacharova v Moskvě bylo prohlášeno za zahra
ničního agenta v prosinci loňského roku. „Od té doby se výrazně snížil
počet školních exkurzí, které k nám chodí a které se seznamovaly s ideologicky prostým pohledem na sovětský teror,“ podotýká ředitel Centra Sergej
Lukaševskij.
Zatímco v České republice a obecně na Západě vědomost a pozná
ní o sovětském represivním systému rok od roku roste, v samotném
Rusku byla totalitní minulost a obecně sovětské represe dlouhodobě
tématem poměrně upozaděným a nejednoznačně zakotveným. Sice
zde dosud existuje řada muzeí, která se ve větší či menší míře věnují
represím či systému Gulag (často jde o součást expozice regionálních
vlastivědných muzeí), ovšem tyto jevy nejsou popisovány jako přímý
důsledek politiky komunistické strany SSSR, ale jako jakási přírodní
pohroma, která odněkud zvenčí zasáhla tehdejší společnost.
Proč taková nejednoznačnost a strach pojmenovat věci pravými jmé
ny? Vše souvisí se vztahem dnešního Ruska k rudému teroru, který zde
vládl po většinu 20. století. Všichni vědí, že existoval. Ale jaké mu dát
místo? Jak ho vysvětlit? „Ruské kolektivní vědomí je rozpolcené a hranice
často vedou vědomím jednotlivců. Na jedné straně má skoro každý v rodině
důkazy, že sovětský režim patřil k tomu nejhoršímu, co lidstvo ve 20. století
vyprodukovalo. Na druhé straně stojí pokus o pozitivní interpretaci, která
by hrůze propůjčila smysl, nebo ji aspoň relativizovala,“ popisuje lehce

Dobový snímek nucených prací
Tabulka projektu „Poslední adresa“
Současný stav bývalého gulagu
Foto archiv Štěpána Černouška
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Současný stav bývalého gulagu
Foto Štěpán Černoušek
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rozpolcený přístup Rusů k minulosti rusista Tomáš Glanc. Jednoznač
né odsouzení sovětské minulosti se nikdy nestalo celospolečensky při
jímaným konsenzem.
Tento rozpor vidíme i na přístupu ruské veřejnosti k reflexi minulos
ti ve veřejném prostranství. Velkou nadějí je v tomto směru projekt
Poslední adresa. Ten po vzoru židovských stolpersteinů připomíná
domy, v nichž byli zatýkáni obyčejní lidé, kteří poté skončili na popra
višti či zemřeli v táborech Gulagu. Projekt vznikl díky občanské inici
ativě zdola, za rok jeho existence bylo nainstalováno sto pamětních
tabulek na domech a dalších tisíc je v přípravě. Informují o něm s nad
šením i největší ruská média, která jinak v souladu s oficiální propa
gandou dehonestují ostatní nezávislé iniciativy.
Zároveň s rostoucím počtem pamětních tabulek Poslední adresy ovšem
rostou i hlasy po instalaci nových památníků Stalinovi. A ve městě Ržev
u Moskvy bylo například letos otevřeno nové Stalinovo muzeum.
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Vzniká tak mírně schizofrenní situace – v Moskvě se v těchto dnech otevírá nová, samostatná budova pro velké
muzeum Gulagu, zatímco jiné v Permu-36 se likviduje. Ale ono to má jistou logiku. Moskevské muzeum je zřízené
Moskvou, a tudíž je plně závislé na státních dotacích. Ideologicky je tedy pod kontrolou. Muzeum v Permu bylo
nezávislé, proto muselo skončit. A to přesto, že ještě před dvěma lety bylo vyhlášeno za vzorové muzeum v rámci
plánovaného státního programu na „zvěčnění paměti politických represí“. Mimochodem, v rámci tohoto progra
mu se v muzeum měly přeměnit i pozůstatky některých bývalých táborů Gulagu. Ale zůstalo jen u slov. A jak po
dotýká Irina Ščerbakova z Memorialu, v Rusku zůstává paměť o represích nadále především jen ve verbální rovině.
Cílem současného ruského státu tedy není vymazat z ruské historie Gulag a miliony obětí sovětských represí. Cí
lem je rozmělnit osudy těchto obětí, zrelativizovat zločinnost a obří rozměr represí, a především vymazat přímou
souvislost mezi oběťmi a represivní podstatou celého sovětského režimu. Aby bylo možné odkazovat na „velkou“
sovětskou minulost, která přinesla v podstatě jen samé pozitivní věci, a všechny negativní jevy aby bylo možné
svést na zásah shůry či na kohosi zvenčí, nikoli na tehdejší stát.
V tomto světle není příliš velkým překvapením ani odvysílání televizního dokumentu „Varšavská smlouva. Odtajněné stránky“ na kanále Rossija-1 z letošního května, který navzdory historickým faktům vykládá sovětskou invazi
do Československa v srpnu 1968 jako přátelskou pomoc. Cílem tohoto dokumentu nejspíš bylo vzbudit v ruských
občanech více nostalgie, povzbudit národní mýtus o jedinečné pozitivní roli Sovětského svazu jako garanta míru,
a obhájit tak současnou Putinovu politiku, která „jenom“ vrací věci do starých správných kolejí. Invazi do Čes
koslovenska byla věnována jen menší část, ale v celé své délce film evokuje pocit, že západoevropské státy a USA
byly a jsou zaměřeny v podstatě především antirusky a jednaly vždy agresivně. Jsou tudíž hlavním nepřítelem
i dnešního Ruska, které se tak musí bránit silou a zbrojením, jinak nedosáhne zajištění míru a stability, jaké dříve
garantovala Varšavská smlouva.
Jednoznačné přihlášení se k odkazu Varšavské smlouvy tak mimoděk vypovídá mnohé o samotném dnešním Rus
ku a jeho vztahu k sovětské minulosti. Jak píše Jan Jaroš v stati o zneužití filmu nacistickou a komunistickou propa
gandou, „každý národ, potažmo státní útvar, se rád odvolává na slavnou minulost a v případě potřeby, v zájmu dodání ještě
většího lesku, neváhá jednostranně zkreslovat, fabulovat, případně rovnou mystifikovat“. Dnešní Rusko jako by v tomto
smyslu naplňovalo Jarošovu definici totalitních režimů, které „jednoznačně vytyčily, co má být přijímáno jako pozitivní odkaz minulosti a čemu je naopak předurčena role zavrženíhodného protivníka, kterého by bylo zapotřebí – v ideálním
případě – úplně zničit“.
Štěpán Černoušek
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Rudolf Karel
zapomenutý skladatel,
bohém a hrdina
Rudolf Karel náleží mezi dnes zapomenuté skladatele. Na pódiích jej reprezentuje v podstatě jediná
skladba: za zvláště obtížných okolností komponovaný Nonet, dodnes připomínající nevšední život a osud
kdysi známého umělce.
Rudolf Karel, narozený v Plzni 9. listopadu 1880, prožil šťastné dětství v dobře zajištěné rodině technického úřed
níka. K hudbě díky matčině výchově tíhl již od dětství, okolí jej však za zázračné dítě nepovažovalo, a tak muzicí
roval po tehdy běžném způsobu v rodinném kruhu a později, po přestěhování s rodinou do Prahy, také se svými
generačními vrstevníky, mezi nimiž se projevoval jako bohém.
V roce 1899 se zapsal na právnickou fakultu. Kontrast suchopárného studia a volného užívání si života s umělecky
založenými kamarády však vytvářel rozpor mezi otcovým přáním a až příliš bujným životem mladíka nespouta
ného dobovými konvencemi. Roztržka v rodině – otcovo vykázání z domu – uspíšila Karlovo rozhodnutí věnovat
se hudbě; 15. září 1901 se zapsal na Pražskou konzervatoř. Nadšenému autodidaktu, do té doby nespoutávajícímu
svůj talent kompozičními pravidly, navíc napomohla šťastná náhoda: mladý posluchač konzervatoře se stal jed
ním z posledních žáků Antonína Dvořáka. Viděno z odstupu věků – nejvýznamnějším z oněch posledních.

Dvořákův pokračovatel
Chybělo málo, a vše mohlo být jinak. Karlova sveřepá, rebelantským způsobem prosazovaná touha po hudbě se
svářila s otcovou představou o synově profesním směřování ke kariéře právníka. Dravé mládí v rodinném střetu
zvítězilo, avšak na konzervatoři Antonín Dvořák s kolegy (prof. K. Knittlem, K. Steckrem, J. Kličkou a K. Hoffmei
strem) dokázal ústrojným způsobem nadaného konzervatoristu zkáznit, aniž by přitom utlačil Karlovo osobité
buřičství. I díky tomu dobová hudební kritika označila absolventa konzervatoře za důstojného žáka Dvořákovy
kompoziční školy.

25

brozura_VV.indd 25

11.11.15 14:06

Nyní stanul Rudolf Karel na prahu své umělecké dráhy. Záleželo pouze
na něm, zda dokáže usměrnit svůj talent a poněkud rozháraný způsob
života. Zpočátku na svém bohémství nic nezměnil. Obrat, zklidnění
a uvědomění si odpovědnosti přišlo až s vážným plicním onemocně
ním, jež si vynutilo změnu životního stylu i prostředí. Na podzim roku
1905 odcestoval do Dalmácie, do Prahy se vrátil až na počátku násle
dujícího léta, jako umělec soustředěný na tvůrčí práci.

Rudolf Karel, profesor konzervatoře,
hudební skladatel a dirigent
Foto ČTK

S bohémským životem se vyrovnal operou Ilseino srdce – symbolistním,
snad poněkud naivním dramatem, jehož literární předlohu zpracoval
K. H. Hilar. Ukáznění v tvůrčím životě lze sledovat na růstu závažných
kompozic, v soukromí pak na vztahu k Josefíně Winterové, dcery vyni
kajícího historika a spisovatele Zikmunda Wintera, od roku 1908 choti
Rudolfa Karla. Zpočátku obživu rodiny nezajišťoval ani tak vlastními
díly, jako úpravami skladeb jiných autorů, například Antonína Dvo
řáka. Vedle hmotného zajištění to přispělo k jeho pověsti vynikajícího
znalce orchestru a žádaného instrumentátora. K jeho vzrůstající váž
nosti přispěla spolupráce s berlínským Simrockem, jedním z nejprestiž
nějších hudebních nakladatelství doby, v němž vydával své úpravy, ale
zejména už vlastní kompozice. Za ně navíc obdržel stipendia i dobově
významná ocenění. Například v roce 1911 získal druhou výroční cenu
České akademie věd a umění za klavírní Variace op. 13 a Sonátu op. 14.
Připomeňme, že první výroční cena byla udělena Vítězslavu Nováko
vi za Bouři, op. 42, která je doposud v české hudbě považována za vý
znamnou. Přesto Rudolf Karel nenacházel uplatnění odpovídající jeho
představám, svůj čas i schopnosti nechtěl marnit jako soukromý učitel
hudby.

Život v ohrožení
Zamýšlel snad najít obživu po vzoru mnoha jiných hudebníků v Rus
ku? Odjel tam na poznávací cestu spojenou se zdravotní rekreací,
odpočinkem, jejž strávil nedaleko Stavropole v domácnosti jednoho
ze svých příbuzných. Z Prahy se dostal bez problémů krátce po aten
tátu na následníka trůnu a jeho choť. Šťastné časy ovšem minuly po
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vypuknutí války, kdy byl pro podezření ze špionáže zatčen a internován; podařilo se mu ale uprchnout. Po pří
mluvě přátel vyučoval hru na klavír, později harmonii a kontrapunkt. V hrůzách občanské války se několikrát
ocitl v ohrožení života; v Irkutsku, kde se stal ředitelem hudební školy, hledal ochranu v Unii místních hudební
ků, kontrolované bolševiky. Po vypuknutí bojů mezi rudými a československými legiemi na transsibiřské magis
trále se ukrýval před jedněmi i druhými. Teprve po získání města československými jednotkami mohl vstoupit
do legií – smyl tak podezření ze zrady a odpadlictví.

Hudebník – legionář
Po absolvování vojenského výcviku neodjel na frontu, před tou jej uchránila – ne vždy šťastná – náhoda: byl po
věřen vedením šedesátičlenného legionářského orchestru poté, co jeho dosavadní dirigent, praporčík Jaroslav
Novotný, padl v bojích na Urale. Při vedení orchestru, jehož význam byl nejen kulturní, ale i propagační, projevil
talent a píli, o čemž svědčí přes 70 koncertů odehraných pod jeho vedením.
Stěží si dnes představíme dlouhé dny, týdny a měsíce života a bojů československých legionářů na transsibiř
ské magistrále. Navzdory všemu Rudolf Karel z anabáze vytěžil velkou orchestrální kompozici, symfonickou
báseň Démon. Hudebními prostředky v ní ztvárnil přítomnost všudypřítomného, přitom ale smutkem roze
rvaného zla, jemuž dobro podléhá. Skladba, prodchnutá osobitou invencí autora a jeho instrumentačním mi
strovstvím, jakkoliv v ní lze vyposlouchat vlivy Richarda Strausse a Vítězslava Nováka, patří k významnějším
dílům Rudolfa Karla. Dostalo se mu za ni plného uznání doma i v cizině, o čemž svědčí dvojí provedení v České
filharmonii, ale i v Turíně v roce 1921, stejně jako vzorné vytištění partitury v hudebním nakladatelství Simrock.
Bohužel, mnohé z jeho tvorby zůstalo v chaosu Ruska ztraceno.

Návrat bez slávy
Po návratu do Československa Rudolfa Karla překvapil nezájem oficiálních hudebních kruhů o jeho služby. Jako
profesor skladby byl na zestátněnou pražskou konzervatoř povolán až v roce 1923; přesto jej v dobře míněné me
tafoře lze nazvat skladatelem republiky, obnovené státnosti. Bratry legionáře důstojně oslavil monumentálním
mužským sborem Zborov, op. 25, komponovaným na slova přítele a legionáře Rudolfa Medka. Ten spolu s dalším
spisovatelem a básníkem legií, Josefem Koptou, napsal texty k Symfonii pro sóla, sbor a orchestr op. 27, vnímané
v oné době jako hudební pomník legií a osvobození.
K opeře se Karel vrátil pohádkovým námětem Smrt Kmotřička, op. 30 (na libreto Stanislava Loma). Přesto se cítil
nedoceněn, zklamalo jej, když nebyl po smrti Josefa Suka v roce 1935 povolán na místo profesora mistrovské školy
konzervatoře. Po ustavení protektorátu jako bývalý legionář opustil po nuceném penzionování konzervatoř.
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Znovu v ohrožení života
Tragické události konce třicátých let postavily šedesátiletého skladatele, v němž doposud dřímala vitalita bohém
ského mládí, na práh nového života, nejisté budoucnosti. Za okupace jej nečekal ani odpočinek, ani klid spojený
s naplňováním tvůrčích plánů, nýbrž finálově dramatická, zle krutá léta. Nestačil již dokončit novou operu, vese
loherně myšlené Zkrocení zlé ženy. Od práce jej odváděla vlastenecká, pro muže jeho naturelu samozřejmá činnost
v protinacistickém odboji: v Košířích byl Rudolf Karel členem skupiny, jejíž velitel Jaroslav Rošický, významná
osobnost prvého i druhého odboje, důstojník československé armády, byl se svým synem Evženem 25. června 1942
popraven v Kobylisích. Pracoval též ve zpravodajské skupině Zdeňka Nováka, československého legionáře, gene
rála prvorepublikové armády, velitele vojenské odbojové organizace Obrana národa. Pomáhal rodinám popra
vených a perzekvovaných osob, na letním bytě v Novém Jáchymově pak uprchlým vojenským zajatcům. Zatčení,
k němuž došlo v pátek 19. března 1943, patrně očekával, neboť kruh přátel a spolupracovníků postupně zatýka
ných gestapem se zužoval. Naštěstí krátce předtím stačil ukrýt kompromitující materiály.
Po zatčení prošel martyriem výslechů na gestapu v Petschkově paláci, dva roky strávil ve vazební věznici na Pan
kráci. Navzdory pokročilému věku a strádání posiloval na celách spoluvězně humorem až šibeničním; navenek
však třiašedesátiletý skladatel předstíral duševní malátnost a tělesnou slabost. Rudolfa Karla, zvyklého (či ale
spoň si stěžujícího) na nepřízeň oficiálních míst v Československé republice, na životní zvraty v čase občanské
války v Rusku i na pouť legionáře za Velké války, nyní osud vystavil zkoušce nejvyšší. Přesto, či právě proto, hledal
útěchu v tvorbě. V jednom z motáků napsal, že pracuje tak usilovně, jako už dlouho ne. V těžkých existenčních
podmínkách nalezl způsob, jak komponovat: noty psal tuhou, oharkem či tabletou živočišného uhlí na útržky
papíru, nejednou klozetového. Ten takřka každý den vynášeli dozorci z věznice do bezpečí.

Vězeňské kompozice
Vedle skladeb formou drobných, avšak v neutěšeném prostředí věznice silně motivujících, jako například Pochod
svobody, Pankrácký valčík, Pankrácký pochod, Pankrácká polka atd., vypracoval podrobnou klavírní skicu opery o pěti
obrazech Tři vlasy děda Vševěda. Více nebylo v daných podmínkách a jeho silách možné. V souvislostech času
a místa, za nichž dílo vznikalo, se jednalo o výjimečný, v dějinách hudby ojedinělý umělecký čin. Navzdory vše
mu, co jej obklopovalo a čím žil, vetkal do operní pohádky myšlenku, motto: život za žití stojí přec! Po dokončení
opery zkomponoval na 33 lístcích klozetního papíru a 26 lístcích obyčejného papíru dvouřádkový náčrt třívětého
Nonetu g moll, dedikovaný Českému nonetu. Kompozice, v jejíž třetí – moravskými intonacemi zabarvené – větě
vykouzlil představu jara vykupitele, důstojně uzavírá bohatou žeň jeho tvorby.
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Po dokončení Nonetu (6. února 1945) jej čekalo poslední dějství: převoz do Malé pevnosti Terezín, kde se dozvěděl,
že 7. února, den před jeho příjezdem, zde popravili jeho přítele a spoluvězně z Pankráce Zdeňka Bořka Dohalské
ho. Za podmínek ještě těžších opět komponoval (například Terezínský pochod, též jako Pochod häftlingů), většina
z jeho terezínských skladeb však spolu s ním nepřečkala konec války. Přes snahu přátel i lékařů, vědomých si, kým
je, onemocněl úplavicí. Dostalo se mu zvláštní péče, avšak vězněním podlomený organismus chřadl. Při tzv. od
všivovací akci, nařízené 5. března 1945 nacistickým dozorcem Stefanem Rojkem (1910 – 2000), byl vynesen nahý
na dvůr. Druhého dne nebyl již mezi živými.

Zapomenutý tvůrce
Krátký návrat Rudolfa Karla na koncertní podia po druhé světové válce, kdy byl připomínán i jako mučedník na
cistické bestiality, nevyvážil následné odsunutí jeho tvorby do tišin hudebních archivů. Těžko rozhodnout, zda se
tak stalo z důvodu dobové podmíněnosti autorovy tvorby, komponované převážně v pozdně romantickém stylu,
nebo kvůli pověsti skladatele spojeného s ideály prvorepublikového Československa. O tom, že bližší realitě bude
druhá z uvedených možností, svědčí hudební databáze Československého, dnes Českého rozhlasu, v níž postrá
dáme většinu ze stěžejních skladeb autora. V průběhu předcházejících desetiletí byla totiž bohatě doplňována
o nahrávky, vedle nichž by kompozice Rudolfa Karla obstály více než čestně.
Martin Tichý
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Plzeňská filharmonie v roce 2015
Foto Lukáš Potůček
30

brozura_VV.indd 30

11.11.15 14:06

Plzeňská filharmonie
a Tomáš Brauner,
České noneto
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE je profesionálním tělesem s úctyhodnou
tradicí. Současný název byl poprvé použit v roce 1934, kořeny orchestru však sahají až k roku 1882. V současné právní formě obecně
prospěšné společnosti, jejímž zakladatelem je město Plzeň, existuje
těleso od roku 1998.
Orchestr si vytvořil pevnou tradici a renomé a stal se žádaným a vy
hledávaným i v zahraničí. Jeho profesionální tvář modelovala v průbě
hu let řada významných uměleckých osobností, mezi něž patří např.
Václav Talich, Aram Chačaturjan, Jiří Bělohlávek, Oliver Dohnányi, Sir
Charles Mackerras, David Oistrach či Mstislav Rostropovič. Plzeňská
filharmonie doprovázela mj. Ramona Vargase, Montserrat Caballé,
Gautiera Capuçona, Anne Queffélec, Chloë Hanslip, Lilyu Zilberstein
aj. Orchestr podniká četná koncertní turné, vystupuje na prestižních
koncertních pódiích Evropy (Gasteig München, Liederhalle Stuttgart,
Tonhalle Zürich, Brucknerhaus Linz a další) a Spojených států americ
kých, pravidelně natáčí pro Český rozhlas a pokračuje tak v tradici z let
1946–1993, kdy fungovala jako Plzeňský rozhlasový orchestr. Má za se
bou stovky nahrávek od baroka po současnost. Za rok 2014 obdržela
Uměleckou cenu města Plzně v kategorii výjimečná kulturní událost –
koncert Rekviem Antonína Dvořáka, realizovaný k Roku české hudby.
Plzeňská filharmonie je členem ASOPS – Asociace symfonických or
chestrů a pěveckých sborů ČR – a od roku 2013 je pořadatelem mezi
národního mezioborového festivalu Smetanovské dny v Plzni. Šéfdi
rigentem Plzeňské filharmonie je Tomáš Brauner, hlavním hostujícím
dirigentem je Ronald Zollman.
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Dirigent Tomáš Brauner
Foto Lukáš Potůček

Tomáš Brauner patří k nejvyhledávanějším dirigentům své generace. V současné době je šéfdirigentem
Plzeňské filharmonie a hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Tomáš Brauner pravidelně spolupracuje s předními symfonickými orchestry a operními domy. V minulých sezó
nách to byly Symfonický orchestr hlavního města Prahy, Pražská komorní filharmonie, Slovenská filharmónia,
Philharmonie Südwestfalen, Státní orchestr moskevského rozhlasu, Orchestra of Colours Athen, Janáčkova filhar
monie Ostrava, Pražský komorní orchestr, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Bohuslava Martinů,
Moravská filharmonie Olomouc či Severočeská filharmonie Teplice.
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Uměleckou dráhu operního dirigenta zahájil Tomáš Brauner v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde premiéroval nebo
nastudoval velký počet operních titulů. Jmenujme např. Ponchielliho La Giocondu, Mozartova Dona Giovanniho,
Čajkovského Pannu orleánskou, Dvořákova Jakobína, Pucciniho Turandot, Cileovu Adrianu Lecouvreur a další.
V roce 2008 debutoval ve Státní opeře Praha představením Verdiho Othella. Následovaly Massenetův Don Quijote,
Rossiniho Lazebník sevillský, Pucciniho Bohéma a Tosca, Verdiho Nabucco, Mozartova Kouzelná flétna nebo koncertní
provedení Mignon Ambroise Thomase.
V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě nastudoval Verdiho operu Nabucco a Ernani a Gounodovu operu
Romeo a Julie. V Palacio de Bellas Artes v Mexico City dirigoval operu Leoše Janáčka Její pastorkyňa.
Je zván též významnými mezinárodními festivaly: Bad Kissingen, Festival Richarda Strausse v Garmisch-Parten
kirchenu, kde provedl Alpskou symfonii Richarda Strausse se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, dále
hostoval na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov.
Tomáš Brauner se narodil v roce 1978 v Praze. Studoval hru na hoboj a dirigování na pražské konzervatoři. V roce
2005 absolvoval Hudební fakultu Akademie múzických umění, obor dirigování. Následovala studijní stáž na ví
deňské Universität für Musik und darstellende Kunst. V roce 2010 se stal laureátem Mezinárodní dirigentské sou
těže Dimitrise Mitropoulose v Aténách.

České noneto je jedním z nejstarších komorních souborů na světě. Založili jej v roce 1924 studenti pražské
konzervatoře a v krátké době se stalo uznávaným interpretem klasického repertoáru, stejně jako nadšeným průkopníkem nové hudby. České noneto svou hrou a originálním nástrojovým obsazením inspirovalo
vznik celé řady kompozic největších skladatelů 20. století – například Sergeje Prokofjeva, Witolda Lutosław
ského, Bohuslava Martinů, Josefa Bohuslava Foerstera, a ovšem také Rudolfa Karla.
Specifické nástrojové obsazení (housle, viola, violoncello, kontrabas a dechové kvinteto) nabízí takřka nevyčerpa
telnou škálu barevných kombinací, dosahujících bohatého zvuku komorního orchestru. Díky tomu soubor může
do repertoáru přirozeně zařazovat skladby od baroka po současnost, čímž se repertoár Českého noneta stává
výjimečně bohatým a pestrým.
České noneto vystoupilo na mnohých významných mezinárodních hudebních festivalech: Salzburger Festspiele,
Edinburgh, Montreux, Schleswig-Holstein, La Folle journée de Nantes, Festival de Música de Canarias, Pražské
jaro a dalších.
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Podniklo také četná koncertní turné po státech Evropy (Francie, Itá
lie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Španělsko, Velká Británie) a po
Severní a Jižní Americe, Africe a Japonsku. Vystoupilo na významných
světových hudebních pódiích: vídeňský Musikverein, Auditorium
Stravinski v Montreux, mnichovský Herkulessaal, Auditorio de Zarago
za, Lyon Auditorium, Library of Congress ve Washingtonu, Playhouse
Vancouver, Dvořákova síň pražského Rudolfina a další.
Bohatá diskografie Českého noneta je zaznamenána na pětačtyřice
ti dlouhohrajících deskách a kompaktních discích firem Supraphon
a Panton a Harmonia Mundi.

České noneto
Foto archiv ČN

Za snímky natočené pro francouzské vydavatelství Praga Digital’s,
s celosvětovou distribuční sítí Harmonia Mundi, se kterým uzavřelo
České noneto v roce 1995 exkluzivní smlouvu, obdrželo několik pres
tižních ocenění. Nahrávka s Nonetem Bohuslava Martinů obdržela od
prestižního recenzního časopisu Répertoire v roce 1996 nejvyšší oce
nění – 10 du Répertoire – a v roce 2003 pak nahrávky Beethovenových
skladeb získaly cenu Choc du Monde de la Musique. Pro Praga Digital’s
České noneto natočilo i skladby Brahmsovy, Mozartovy, Rousselovy,
Prokofjevovy, Spohrovy, Dvořákovy aj.
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Nástin historie věznice Plzeň-Bory
s přihlédnutím k 50. letům 20. století
Na jižním okraji Plzně, na dohled Litické přehrady (vodní nádrže České údolí), stojí jedna ze tří či čtyř nejznáměj
ších věznic České republiky. Její existence je takřka od samého počátku spojena s fenoménem politických vězňů.
Častokrát idealizovaná doba Rakouska-Uherska a prvé Československé republiky se v uvedeném faktu prolíná
s obdobím protektorátu, tzv. třetí republiky, a poúnorového vývoje. Nikoliv existence politických vězňů, nýbrž
vztah státu a jeho represivních složek k nim ukazuje na společenské podmínky v politických, respektive mocen
ských či ideologických systémech. Dějiny věznice Plzeň-Bory nelze z uvedeného vyjmout. Nahlédnout do nich
u příležitosti komponovaného setkání Umělec a totalita můžeme sice jen letmo, nikoliv však zbytečně.
Potřeba nové věznice pro těžké zločince a dlouhodobě odsouzené byla v Čechách pociťována již od poloviny
19. století. První eskorta vězňů ze Zemské trestnice sv. Václava v Praze však do nově vystavěné věznice Plzeň-Bory
dorazila až 16. července 1878. Moderní éru oné doby symbolizovala jednak přeprava 43 vězňů po železnici (provoz
na trati Praha–Plzeň byl zahájen 14. července 1862), obzvláště pak ale pokrokové, nadčasové řešení stavby, jejíž
architektura nacházela vzory v paprskovitých věznicích v Anglii a USA. Stavba plzeňského areálu s plánovanou
kapacitou 915 vězňů trvala pět let, částka za stavební práce dosáhla výše 2 600 000 zlatých.
Do zdí vazebních a vězeňských cel se prostřednictvím osudů významných osobností, svého času politických
vězňů, otiskly dějiny konce 19. a posléze celého 20. století. Cely moderně řešené budovy v roce 1894 „hostily“
34 z 68 osob odsouzených v procesu s „Omladinou“, konaném od 15. ledna do 21. února 1894. T. G. Masaryk označil
zpětně proces za hloupý; o jeho vykonstruované podstatě a politickém pozadí nebylo tehdy ani později pochyb.
Z hlediska dobových souvislostí však nelze pominout, že soud zasedal v době vyhlášeného výjimečného stavu,
po jehož skončení schválil císař návrh ministerstva spravedlnosti na amnestii; 4. listopadu 1895 tak bylo 14 zby
lých vězněných „omladinářů“ propuštěno. Proti amnestii v duchu „nic jsem neudělal, není mne za co pardonovat“
protestoval nejznámější z oněch mladých radikálů, jenž si svůj trest odpykával právě v borské věznici: pozdější
československý ministr financí Alois Rašín (1867–1923). Dodejme jen, že v situaci politického vězně se Rašín ocitl
o necelých dvacet let později, za „Velké války“, jako člen spolku Mafie. 3. července 1916 byl spolu s Karlem Kramá
řem (1860–1937), Vincentem Červinkou (1877–1942) a Josefem Zamazalem odsouzen k trestu smrti (v červnu 1917
byli vězni novým císařem Karlem I. amnestováni, aniž by o amnestii žádali).
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Po vzniku Československa 28. října 1918 bylo z věznice ve dvou vlnách
propuštěno několik desítek osob, v prvé již 30. října, druhá následova
la 2. listopadu a bylo při ní propuštěno na 130 vězňů. O dva roky poz
ději zde naopak krátce pobýval „ostrý hoch“ z Kladna, pozdější česko
slovenský prezident Antonín Zápotocký (1884–1957), odsouzený v roce
1921 na 18 měsíců za podíl na tzv. generální – dodejme, že neúspěšné
– stávce. Amnestován byl v půlce trestu prezidentem republiky.
Za druhé světové války položilo životy za svobodu své vlasti několik
členů plzeňského sboru vězeňské stráže, jejichž jména připomíná
pamětní deska. Tu odhalil ministr spravedlnosti Prokop Drtina v květ
nu 1946. Takřka ve stejné době si zde v jakémsi kontrapunktu dějin
a osudů odpykávali své tresty bývalí členové protektorátní vlády – její
předseda Jaroslav Krejčí (1892–1956), ministři Adolf Hrubý (1893–1951),
Jindřich Kamenický (1879–1959) a Richard Bienert (1881–1949).
Společenské změny, k nimž došlo v Československu po únoru 1948, do
provázené legislativními, nikoliv legitimními transformacemi právní
ho řádu, mezi nimiž nechvalně vynikly přejaté zákony č. 231/1948 Sb.,
na ochranu lidově demokratické republiky, a č. 232/1948 Sb., o Státním
soudu, vedly ke zvýšení počtu politických vězňů v poměru k ostatním,
za kriminální činy trestaným delikventům.
Ve věznici Plzeň-Bory bylo zřízeno uzavřené oddělení D1 pro politické
vězně odsouzené k vysokým trestům, sami jej nazývali Kreml. Ocitli se
v něm mezi jinými ti, jejichž osud je s touto věznicí spjat způsobem
až fatálním: generál Heliodor Píka, major René Černý, poslanec Stani
slav Broj, za další jmenujme alespoň air marshala RAF Karla Janouška
(1893–1971). Osoby z politických důvodů popravené připomíná jedna
z prvých obětí komunistického režimu v Československu: legionář,
v době druhé světové války atašé a velitel mise Československé armády
v Moskvě Heliodor Píka (1897–1949), oběšený na dvoře borské věznice
21. června 1949.
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Letecký pohled na věznici Bory
Foto ČTK, Jiří Berger
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Pohnutou dobu padesátých let 20. století v Československu symbolizují pohnuté osudy dalších popravených
osob, jejichž život byl částečně spojen s borskou věznicí. Za účast na tzv. Borské vzpouře, vykonstruované StB
(političtí vězni se měli s některými příslušníky Sboru vězeňské stráže účastnit protistátní vzpoury a zmocnit se
věznice), bylo odsouzeno čtrnáct osob, z nich tři k trestu smrti. 23. května 1950 byli v Praze na Pankráci popraveni
československý politik a poslanec Národního shromáždění za Lidovou stranu Stanislav Broj (1901–1950); major
(in memoriam generálmajor) československé armády a profesor Vysoké školy válečné René Černý (1914–1950)
a jeden z jedenácti obviněných a šesti odsouzených členů Sboru vězeňské stráže v Plzni-Bory, strážmistr Čeněk
Petelík (1917–1950), donucený k doznání nejbrutálnějšími výslechy, jež s některými dozorci vedl tehdejší velitel
věznice František Šafarčík.
Právě jeho jméno spolu s jeho nástupcem Václavem Ladmanem a dalšími dozorci (připomeňme ještě alespoň
Václava Trepku, Šimona Šepíka, Karla Kramla, Václava Brabce, Evžena Stroina) zosobňuje nejbrutálnější období
v dějinách věznice, dobu mučení zejména politických vězňů bicími komandy. V období let 1949 až 1953 zemřelo
v borské věznici 149 vězňů, přinejmenším 14 z nich za podezřelých okolností.
V době normalizace byli ve věznici Plzeň-Bory zadržováni a vězněni režimem stíhaní obyvatelé Československa,
mezi jinými připomeňme Václava Havla (1936–2011) a Jiřího Dienstbiera (1937–2011), včetně dalších signatářů
Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V letech 1981 až 1982 zde patnáct měsíců pobýval Dominik
Duka (nar. 1943), později (v letech 1984 a 1985) si zde odpykával čtrnáctiměsíční trest Pavel Wonka (1953–1988).
Martin Tichý
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Virtuální prohlídka gulagu – www.gulag.cz
– navštivte zachovalý tábor Gulagu uprostřed sibiřské tajgy
– unikátní panoramatické fotografie baráků, samotky, strážní věže a dalších objektů
– původní artefakty a dokumenty
– videa, fotografie
Virtuální prohlídku vytvořilo sdružení Gulag.cz na základě expedic do opuštěných
táborů Gulagu na Sibiři.
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