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Přílohy
Příloha č. 1: Kódovací kniha pro obsahovou analýzu Hudebních rozhledů
(tabulka)
Články v rubrikách
Hudebních
rozhledů
Proměnná:
1. médium
2. číslo a ročník vydání

3. rubriky

Kód:

Definice:

1

Hudební rozhledy

189

1/1989

490

4/1990

893

8/1993

220

2/2000

605

6/2005

1210

12/2010

1

Festivaly a
koncerty

2

Rozhovory

3

Divadlo

4

Zprávy z domova

5

Ze zahraničí

6

Zprávy ze
zahraničí

4. počet článků

1

0–5

2

6 – 10

3

11 – 15

4

16 – 20

5

21 – 25

6

26 – 30

99

31 a více
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Příloha č. 2: Kódovací kniha pro obsahovou analýzu Opus musicum (tabulka)
Články v rubrikách
Opus musicum
Proměnná:
1. médium
2. číslo a ročník vydání

3. rubriky

4. počet článků

Kód:

Definice:

2

Opus musicum

1989

1/1989

4990

4/1990

393

3/1993

295

2/21995

520

5/2000

6210

6/2010

1

Studie

2

Kritika

3

Recenze

4

Glosář

5

Infoservis

6

Rozhovor

1

0–5

2

6 – 10

3

11 – 15

4

16 – 20

5

21 – 25

6

26 – 30

99

31 a více
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Příloha č. 3: Dotazník
1. Věk

5. Četl/la jste některé číslo tohoto

a) 10 – 14 let

časopisu?

b) 15 – 17 let

a) ano

c) 18 – 24 let

b) ne

d) 25 – 34 let
e) 35 – 44 let
f) 45 let a více

6. Odebíráte či odebíral/la jste Hudební
rozhledy?

2. Pohlaví
a) žena
b) muž

a) ano, odebírám
b) dříve ano, v současnosti již ne
c) ne, ani v současnosti, ani
v minulosti

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

7. Slyšel/la jste někdy o časopise Opus

a) ZŠ

musicum?

b) SOU – výuční list

a) ano

c) SOU – maturita

b) ne

d) SŠ

c) nevzpomínám si

e) VOŠ
f) VŠ

8. Četl/la jste některé číslo tohoto
časopisu?

4. Slyšel/la jste někdy o časopise Hudební
rozhledy?

a) ano
b) ne

a) ano
b) ne
c) nevzpomínám si

9. Odebíráte či odebíral/la jste Opus
musicum?
a) ano, odebírám
b) dříve ano, v současnosti již ne
c) ne, ani v současnosti, ani
v minulosti
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Příloha č. 4: Ukázky obálek Hudebních rozhledů v rozmezí let 1989 a 2013
(obrázek)
Ročník 1989

Ročník 2000

Ročník 2013

Ročník 1990

Ročník 1993

Ročník 2005

Ročník 2010
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Příloha č. 5: Ukázky obálek Hudebních rozhledů v rozmezí let 1989 a 2013
(obrázek)
Ročník 1989

Ročník1990

Ročník 1993

Ročník 2000

Ročník 2005

Ročník 2010

Ročník 2012
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Příloha č. 6: Článek Rudolfa Pečmana o vzniku časopisů Opus musicum a hudební
rozhledy (Opus musicum 2008) (text)

Poskytnuto šéfredaktorem Opus musicum, Martinem Flašarem
Časopis Opus musicum očima vzpomínek
Rudolf Pečman
Kolega Martin Flašar mě vyzval, abych se zamyslel nad časopisem Opus musicum.
Uvědomil jsem si, že jsem se stal „pamětníkem“. Jako film z dávných dob se odvíjí
v mé mysli mnohé, co bylo spojeno s prehistorií a ranou historií našeho časopisu.
Nedávno jsem dopsal knihu Jan Racek. Vědec a člověk letos k 30. výročí úmrtí tohoto
význačného Helfertova žáka a mého vzácného univerzitního učitele. Jan Racek
odsuzoval činnost redakce časopisu Opus musicum. Vytýkal mu, že příliš sloužil
totalitnímu režimu a že tudíž jde o časopis konformní. Ve své nové knize rozptyluji
takové mínění. Opus musicum vycházel v přetěžké době. Až po roce 1989 změnil
formát a stal se pravou exkluzivní hudební revuí, která může být srovnávána
s nejprestižnějšími domácími i zahraničními časopisy. Je nyní tištěn na překrásném
papíru. Je to vůbec pravda, že vydržel nápor času a že v Brně vychází nepřetržitě od
roku 1969?
Šedesátá léta byla dobou vznětů, očekávání, ale také klání. Vzniká mezinárodní
hudební festival s taktéž internacionálním muzikologickým kolokviem (nyní se festival
jmenuje Moravský podzim). Jeho zrod v roce 1966 jsme programaticky spojovali se
jménem Bohuslava Martinů. Prorazili jsme, ač například tehdy za mnou – mladým
muzikologem a hudebním kritikem – přišli dva politicky exponovaní soudruzi (vedoucí
tajemník Krajského výboru KSČ spolu s vedoucím Odboru kultury Jihomoravského
krajského národního výboru), aby mi nepřímo nařídili, že se musím negativně postavit k
Řeckým pašijím ideově podezřelého Bohuslava Martinů. Neuposlechl jsem. Do Hosta
do domu jsem napsal studii o této opeře, která pak byla zařazena spolu s Juliettou na
pořad martinůovského festivalu, který navštívila mj. i paní Charlotte Martinů.
Zjistil jsem později, když jsem byl vyslýchán (pokolikáté již?) na Státní
bezpečnosti sídlící v budově na smutně proslulé Leninově třídě, že Státní bezpečnost
zaměřila svou pozornost k festivalu již od roku 1967, tedy od dob „dubčekovských“,
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kdy nám ještě nepřišlo na mysl, že budeme okupováni vojsky „spřátelených armád“
Varšavské smlouvy. Srpen 1968 zasáhl tvrdou pěstí. Následovala tzv. „normalizace“.
A v této drsné době vypučel v Brně nový časopis Opus musicum. Jan Racek se mýlí, že
byl časopisem kolaborujícím s normalizační husákovskou mocí. Nelze však časopis
vyjmout z doby, kdy vznikl.
Listuji biblí. Palestinu okupovala římská moc. Rozšířila se v Orientu i na Židy.
V roce 64 př. Kr. dobývá Pompeius Sýrii, Palestinu a posléze také Jeruzalém v roce 63.
Vybírá od Židů dvoudrachmovou daň. Po letech nastražili farizejové Ježíši léčku
zeptavše se ho, je-li dovoleno platit (římskému) císaři daň. Ježíš si prohlédl vyobrazení
na denáru i nápis na minci. Řekl: „Odevzdejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží,
Bohu.“(srov. Mt 22, 17-21). Tak tedy Ježíš odmítá, aby byla dávána do přímého
protikladu moc světská a moc Boží.
Tento výjev mi napadl, když jsem četl „antiopusovský“ záznam v deníku pana
profesora Racka. I Opus musicum musel dát císaři to, co je císařovo. Ale po přehnání
vichřice hněvu se ukázalo, že si vlastně povždy zachoval čestnou tvář a postupoval
s otevřeným hledím. Na Moravě, v Brně nesčetněkrát pokořovaném rozpínavostí
centralistické Prahy, již čtyřicet let blahodárně působí časopis, který má výjimečné
parametry. Snese kritický šleh. Ostatně víme, že v přírodě například blesk zasahuje
hlavně stromy, které nadprůměrně ční k nebesům.
Předchůdci
Profesor Vladimír Helfert, zakladatel brněnské hudební vědy, byl vláčen nacistickými
vězeními. Ve Wohlau, kde v tamním koncentračním táboře onemocněl, ho přeřadili
do vojenské nemocnice. V ní napsal 11. ledna 1942 svou obšírnou stať Moje literární
plány (naposledy je otiskuji ve své knize Vladimír Helfert, Nadace Universitas
Masarykiana v nakladatelstvích CERM a NAUMA, Brno 2003, s. 179–183). Profesor
Helfert píše: „Byla vždy moje touha mít tribunu, v níž bych mohl rozvinout své kritické
názory na celou oblast hudební a duchovní kultury české od minulosti až po přítomnost.
Bohužel se mi to nepodařilo. V té věci mě Brno trpce zklamalo“. Helfert tu naráží na
skutečnost, že Brno jeho doby neuneslo speciální hudební časopis. Založil sice své
Hudební rozhledy (1924), ale po čtyřech letech – jakkoli podporovány hudebním
knihkupcem a nakladatelem Oldřichem Pazdírkem – zeštíhlují rozsah, stávají se
pouhým letákem a 1928 zanikají zcela. Již roku 1940 uveřejňuje Jiří Dostál stať České
hudební časopisectví (ve sborníku Hudba a národ, jejž redigoval Václav Mikota, Praha,
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nákladem Svazu českých knihkupců a nakladatelů, 1940, s. 113–121), odvážně
tu vysoce hodnotí Hudební rozhledy, ač Vladimír Helfert již trpí v nacistických
vězeních. Klade Helferta za vzor a připomíná, že své postoje a myšlenky později,
po Rozhledech, uplatňuje v ročence Musikologie (1938). Gracian Černušák pak ve svém
hesle o Helfertových „Hud. rozhledech“ (ČSHS I, Praha: SHV 1963, s. 5l3) akcentuje,
že časopis sledoval „hudební život v jeho složce tvůrčí i reprodukční,“ přičemž
zdůrazňoval „moravskou jeho složku [Janáček!]“ a snažil „se kriticky vyrovnat
s problematikou doby [hudba čtvrttónová]“, přičemž věnoval „značnou pozornost
otázkám vědeckým i výchovným“. Helfertův časopis navázal na brněnské Janáčkovy
Hudební listy, které obsáhly rovněž pouze čtyři ročníky (1884–1888). List vycházel péčí
Besedy brněnské nejprve jednou za týden, pak čtrnáctidenně a posléze měsíčně. Hlavní
obsah časopisu vyplňoval Janáček, který se snažil vytvořit odbornou a nezávislou
hudební tribunu. Píše obdivně o Dvořákovi, má výhrady ke Smetanovi a ze zahraničních
mistrů k Wagnerovi, o němž napíše odmítavou stať věnovanou Tristanu a Isoldě, ale
neopomene v závěru připomenout, že každý český hudebník má znáti díla Wagnerova.
Jak Hudební listy, tak Hudební rozhledy měly příliš krátký život, a přesto jsou
často citovány, protože přinášejí základní stati k hudebnímu dění u nás a zejména
na Moravě. Po druhé světové válce ovládly pole opět Hudební rozhledy, ale nebyl to
časopis Helfertův nebo list pokračující v jeho tradici, nýbrž orgán Syndikátu
československých skladatelů a od 8. čísla prvního ročníku pak Svazu československých
skladatelů. To už se pohybujeme v době po tzv. Únorovém vítězství pracujícího lidu
(1948). Nové Hudební rozhledy se tehdy věnují především kulturněpolitické
problematice hudebního života a zdůrazňují hudební kritiku a hudební referentství před
statěmi širšího odborného a muzikologického dosahu. I po letech jsou dnes hudební
rozhledu časopisem převážně hudebně kritickým.
Během doby začaly vycházet i jiné hudební časopisy v naší republice, například
Hudební nástroje (v Hradci Králové) nebo Melodie, zaměřující se na malé hudební
formy, na hudbu jazzovou, taneční apod.
Bylo patrné, že našemu hudebnímu životu chybí časopis, který by spojoval
odborná a hudebněvědní hlediska s hudebně kritickými postoji, s tendencí k recenzování
gramofonových desek a knih o hudbě. Tento časopis by měl mít vyhraněnou linii, měl
by obsáhnout značný okruh zájemců jsa zacílen proti centralistickým postojům. Nemělo
by být dominujícím hlediskem autochtonní zření, nýbrž bychom měli účinně otvírat
i okno „v Evropu“, jak se už před mnoha lety vyjádřil Petr I. o kultuře staré Rusi. Proto
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by nemělo být od věci publikovat i stati a úvahy, kritické postřehy a glosy
i zahraničních spolupracovníků z řad muzikologů, kritiků, skladatelů, interpretů apod.
Záhy se mezi nimi objevil například Roman Jakobson (Hudební věda a lingvistika, OM
II, 1970, č. 1, s. 3-5), ale i řada dalších.
O všech těchto aj. otázkách jsme diskutovali na půdě Svazu skladatelů. Jeho
krajská pobočka měla kanceláře ve 2. poschodí brněnského Besedního domu, v jehož
přízemí sídlila redakce proslulého Hosta do domu. Vůbec možno říci, že vzor Hosta měl
vliv na naše úvahy o proponovaném novém časopise. Ještě jiný kulturní časopis
(založený v Brně) nám mohl být vzorem: Věda a život. Redakce byla v Brně na
Dominikánském náměstí. Byl to časopis, který přitahoval svou populárně-vědeckou
orientací ze všech oborů vědy, ale například i rubrikou Obzor zahraničních časopisů,
která opět otevírala okno do světa. Pravda: Host do domu byl zrušen, stejně jako byla
zrušena Věda a život, čehož dodnes litujeme.
Vznik nového časopisu
Hudební kritikové a muzikologové psávali do tzv. celostátních časopisů, nemohli však
plně uplatňovat moravskou optiku. Hudební rozhledy měly sice tzv. redaktora pro
Moravu (byl jím např. Antonín Balatka a po něm Jiří Vysloužil), ale přesto v časopise
podstatně převažovala tzv. pražská orientace. Moravané a Slezané mohli psát například
o opeře nebo o baletu do vynikajícího teatrologického časopisu Program, který
vydávalo tehdejší Státní divadlo Brno (dlouhá léta byla šéfredaktorkou Eugenie
Dufková); ale i tento časopis, jenž svými kořeny sahá mnoho desítek let dozadu, byl
posléze zrušen a takzvaně nahrazen časopisem povahy spíše propagační než odborné.
Nekonečné byly diskuse o kýženém novém časopise, které probíhaly ve druhém
poschodí Besedního domu, ale dostávaly se i do rozprav „mimosvazových“
a soukromých. Dominující platformou těchto rozprav byla krajská Sekce hudební vědy
a kritiky, jež v Brně pracovala – podobně jako v Praze – při Svazu skladatelů, nejprve
československém, pak českém a posléze modifikovaném ve Svaz českých skladatelů
a koncertních umělců (ale to už hodně předbíháme dobu).
Pokud si vzpomínám, kotvily první diskuze o novém časopise v roku 1967.
Tehdy byla jednou z tajemnic Svazu Jindřiška Bártová. Již jako posluchačka hudební
vědy měla živelný zájem o organizaci hudebního dění a inklinovala hlavně k soudobé
hudbě. Profilovala se jako oddaná bojovnice za vše nové.
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Kdykoliv se před lety psávalo o časopisu Opus musicum, byl spojován skoro
výhradně s Jiřím Fukačem. Jeho zásluhy o něj jsou jistě značné, zapomínalo se však, že
idea časopisu vznikala na svazové půdě. Jindřiška a já jsme začali jezdit do Prahy,
abychom tam na ústředí Svazu skladatelů začali diskutovat s odpovědnými svazovými
činiteli o možnosti nového časopisu. Setkávali jsme se nejprve s úsměšky
a s nepochopením. Pavel Eckstein, jenž měl, tuším, na starosti také hospodářství Svazu,
se jen ušklíbal a oponoval, že Brno je maloměsto, ba vesnice. Neunese prý nový časopis
a nemůže prý zajistit jeho vysokou odbornou úroveň. Vilém Pospíšil, který jako vedoucí
činitel festivalu Pražské jaro nerad viděl, že v Brně se rozvíjí Mezinárodní hudební
festival (a který dokonce zabránil, aby byl brněnský festival přijat do Asociace
evropských hudebních festivalů) se plně přidal k plně pochybujícímu Pavlu Ecksteinovi.
Z pražských činitelů posléze postavil se k myšlence nového časopisu v Brně poměrně
dosti kladně Václav Dobiáš, jenž kupodivu Brnu jaksi věřil. Ale největšího odpůrce
myšlenky brněnského časopisu jsme měli v P. Ecksteinovi, který neustále oponoval. Na
jedné ze schůzek „Brna“ a „Prahy“ došlo konečně k průlomu. I Eckstein si dal konečně
říci a šklebivě, jaksi na půl úst, prohodil: „No tak dobře, dejme těm Brňákům možnost,
aby dokázali, co dovedou!“.
Tedy jako bychom boj o časopis vlastně již vyhráli. Ale nebylo tomu tak. Začala
se řešit otázka financování časopisu. Svaz skladatelů, který plnými hrstmi podporoval
Hudební rozhledy, nechtěl přijmout závazek finančního krytí nového časopisu. Bylo
třeba hledat nové spoje a možnosti. Nakonec se podařilo zainteresovat Moravské
(zemské) muzeum a od 7. čísla ročníku 1970 Státní filharmonii Brno. Postupně se obě
instituce zavázaly ke spoluvydavatelství časopisu. Z finančního rohu hojnosti přispěl
Český hudební fond v Praze.
Nový časopis se zrodil. Jaksi programově jsme mu dali (na můj návrh) název
Opus musicum, čímž jsme chtěli potají naznačit, že nám nepůjde o časopis s kulturně
kritickou hudební náplní, nýbrž o orgán, který bude vycházet především z hudebního
díla (latinské slovo opus znamená „dílo“). Tím jsme maně navázali na zatajovaný
kontext s orientací vlastně strukturalistickou, ač právě proti Mukařovského
strukturalismu se u nás vehementně bojovalo jakožto proti směru „formalistickému“.
Pod názvem Opus skrývala se také tendence, že i výkonné hudební umění, které bylo
stále považováno jen za umění reprodukční, a nikoli tvůrčí, považujeme za organickou
složku hudby, onu složku, která se nutně musí projevovat neopakovatelnými
demiurgickými postoji. Chtěli jsme hudbu pojmout v plné šíři. Otevřeny měly být dveře
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i hudbě církevní a kostelní, ale stejně tak i hudbě malých žánrů. Vycházeli jsme
z postojů hudebněhistorických, ale neuzavírali jsme se orientaci sociologické,
objevovali jsme přínos hudebních center pro vývoj hudby, zejména regionální, objasnili
jsme význam hudební topografie. Měnili jsme formy. Nic není nebezpečnějšího než
uniformita, a proto na stránky časopisu Opus musicum pronikala i forma rozhovoru
o hudbě, její interpretaci nebo kompozici. Dospěli jsme i k modelu speciálních čísel.
Vzpomínám, že jedním z nejčilejších počinů bylo speciální číslo věnované Břetislavu
Bakalovi (1977), jindy zase jsme se věnovali třebas mezioborovým sondám nebo
aspektům jednotlivých měst při utváření našeho hudebního života.
Vyvstala ovšem zásadní otázka: Kdo bude šéfredaktorem časopisu? Jindřiška
Bártová na jedné schůzi Krajské sekce hudební vědy a kritiky navrhla: „Ať je
šéfredaktorem Rudi Pečman!“. Já jsem sice byl vděčen za tento projev důvěry, ale
uvažte: Na Filozofické fakultě tehdy již Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jsem měl
pevné zaměstnání jako odborný asistent. Hojně jsem se zapojoval do činnosti Kruhu
přátel hudby, který byl v Brně založen roku 1958 (konal jsem pro něj přednášky a byl
jsem již redaktorem jeho časopisu Zpravodaj KPH). Na fakultě jsem mj. vykonával
funkci výkonného redaktora řady F a později řady H Sborníku prací Filozofické fakulty
brněnské univerzity. Na půl úvazku jsem externě byl zaměstnán v Parku kultury
a oddechu, kam jsem patřil jako tzv. generální tajemník Mezinárodního hudebního
festivalu v Brně. Bylo nad lidské síly, abych na sebe vzal i šéfredaktorství nového
časopisu Opus musicum, ač například k publicistice a hudební kritice jsem měl blízko
a poměrně dobře jsem rozuměl i „černému“ tiskařskému řemeslu. A tak jsem bez
dlouhého rozmýšlení navrhl, aby se stal budoucím šéfredaktorem kolega Jiří Fukač,
nabitý energií a slynoucí nevšedním kulturním rozhledem. Můj návrh byl krajskou sekcí
přijat, a tak se stal přenadaný Jiří Fukač prvním šéfredaktorem časopisu Opus musicum.
Když pak byl v době tzv. normalizace vyloučen z KSČ, nastoupil na jeho místo Jiří
Majer, po něm pak na dlouhá léta Eva Drlíková.
Opus musicum se záhy stal pravou revuí, ne pouze hudebně kritickým
časopisem. Jistě bylo třeba zápasit o čtenáře, nastávaly jistě i potíže finanční a
organizační (ale kde nenastávají?), avšak Opus musicum zdárně překonával nástrahy
času. Proplouval mezi Scyllou a Charybdou dobových politických postojů. Ale vždy šlo
jeho autorům, domácím i cizím, o hudbu a o její blaho.
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Nakladatelství
Což rozšířit činnost také o nakladatelskou práci? Tato myšlenka byla lákavá. Osobně
sám považuji za velký čin, že redakci se podařilo obléci také nakladatelský plášť a vydat
například roku 1969 péčí Jiřího Vysloužila francouzské a české znění vlastního
životopisu Antonína Rejchy, který tehdy vyšel „zrcadlově“ jak francouzsky, tak česky.
Tento rejchovský čin (v překladu Jaroslava Fryčera) je doposud nedoceněn, tak jako
nedoceněny

jsou

další

nakladatelské

počiny

Nakladatelství

Opus

musicum

(nezaměňovat prosím s tehdejším bratislavským vydavatelským podnikem stejného
názvu!), týkající se kupříkladu některých pramenných sond janáčkovských, českého
překladu knihy o české opeře z dílny Johna Tyrrella (v překladu Mirka Čejky), sborníku
o česko-ruských paralelách (v redakci Jiřího Vysloužila a Lva Salomonoviče
Ginzburga) apod.
Měnila se doba, měnilo se obsazení redakční rady, modifikován byl rozsah
i formát časopisu. Opus musicum zdárně proplouval dobou plnou nástrah. K úhybnému
manévrování bylo třeba vyvinout mnoho energie. Ze všech kulturněpolitických
dobových bojů vyšel časopis Opus musicum jako vítěz.
Ani se tomu nechce věřit. To, co nedokázala zakladatelská generace, podařilo se
pionýrům pracujícím řadu let v temném údolí normalizace. Doba po 17. listopadu 1989
otevřela nové možnosti. Stále však je třeba bojovat o čtenáře, a to zvláště dnes, kdy
jsme ohrožováni úlisnými a přetvařujícími se postoji tzv. bulvárního pojetí tisku.
Životní dráha autora tohoto textu se uzavřela 17. prosince 2008. Vzpomínka
byla redakci doručena poštou jen několik dní před jeho odchodem.

