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Hudba je nepochybně nejryzejší a nejpůsobivější složkou moderní
české kultury. Nejprve byla mocným přítokem stále mohutnějšího
toku našeho národního obrození: v druhé polovině 1 7 .století, zatím
co ostatní odvětví české kultury se po třicetileté válce - pokud
jejich představitelé nebyli přinuceni, k emigraci - jen nesměle
a s obtížemi hlásila k novému životu, zněla už znamenitá česká
hudba na kůrech městských i venkovských kostelů. Později, během 1ti.
století, ale geště dlouho před tím, než první, národní buditelé při
stoupili k svému historickému dílu, vyspěla česká hudba - souběžně
s českým barokním uměřím výtvarným - k takové úrovni, že mohla bo
hatě obdarovávat i cizinu. A když konečně v 19.století i česká vě
da, česká filosofie, česká literatura, nové české malířství- ale :
česká politika položily základ k modernímu kulturnímu životu náro
da, stala se česká hudba jeho mluvčím nejčistčím. Nikdo z nás se
ani dnes neubrání dojetí při poslechu Smetanovy a Dvořákovy hudby,
jež ve svém idealismu odhaluje pravévjádro české tradice: jádro
stejně národní jako křestanské, neboř smysl českých dějin nelzr'
pochopit bez úvahy o vzájemném prolínání obou těchto prvků.
Koncem 19 .století prošla tehdy už vyspělá česká kultura svými lety
bohatýrskými. E, 1882 se osamostatňuje česká Karlova -universita;
r. 1883 je Smetanovou "Libuší" otevřeno Národní divadlo; r.1891 je
založena Česká akademie věd a umění; r.1892 se sdružují čtyři mladí
hudebníci - Karel Hoffmann, Josef Suk, Oskar Nedbal a Otto Berger a vytvářejí České kvarteto, jehož podíl na hudebním životě dalších
desítiletí^bude rozhodný; r.1896 konečně vzniká česká filharmonie,
jejíž první koncert diriguje Antonín Dvořák.
Úsilí všech těchto institucí budevovšem teprve nutno dát skutečnoukonečnou
a vrcholnou náplň. Y oblasti hudební a zvlášt
v oblasti výkonného umění hudebního, bez něhož je hudba nemyslitel
ná, připadl vedle Českého kvarteta tento průkopnický úkol Karlu Ko~
vařovicovi, ^Oskaru Nedbalovi, Brantišku Ondříčkovi, Janu Kubelíkcv.'
na prvním místě však Václavu Talichovi, největšímu českému.dirigen
tovi našeho století, a patrně největšímu českému výkonnému umělci
všech dob vůbec. V jeho životě a díle se s mimořádnou výmluvností
odráží vývoj celé české kultury první poloviny 20.století, a to
tím spíš, že on sám byl jejím významným spolutvůrcem.
Dnes je už poměrně málo pamětníků Talichových koncertů a ještě mé
ně je těch, kteří Talicha znali osobně, ač už jako jeho mladší přá
telé nebo jeho žáci. A přece uplynulo teprve 92 let od jeho naro
zení. K oné bohatýrské generaci českých kulturních pracovníků pos
ledních desítiletí 19.století Talich už ovšem přímo nepatřil. Ale
navazoval na ni bezprostředně svým osobním, uměleckým i lidským
sepětím i svou pravidelnou spoluprací s Českým kvartetem, jež, jak
sám často říkával, bylo jeho mistrovskou školou.
Talichův otec pocházel z Českomoravské vysočiny, matka ze Lhotky
pod Blaníkem, on sám se narodil v moravské Kroměříži, vyrostl •
v jižních Čechách a šest konservatořím.ch let prožil v Praze:
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ssál tedy do sede už od dětství a prvních let mládí genia celého
národa. Po skončení houslových studií v třídě vynikajícího'-pedagoga
Otakara Ševčíka byl - na jeho doporučení - jmen.ván koncertním
mistrem orchestru Berlínských fi1harmonika, jehc~ hlavním dirigentem
byl tehdy Arthur Nikisch, dnes už legendární postava, umělec německcmadarsko-českého původu, který ztrávil dětská léta v Bučovicích na
Moravě, kde chodil do českých škol. Hikisch byl typem geniálního ro
mantického dirigenta nesmírné fantazie, jenž - podle vlastních Talichových slov - se narodil, aby dirigoval.. Pod jeho vlivem se mladý
český .umělec rozhodl, že i on bude dirigentem-, a později u něj.áirigéntství přímo studoval. ■
Talich působil potom ještě dva roky v carském Pusku, ale už -r.1906
přichází do Prahy. Seznamuje se. s Českým kvartetem, s nímž pak po
dvanáct let pravidelně společně koncertuje jako druhý violis tav kvintetech a sextetech. "To vášnivé zaujetí - psal. Talich koncem
třicátých let - tak charakteristické pro styl. hry Českého kvarteta,
bylo vlastně výsledkem usilovné práce, pozvolného pronikání nekoneč
nými závity uměleckého labyrintu. Temperament jeho členů nebyl
nikterak vnějškově divadelní, nýbrž byl projevem radosti a poznání.
Dovedli být fanatickými ve- svém uměleckém projevu, protože věřili
dílu, za něž se postavili... Hráli se samozřejmostí ohně, který pl
ne, se samozřejmostí vody? která teče, ale- té samozřejmosti se do
pracovávali pokornou prací."- Takové bylo i vlastní Talichovo umělec
ké krédo. Plně je však mohl začít uskutečňovat^ az, když po trpěli
vém, třebas poměrně dlouhém intermezzuýlublaňském a plzeňském stanul
konečně r. 1918 u dirigentského pultu České filharmonie. Za dvacet
let_mravenči^- ale geniální práce,— vyt-vořil Talich g tohoto- orchestru
nejdokonalejší soubor, který shad česká hudba vůbec kdy měla.
Shodou okolnosti první noncert České filharmonie v osvobozeném- česko
slovenském státě 30.října 1918. - na programu b y 1 a premiéra Sukcva
Zrání - byl vlastně prvním velkým falichovým vystoupením; s Českou
filharmonií; a jeho mimořádný ú s p ě c h .mu.zajistil jmenování šéfem
orchestru. Zdálo by se tedy, že s politickým- osvobozením začal jaký
si zlatý věk i pro českou kulturu, českou hudbu, Českou filharmonii
a Talicha samotného. Ve skutečnosti věci byby mnohem složitějšíma je
nutno o nich - alespoň zde - říci plnou, pravdu, která v Praze nemoh
la být ještě vyslovena ani v roce 1967 v tehdy vydaném Talichově
Sborníku
Věci však nelze zcela pochopit bez zpětného pohledu do trochu dáv
nější minulosti.
Je celkem známo, ze o d S m e t a n o v ý c h dob bylo vše, co v českém hudeb
ním životě mělo uměleckou úroveň, soustředěno v uměleckém odboru
Umělecké besedy. Po Smetanově ohluchnutí á po jeho smrti se zcela
samozřejmě stal vedoucí postavou české hudby Antonín Dvořák a v p o s 
ledních letech jeho. života, t.j., v prvních letech našeho století,
se mu čestně postavili po bok jeho dva ne.jnadanější žáci Vítězslav
Kovák a Josef Suk. Umělecká beseda žila tedy převážně jejich živo
tem. V té době byl už ovšem mrtev Zdeněk Fibich, skladatel cudně ro
mantického zaměření, jenž usiloval zejména ve své operní tvorbě
o navázání na odkaz Smetanův. Archivní materiály bývalé - po r. 19^-8
zrušené České akademie- věd a umění - svědčí o tom, že mezi ním a
Dvořákem ostatně nikdy žádných sporů nebylo. Leoš Janáček žil v Brně.
jež bylo tehdy ještě českou kulturní provincií, a v širší hudební
veřejnosti nebyl dosud znám; nenapsal ostatně do té do.by ještě žád
nou z oper, ani žádné ze symfonických a komorních děl, která jej
později rázem povýší v české a též i ve světové hudbě na jedno z ne:
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významějších miste Konečně Je nutno Ještě připomenout Jos.Boh.
Foerstra,. který však ztrávil prvních osmnáct let nového století
v Hamburku a ve Vídni; českému hudebninu životu byl tedy až do ro~
ku 1918 osobně vzdálen»
Až do Dvořákovy smrti nebylo celkem v českém hudebním životě váž
ných problémů» Sotva však uplynul rok od mistrova umrti - zatim co
Suk dokončoval svou velkolepou symfonii Ásrael k uctěni Jeho památ
ky - objevila se na pražské universitě malá skupina mladých hudeb
ních teoretiků, která pod vedením 281etého Zdenka Nejedlého nesmír
ně rozbouřila hladinu českého hudebního života»
Zdenek Nejedlý vyšel z významné historické školy Jaroslava Golla
a v oboru estetiky byl žákem Otakara Hostinského» R.1905 se stal
prvním profesorem hudebních dějin 11a pražské universitě. Dík přís
nému pozitivistickému školení v Gollově semináři (z něhož vyšli
všichni vynikající čeští historikové generace Pekařovy a Šustovy),
napsal ve svém.mládí několik historických studií o české středověké
hudbě. Jsou to pojednání opírající se o dokumentární materiál, k t e 
rá Ještě i dnes mají svou hodnotu. Později se však Nejedlý v ě n o v a l :
Jak známo, publicistice biografického a politického zaměření, Jež
z hlediska vědecké metody nesnese přísnější kritiky; i Jeho nikdy
nedokončená životopisná práce o Smetanovi Je v podstatě Jen snůško .
kronikářsky řáděných, historických faktů se spoustou exkursů, Jež
s hudebními dějinami nemají nic společného. Na Karlově universitě
působil Nejedlý až do II.světové války, kterou ztrávil v Sovětském
svazu, odkud se vrátil Jako politický exponent komunistické strany
nejortodoxnějšího stalinského zaměření a - ministr školství a kultu
r y tzv. koš.ické vlády.
¥ oblasti hudební kritiky končily Nejedlého schopnosti v okamžiku,
kdy se začal zabývat hudbou své doby. Jako student byl nějaký čas
soukromým žákem Zdeňka Fibicha. Od té doby vyz\.dal bez sebemenší
obJektivnosti dílo svého učitele do neúměrných \„iiin. Horší 'však
bylo, že z důvodů, Jež z historického odstupu dnes už nedovedeme
ani pochopit - byía to osobní ctižádost a touha po originalitě za
každou cenu - zapřel své výtečné historické školení a proti Zdeňku
Fibichovi postavil - Antonína Dvořáka.vJeho neodborné, hrubé a naiv
ní napadání Dvořákova díla bylo zároveň namířeno i proti Dvořákovým
žákům; Jen ti, kdo Jako on se učili u Fibicha (byli to v podstatě
Jen Otakar Ostrčil a Jos.Boh.Foerster) byli skladateli, které bral
na^milost: celá početná skladatelská škola Dvořákova byla,v Jeho
očích Jen hrstkou diletantů, neschopných převzít odpovědnost za dal
ší vývoj české hudby. Žel, to vše se dálo ve Jménu Bedřicha Smetany;
ten už byl v té době ovšem dvacet let mrtev a nemohl tedy Najedlého
skupinu volat k pořádku. Jakoby v české hudbě neb y l o .místo pro víc
než Jednoho skladatele a Jeden směr! Ostatně stejně nekritická a Jen
a Jen osobně podložená Nejedlého Jednostrannost se Jevila i v Jeho
posuzování hudby světové: protože Smetana se některými svými rysy
blížil Wagnerovi, byl Vagner pro Nejedlého geniem; a spolu s Vágne
rem i Gustav Mahler, osobní přítel Fibichova žáka J.B.Foerstra.
Naproti tomu Brahms pro Nejedlého neexistoval. A stejně tak ignoro
val tento "hudební vědec" celou školu francouzských impresionistů.
Stejnou Jednostrannost projevil Nejedly ve svých pokusech litera:,
ně kritických: Je tragikomickým paradoxem, že pro tohoto příštího
veleideologa marxismu byl největším českým spisovatelem Alois Ji
rásek, k němuž ho vázaly příbuzenské svazky. Ostatně Ještě n e s n á 
šenlivější bude pak Nejedlý Jako slepý obdivovatel Stalinův. To
ovšem už patří do období Jeho senility, ale přesto - dík silné p-

liticko-mocenské pozici - mu "bylo umožněno napáchat v.té době- byla to padesátá léta, tak krutá v našich dějinách ~ nadozírné
škod?/ ve všech oblastech české kultury.
Roku 1905 vyšla malá publikace o Antonínu Dvořákovi, jejímž autorem
byl Kejedlého přítel a spolužák Otakar Zich, pozdější nást u p c e ■Hos
tinského na ketedře estetiky. Dvořák byl v tétw publikaci charakterisován jako naivní a primitivní venkovský muzikant, jehož skladby
nemají nejmenší umělecké ceny: za deset let prý nebude nikdo vědět,
že Dvořák kdy žil.
To byl signál k propuknutí prudkých hudeb ně- ide o1ogických a brzy
ovšem i osobních sporů, které vešly do dějin české.hudby pod jménem
"boje proti Dvořákovi".
ba jedné straně stál Rejedlý a Zich, na druhé straně celá'mohutná
hudební obec skladatelů, interpretů a kritiků, soustředěných: kolem
Umělecké besedy a jí vydávaným časopisem "Hudební revue". Blesky
stíhaly blesky, manifest střídal m a n i f e s t , polemika se Stupňovala
a zasahovala často přímo i do osobní existence, mnoha českých hudeb
níků: tak denuncoval Nejedlý — který byl sám až do r.1918 "c.k„pro
fesorem české university Karlo-Ferdinandovy" - České1 kvarteto a rí _
devším Josefa Suka jako rakousko-uherské monarchisty. Nic nu přu. tom
nevadilo, že Suk právě za první světové války se vyznal ze svého
hlubokého vlastenectví svou slavnou Meditací na svatováclavský-cho
rál. A- brzy vzplane Nejedlého nenávist proti největšímu výkonnému,
umělci "dvořákovské" skupiny - Václavu Talichovi. Tyto útoky nená
visti těžce poznamenají celý Talichův život &■ stanou— se- tragickým-'
povelem k rozpolcení české hudební veřejnosti na dobu několika
desítiletí.
V celém tomto boji se Kejedlý ustavičně dovolával Bedřicha Smetany;
a přece na straně opačné, nepoměrně objektivnější, nebyl proti Sme
tanovi nikdy podniknut nejmenší útok. Troti hesru "boj proti Dvořá
kovi" razili Nejedlého odpůrci heslo "Smetana a Dvořák"= Je-ostatně
známo, že to bude právě Talich, který se--stane.největším interpretem
Smetanovy "Mé vlasti" a většiny Smetanových oper.
Vidouce nesmyslnost a jednostrannost Nejedlého postoje opustili své
ho "mistra" br z y i jeho.osobní přátelé. .Především samotářsky založe
ný Otakar Zich, který jako jeden z českých průkopníků strukturální
estetiky, dúch nepoměrně myslivější než 'Nejedlý, brzy^pochopil ab
surdnost protidvořákovských útoků. Další Nejedlého přítel Otakar
Ostrčil se nikdy do tohoto "boje" po b o k Nejedlého z c e l a .nepostavil„
Oba, Zich i Ostrčil, se ostatně později spřátelí s Talichem, který
se stane nejlepším tlumočníkem jejich děl (stejně, jako. děl jejich
u č i t e le,; 'Zdeňka Fibicha). Jméno J .B„Foerstra,. který v té době žil
trvale mimo Čechy, se dostalo pod jakýsi Nejedlého protidvořákovrIrJ
manifest dokonce podvodem. Vím z několikaletého, téměř, osobního sty
ku s Foerstrem, jak hluboce si Dvořáka vážil netoliko pro jeho' ryzí
cítění národní a náboženské, ale především pro jeho genialitu umě
leckou; ještě při stém výročí Dvořákova narození znovu s obdivem
studoval skladatelovy partitury a přednášel o něm v několika městech
- A tak zůstával Nejedlý v svém protidvořákovském tažení stále, více
osamocen, opíraje se nakonec jen o několik svých, tehdy ještě zcela
nezralých universitních posluchačů, z nichž někteří připravovali
v jeho semináři své doktorské práce a musili - chtě nechtě - "jurare
in verba magistri". Krátce před válkou vydal jeden z nich, mladý
středoškolský profesor (pozdější hudební kritik Práva lidu) Josef
Bartoš poslední velkou protidvořákovskou knihu, v níž se snažil po-
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drobit neúprosné kritice Dvořákovy nedostatky ve výstavbě hudebního
díla a hlavně v oboru hudby vokální a operní<> Ale i on v pozdějších
letech tento hřích mládí zapřel.
Naštěstí první světová válka tyto trapné výpady značně přibrzdila.
Ale ještě před jejím koncem se Nejedlý přihlásil novým podílem na
českých hudebních dějinách. Tentokrát - po prohrané bitvě proti Dvo
řákovi - už ve věci ryze osobní. Česká filharmonie, do té doby říze
ná pražsko-německým dirigentem dr Vilémem Zemánkem, začala hledat
nového šéfa - národně uvědomělého a umělecky prvořadého. Nejvhodnějším kandidátem pro tuto funkci byl Václav Talich, kterého pražské
publikum i filharmonikové tehdy u ž vznali. Talich měl však jeden těž
ký hřích: byl důvěrně spřátelen s Českým kvartetem a hlavně s Jose
fem Sukem, který byl, jak známo, zetěm Antonína Dvořáka. To stačilo
Nejedlému k tomu, aby vytáhl proti tehdy 36tiletému Talichovi s nej
těžší artilerií. Kašel si protikandidáta v osobě Vítězslava Čelanského, dirigenta sice nadaného, ale neukázněného a hlavně zcela neschop
ného postavit se programově, umělecky a organisačně do čela orchest
ru, jejž bylo konečně už třeba vypracovat k evropské umělecké úrovni.
Na čas Nejedlý prosadil svou, a jmenování Čelanského dosáhl. Ztrpčil
tím Talichovi po prvé dobrý rok života. Brzy se ovšem ukázalo, že
s óelanským orchestr trvale pracovat nemůže. Filharmonikové si sami
vynutili jeho rezignaci a prosadili si od roku 1919 jmenování Talicho v o.
Tím začala Talichova dvacetiletá práce s Českou filharmonií. Je tu
nutno především připomenout, že až do Talichova příchodu^byla Fil
harmonie malým provinčním orchestrem bez valné umělecké úrovně. Byl
to soubor finančně nezajištěný, jenž si v sezóně na sebe vydělával
netoliko seriozními abonentními koncerty^ nýbrž i častými populární
mi koncerty při restauračním zařízení, at už ve veřejných sálech či
pod širým nebem. Na léto býval orchestr angažován zpravidla k lá^ ..'
ženským promenádním koncertům v Luhačovicích a jinde; protože však
lázeňské správy uživit všechny členy orchestru nemohly, hledali si
ostatní štěstí, kde se dalo, a tak na začátku pražské sezóny začínal
dirigent každoročně s orchestrem napolo novým. Je vůbec div, že za
těchto okolností se orchestr nerozpadl.
Talich přišel s cílevědomým programem. Existenci Filharmonie, chtěl
zajistit dosažením nejvyšší umělecké úrovně. Nejprve tedy práce,
tvrdá, těžká každodenní práce, jak ji znal ze své spolupráce s Českým
kvartetem. Začal pracovat individuálně s každou nástrojovou skupi.nou
zvlášt, především s ansámblem smyčcovým, jejž považoval za jádro or
chestru a jemuž jako bývalý houslista dokonale rozuměl. Šlo přede
vším o nástrojovou techniku, pak o dokonalé frázování a přednes. Po
tom přišly na řadu nástrojové skupiny další. Nešlo ovšem jen o preciozní hry. Dík svému dokonalému hudebnímu cítění i výbornému škole
ní měl Talich velký smysl pro styl. A to bylo to nejcennější, co Fil
harmonii dal. Pozvolna byl tak vytvořen český symfonický reprodukční
sloh, jenž byl zaměřen k tlumočení repertoáru převážně českého, aniž
přitom bylqizapomínáno na hudbu světovou: lyrická měkkost zvuku, přes
nost hry a souhry, smysl pro architekturu tlumočeného díla a diferen
ciace historických stylů. Odleskem této práce byla ovšem i soustavná
výchova obecenstva. - Tato denní dřina, jež členům orchestru nebyla
vždycky nejpříjemnější, trvala čtyři roky. Ale byla korunována úspě
chem. Když r.l92á byl v Praze uspořádán první mezinárodní festival
soudobé hudby, byla Česká filharmonie zahraniční kritikou označena
za jeden z nejlepších evropských orchestrů a Talich jako dirigent
světové třídy. Tehdy též začala jeho hostování v zahraničí, která se
r.l930 změnila v dočasný pobyt ve Švédsku. I na tom měl ostatně ne

přímý podíl Zdeněk Nejedlý. Ovlivňováním vysoké byrokracie v mini
sterstvu školství, kde.měl oddané přátele, se mu podařilo brzdit Taliebovo jmenování profesox^em na mistrovské škol pražské konser zatoře a tím ztížit jeho postaveni i po ryze hmotné ''r á n c e , když Česká
filharmonie (a tím i Talichova osobní po.zice) nebyla ještě hospodář
sky zajištěna.
Po svém opětovném návratu do Prahy (1932) řídil Talich r„1935 též
první triumfální zájezd České filharmonie do Londýna, Bruselu a Pa
říže. Uměleckým šéfem Filharmonie zůstal až do poloviny roku 199-1;
pohostinsky však s ní vystupoval až do jara 199-4. Jeho opětovná pro
vádění- Smetanovy Mé" vlasti- v těžkých válečných létech byla stejně
manifestací národní jako vrcholným uměleckým výkonem. Kdo měl štěstí
je prožít, nikdy na ně nezapomene.
■ Gd^roku 1935 se však k Falichově činnosti ve Filharmonii připojila
ještě práce v uměleckém ústavu jiném, jenž svým významem národním
patřil v dějinách naší novodobé vzdělanosti k ústavům vrcholným.
V létě- toho roku zemřel šéf opery Fárodního divadla Otakar Ostrčil
a několik měsíců nato byl Talich jmenován jeho nástupcem. Dnes se
nám jeví toto řešení jeko. jediné možné, vždyt jako dirigent neměl
tehdy Talich v Čechách vážné konkurence. Ve skutečnosti však před
cházela jeho jmenování prudká kampaň, kterou opět rozvířil Zdeněk ne
jedlý a jeho noví sekundanti z řad mladší generace: režisér opery
Kár.divadla^Ferdinand Pujman, hudební kritička Anna J.Patzaková
a rozhlasový pracovník Mirko Očadlík; proti Talichovi kandidovali
Otakara Jeremiáše. Tentokrát Talichovu jmenování sice nezabránili,
avšak nekapitulováli. Přesto, že Talich navázal a do písmene splnil,
program vypracovaný svým předchůdcem Otakax’en Ostrčilem (jenž byl
Kejedlému blízký), přesto, že postavil do čela svého úsilí v Eúrod
ním divadle dílo Smetanovo, přesto, že za několik let svého působeni
pozvedl operu divadla k výši, jaké nikdy předtím (a bohužel ani ni
kdy .potom)' nedosáhla, přes. to vše byl na stránkách obnoveného časo
pisu "Smetana", řízeného Kejedlým, podniknut frontální útok proti
novému šéfovi. Když dnes listujeme stránkami této tiskoviny (která
se naštěstí dožila jen dvou ročníků), nemůžeme se ubránit dojmu, že
byla založena jen proto, aby napadala Talicha. Tak daleko mohla jít
ryze osobní zášti Zatímco dříve - v české filharmonii - byl Talich
Kejedlým obviňován z kultu Antonína Dvořáka, nyní, když se v 1\úrod
ní m divadle jednoznačně postavil za-operní odkaz Smetanův, bylo na <uj
útočeno pro údajně špatné tlumočení Smetanova díla. Jak známo, byl
libretistou některých Smetanových oper Josef Wenzig, který chodil
ještě do německých škol, a psal.proto originály svých libret německy.
Kedokonálé dobové p ř e k l a d y E r v í ň a Špindlera (šlo hlavně o operu Dali
bor)..dal Talich jazykově Upravit; v některých pasážích Smetanových
partitur provedl zároveň drobné instrůnentační úpravy v zájmu vyrov
naného zvuku moderního orchestru, nepoměrně početnějšího a zvukově
vytříbenějšího než byly orchestry doby Smetanovy - a to tím spíš,
že Smetana skládal velkou část svých děl už po úplném, ohluchnutí,
takže nemohl -pracovat se skutečným zvukem, nýbrž jen s osobní před
stavivostí. Je samozřejmé, že tím vším chtěl Talich Smetanovým dílům
jen prospět, ve vší úctě k mistrovu geniu; jistě není třeba uvádět,
že nikdy při těchto úpravách .nevybočil z mezí dobrého vkusu. Ostatně
takové úpravy si provádějí ve větší něho menší míře u různých děl
téměř všichni světoví dirigenti. Malorysí Talichovi kritikové v Pra
ze byli ovšem jiného názoru: lad iChovy drobné úpravy některých Sme
tanových partitur jim b yly podnětem.’k rozpoutání skutečné tiskové
kampaně proti stárnoucímu dirigentovi. Po zániku časopisu Smetana
začali zčásti psát do měsíční.ku Rytmus a dokonce i do agrárního týde
níku Brázda. Z věcné kritiky se ..stávala stále víc kritika osobní.
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Uštvaný Talich měl být dohnán k dobrovolnému odchodu z Národního di
vadla a udělat místo kandidátu Nejedlovou. Po Nejedlého odjezdu do
Sovětského svazu se postavil do čela této kampaně Mirko Očadlí],
a neustal v ní - a to je to nejsmutnější - ani za okupace.
Přes^tuto štvanici plnil Talich své úkoly v Národním divadle s nej
větším zanícením a plným úspěchem. Po tom, co jsme^řekli o jeho
práci v České filharmonii, není jistě třeba zdůrazňovat, s jakým dů
razem přihlížel k reprodukční úrovni divadla. "Konaje povinnost
prostého národního vojáka", jak se o sobě vyjádřil r.1939} věnoval
se především orchestru Nár.divadla, který se jeho^zásluhou brz y do
stal na nikdy předtím nedosazenou -uměleckou úroveň; pak se zaměřil
na hudební převýchovu starší a na moderní výchovu nové generace só
listů a sboru. Nikdy však nedošlo k přecenění nebo jednostrannému
zdůrazňování té či oné složky. Fodsat'ui hudebně dramatického divad
la je spojení prvků hudebních s prvky ryze divadelními. Talichovi
tedy šlo o dokonalou syntézu i po stránce ryze reprodukční. V jeho
pozůstalosti se zachovaly textové knížky, které svědčí o tom, jak
hluboce promýšlel i libreta oper a to jak z hlediska dramatického
tak slovesného; studoval dokonce i metriku veršů. Úzce spolupracoval
s tvůrci výpravy, režie a choreografie, dávaje i tu často příleži
tost k uplatnění příslušníkům nejmladší a nejprůbojnější generace
(Muzika, Troester). Konečně, založením dirigentského semináře se
stal otcovským učitelem řady mladých dirigentů.
Stopy tohoto mnohonásobného úsilí jsou patrny v pražském Národním
divadle ještě dnes, téměř třicet let po Talichově odchodu z divadla.
V Národním divadle však šlo ještě o víc. Od svého prvního kroku
v "tomto" Ústavu si Talich uvědomoval, že jeho prvním úkolem je plnit
ideu Národního divadla, jejíž podstatu spatřoval v prostém a slavném
"nápise na tympanu jeviště: Národ sobě.
Národní divadlo musí být především ústavem českým-, v základě jeho
repertoáru musí být dílo Bedřicha Smetany, a z časti i Antonína Dvo
řáka; avšak je nutno probojovat i operní odkaz Leoše Janáčka a Bohu
slava Martinů, aniž bj se ovšem zapomínalo na Pibicha, Poerstra, No
váka, Suka a další až k Paviu Bořkovcovi.
I světový repertoár - od Mozarta k Beethovenovi přes Richarda Strausse až k Debussymu - musí být reprodukčně český. "Je třeba - píše Ta
lich už začátkem r.1938 - videt^i ruskou, italskou nebo německou
operu českýma očima. Dbám vždy úzkostlivě, aby reprodukce byla výra
zem českých umělců, české vůle a po stránce pěvecké bezvýhradně ob
razem pěveckého umění jak je reprodukuje dnešní Národní divadlo. To
je vnitřní postulát onoho Národ sobě."
Z toho všeho Talichovi vyplynuly různé ty cykly Smetanovy a později
vůbec české hudby. Tak došlo též r.1939? dva měsíce po okupaci Čech
a Moravy, k prvnímu Talichovu Pražskému hudebnímu máji. Byl to vc^ký
národní festival české hudby. "Nebude nám právě nyní - psal tedy Ta
lich v programovém prohlášení - užitéčno napit se živé vody, kterou
nám odkázali naši velcí mrtví? Co jiného může napřímit páteř a napl
nit nás pocitem důstojné národní svébytnosti, neučiní-li tak opti
mismus Smetanův, prostá víra Dvořákova a evangelium lásky, kterým
zakončil své životní dílo Josef Suk?..." A po skončení festivalu ří
ká: "Dívám-li se do rozbouřeného moře věrného posluchačštva, mám po
cit, že Pražský^hudební máj byl nevysloveným přáním tisíců věrných
Čechů, a jsem štasten, že jejich latentní touhu se mi podařilo vy
slovit."
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Fražské a později České hudební máje trvaly až do r .194-3° Hudební
festival "Pražské jaro", založený v letech 194-5/4-6,vna Talichovu
myšlenku vědomě navazoval. Bohužel zlobný zákaz Zdenka Nejedlélp,
tehdy ministra školství a kultury, znemozrm1 Ta'1-''bovi osobni účast
na jeho prvním ročníku. Je to další paradox dějin.
V létě 194-4 uzavřely německé okupační úřady všechna česká divadla,
včetně národního. 0 n ě c o :později dosáhl Talich alespoň toho, že z ttálního nasazení byli vyjmuti členové divadelního orchestru.
Po 9 «květnu 194-5 dosadil kulturní referent národní rady dr Zdeněk
Wirth, hejedlého spolužák a osobní přítel, do čela opery národního
divadla Ferdinanda Pujmana (pozdějšího předsedu prokomunistické tzv.
Katolické akce) a Otakara Jeremiáše, tehdy už člena komunistické
strany. Tím byl Václav Talich zbaven své funkce a ministr Kejedlý
mu zakázal hned nato řídit zahajovací představení Smetanovy L i b u še Brzy potom byl Talich odvlečen tzv. revolučními gardami do pankr^ké věznice. Bylo mu neoprávněně vytýkáno autors tví dvou či tří pro- •
hlášení a článků chválících německou hudební kulturu; nebylo nesnad
né prokázat, že'šlo o podvrhy. Stýkal jsem se osobně s Václavem Ta].:"
chem po celou dobu okupace a připravoval s ním určité programové
akce, které měly být uskutečněny po nabytí svobody. Pochybuji, že
kdokoliv z těch, kteří jej vedli do pankrácké věznice se choval bě
hem okupace statečněji než Talich. Jeho činnost v Károduím divadle
svědčí nejlépe o tom, jak smýšlel a jak jednal po stránce ryze ná
rodní. Je skoro zázrak, že neskončil někde v Osvienčimi nebo v D a 
chau. Ostatně celý soubor národního divadla, celá Česká filharmonie.
celá hudební veřejnost - jmenuji za všechny aspoň dirigenta Karla
Ančerla - se r. 194-5 jednoznačně postavili za {Balička.
Po. čtyřech týdne ch "byl Talich konečně propuštěn, ale jeho důvěra .
v sama sebe byla podlomena. Jeho přátelé měli tehdy co dělat- aby
jej ubránili pře d myšlenkami na sebevraždu - ti... spíš. že komunisté
proti němu vznes li ještě žalobu podle tak žvaněnu malého dekretu,
Spolu s dr. Kami lem Eovotným jsme dosáhli přímým zásahem u presidenta republiky, že i tato difamace byla rychle skončena jednohlasným
osvobozujícím ro zsudkem - pro Talichovo osvobození hlasoval tentokrát i zástupce komunistů. Avšak Nejedlý nevzal soudní rozhodnutí
na vědomí a jest ě na jaře 1946 prohlásil, že pokud bude ministrem,
Talich dirigovat nebude.
Kaštěstí v květnu 194-6, v důsledku- posledních demokratických voleb
v naší zemi, byl Nejedlý zbaven funkce ministra školství a kultury.
Brzy nato zařídil nový ministr dr. Stránský Talichovo pozváni k po
hostinským vystoupením v Národním divadle, a o něco později jeho
nové uvedení v úřad šéfa opery. Talich vystoupil v této staronové
funkci po prvé na jaře 1947, nejprve v čele orchestru Národního di
vadla. Na pořadu byla Smetanova Má vlast. Byla to jedna z největších
hudebních a národních manifestací v osvobozené zemi. Zároveň začal
znovu pohostinsky vystupovat i s Českou filharmonií.
V té době, kdy nesměl působit ani v
Národním divadle ani v České filharmonii, založí], Talich
díky svému nezkrotnému idea
lismu - ještě další soubor, Český komorní orchestr, složený z žáků
posledních ročníků mistrovských tříd konservatoře a z mlactých absol
ventů. K českým autorům přistoupil v repertoáru nového orchestru
z-vlášt ještě Mozart, nová Talichová láska.
Po únoru 1948 se ovšem do čela ministerstva školství vrátil Zdeněk
Nejedlý. Tentokrát však Talich nečekal, a re signo val sám. Přesto
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Nejedlý několik dni nato potupně propustil z f u n k c e » Zároveň dal ro
zehnat mladý Český komorní orchestro
Jako křestané neradi užíváme silných slov, Řeknetedy jen, jak ří 
kával Masaryk: Zdeněk Nejedlý nebyl dobrý člověko Žel Bohu, že mu
vládnouc! strana tolik let umožňovala jeho nedobrou činnost.
Talich později pracoval ještě téměř tři roky na Slovensku, kde byly
poměry mírnějši a kam Nejedlého vliv nezasahovalo Vybudoval tam nej
prve Slovenský komorní orchestr, z něhož brzy vznikla Slovenská fil
harmonie» Pak, když už Nejedlého senilita přesvědčila i "rozumější
komunisty -o nesmyslnosti jeho zákazů, bylo Talichovi dovoleno nato
čit několik gramofonových desek s českou filharmonií a dokonce ješ
tě i několikrát vystoupit veřejně» Ale jeho zdraví bylo natolik
podlomeno, že už to byla jen jeho labutí píseň» Na podzim 1954- se
rozloučil s veřejností Mozartovou Pražskou symfonií a nahrávkou Su
ková Zrání, jehož premiéru - před 36 léty - provedl při prvním kon
certě uspořádaném v Československé republice»
Chceme-li vyjádřit výsledky Talichova působení pomocí několika čí
sel, připomeňme, že dirigoval celkem 924- koncertů České filharmonie
a v Národním divadle řidil téměř 4-00 představení; k tomu je ještě
třeba připočíst 35 koncerů Českého komorního orchestru a 57 koncer
tů Slovenské filharmonie (z toho 4-3 s komorním orchestrem). Mimo tc
ovšem řídil ještě několik desítek koncertů jako hostující dirigent
v zahraničí.
Po Nejedlého odvolání z funkce ministra školství a kultury byl Ta
lich konečně alespoň z části rehabilitován udělením titulu Národního
umělce (bylo mu tehdy už 7ý let)» Tím b y l y konečně upraveny i jeho
hmotné poměry, protože od února 194-8, štván z místa na místo, a čas
to bez práce vůbec, ač je to téměř neuvěřitelné zápasil i po. finančr
stránce s holou existencí (po měnové reformě dostával 1000 Kčs dů
chodu) ; četba jeho dopisů, jež v té tvrdé době psal přátelům, je
v tom ohledu přímo otřesná»
Ale to už byl téměř konec jeho života. Za necelé čtyři roky, ztrávené v berounské samotě, Václav Talich dne 16.března 196
zemřel.
Stát mu vypravil pohřeb z pražského Rudolfina, při němž. mu naposled
zahrála Česká filharmonie, jež mu vděčí za vše; katolický kněz pak
uložil jeho tělo do hrobu na hřbitově v Berouně - do jemu tak drahé
a přitom tak trpké rodné země.
Zbývá mi říct ještě několik slov o Talichově vlastním profilu umě
leckém a lidském.
Myslím, že všichni, kdo jej znali, byli nejen okouzleni jeho osob
ností, nýbrž přímo překvapeni jeho pokorou, jež v ryze lidských,
osobních vztazích se projevovala věrným a láskyplným přátelstvím,
S hlubokou pokorou předstupoval Talich před každé dílo, jež měl tlu
močit o Hudba mu byla něčím přímo posvátným, koncert, ba i zkouška
jakýmsi liturgickým obřadem, v němž sám hrál úlohu velekněze. Ale
nikdy to nebyl postoj barokně povýšeného, osobně ješitného vládce.
Vše bylo ve službě díla, ve službě hudby.
lozději, zvlášt v letech poválečných, jej někteří kritikové pohodl
ně označovali za dirigenta romantického. Bylo tomu tak ovšem jen do
určité a vlastně malé míry.
Je pravda,

že generačně patřil Talich ještě k posledním romantikům,
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jak^byli v naší hudbě představováni zejména školou Antonína Dvořáka,
Vítězslava Nováka a Josefa Suka, Z těchto tří skladatelů mu byl lids
ky i 'umělecky ne jbližší Suk, Poněvadž však nelz ' považovat Suke zce
la prostě za romantika, tím méně lze to říct o l'-''"1ichovi, Suk byl.
především lyrik, a takový byl i Talich, U obou byl podstatou české
hudby vroucí vnitřní cit, ona zpěvnost, jež vyzařuje z českých n á r o d 
ních písní, z českého venkova, z české lidové zbožnosti, z české du
še. Proto se Talich ve Filharmonii i v orchestru Národního divadla
soustředil na skupinu smyčcii, jejichž zvuk vypracoval v sametově ba b 
kou vláčnost, jež vycházejíc zásadně z pianissima se dovedla vzepnou'až k fortissimu,. ale bez brutality,' bez násilnosti. Měl rád ;širé lá
ny Podřípska a Povltaví a v něm zvlášř ten laskavý kraj, v němž Vl
tava teče do Ae dur, jak to kdysi krásně řekl Josef Suk v parafrázi
Smetanovy Vltavy,
T'o všé-bylo^a je. ryze a typicky české, a bylo to též základem Talichova pojetí, hudby. Navíc promýšlel architektonickou stavbu-každého
díla od jeho největších nosných oblouků až po nejdrobnější detaily.
Jak postavil, jak vybudoval Smetanovu Vlast od její základní všeobec
né ideje až do posledního zahvízdnutí pikoly ve Svatojánských prou
dech Vltavy, jak dovedl z pianissima zralých, v horkém létě líně se
převalujících lánů první Části Suková Zrání dospět až k závěrečné
fuze v celém tom mužném pohledu na svět, to už nemělo nic společného
s romantismem, to už bylo nové, moderní, dnešní pojetí hudby. Dokon
čeni Dvořáka se v pozdějších letech snažil chápat neromanticky,
V červenci r,1953 píše: "Tento týden jsem si četl v Novosvětské sym
fonii, Omýval jsem ji ze starého nánosu, Oproštoval od literatury,
snažil se zachytit prostou lapidárnost její hudební řeči, tak j i m a v e ,
že tak neproblematicky p r o s t é .JVzdy je nutno dosáhnout rovnoměrného
tepu toho kteiáho autora, proudu neseného jeho časovkou, uhýb a jící.miefektnímu deklamátorst v í , najít cudnost hudebního procesu,,,,,"”
Fyzicky - až do pozdního stáří - krásný muž,. měl- Talich i krásné
gesto, jeho levá ruka ovládala a mazlila se s orouestreia do poetické
krásy. Ale vše to bylo jen prostředkem k vyjádření skutečné podstaty,
Mino českou hudbu měl Talich rád francouzské impresionisty pro zvu
kově opojnou krásu jejich hudební řeči, a v posledních desítiletích
svého života se přímo zamiloval do Mozarta, do toho Mozarta, jehož
Dvořák kdysi označil za "sluníčko", V Mozartovi objevil Talich ry
zost a jemnost výrazu i-průzračnost stavby; přitom však b y se sotva
kdo odvážil Mozarta povazovat za romantika,
Talich se ostatně bil i za soudobou^hudbu, českou i světovou, Albert
Roussel, Arthur Honegger, Béla Bartók, Igor Stravinskij, z českých
skladatelů Leoš Janáček, Bohuslav Martinů a zvlášř i průbojný Pavel
Bořkovec patřili k jeho velkým láskám, 0 jeho účasti na Mezinárodním
festivalu soudobé hudby jsme' se oétatně už zmínili,
Byl-li tedy Talichův postoj k hudbě a myšlení nakonec světový a his
toricky neomezéný, bylo to proto, že jeho postoj k práci byl nadevšecko mravný.a-že mravní problematika ovládala i jeho vztah k ná
rodu a k národní kultuře, V posledním období života se tento mravní
zřetel promítl u něj i do polohy náboženské, mnohdy přímo mystické,
V srpnu 1954 píše: "Je kolem mne tma; a bezprostřednost rozhodování,
tak prudká, pokud jsem byl bez viny, zarostla houští neproniknutel
ných travin, z nichž lze proniknout leda s pomocí Boží za milosrdné
pomoci těch, jimž jsem'snad ublížil,,,"
Co hloubky,

co velikosti je v tomto postoji člověka, kterému bylo

11
v životě právě jinými tolik ubližováno a jehož život byl ve; své pos
ledni fázi zničen slepou nenávisti odpiírce, jemuž odpustit dokážeme
i m y všichni jen s nejvyšším vypětím zásad křesťanské lásky*
Dovolte mi ještě několik slov ryze osobních* Je příliš známo, jat
vzácný byl vzájemný liský vztah členů Českého kvarteta, k nimž
vlastně i Václav, Talich nepřímo patřil* To byla pouta přátelství-,
jaká se dnes už nerodí* členové Českého kvarueta., a především Josef
Suk, patřili ovšem téměř k Talichově generaci. Avšak generační p r o 
blém u Talicha neexistoval, pokud šlo o lidi, kterých si vážil,
které pochopil a kterým pomáhal. Ty starší., protože mu byli věkově
bližší, oslovoval zdrobnělými křestními jmény, a někdy se dostávalo
té cti i některým z nás, kteří jsme byli o celou generaci mladší
než on. Některé zachránil za války před totálním nasazením - mimo
celý orchestr Národního divadla je mezi nimi i několik těch, kteří
dnes patří k nejlepším představitelům české hudby- s jinými do ne
konečna diskutoval o naší a světové hudbě a kultuře, a hlavně o plá
nech našeho hudebního života do budoucna; a ostatní učil, poctivě,
neúprosně, ale vždy pokorně: uo byli naposled hlavně členové jeho
Českého komorního orchestru - jeho "komorníčci"* Když koncem ledna
194-8 nemohl pro nemoc řídit jejich koncertposlal jim dopisv němž čteme tato krásná slova: "Moji mladí přátelé, až zasednete
za několik dní na pódium rudolfínské dvorany, prosím V á s , abyste
umělecky dali ze sebe všechno, čeho jste schopni* Vzpomeňte si na
svého^nemocného tátu, který je v myšlenkách s Vámi. Vzpomeňte si
na^své kamarády, kteří se nedožili plodů své práce* Ale smutni ne
buďte. Ten, kdo z á h y zahlédne smrt, naučí se teprve dooře znát ži
vot, a jestli si toto všechno uvědomíte, odmítnete vždy s úsměvem
ty, kteří b y Vám chtěli líčit uměleckou práci jako nějaké milé po
těšení a kteří Vám slibují místo tvrdé práce jakýsi druh zbytkového
statku; k těm se obraňte zády*"
ha podzim roku 194-5? kdy Václav Talich b r z y po svém krátkém, a..e
tragickém uvěznění byl zcela vyřazen z českého Hudebního života,
pozvali jej k přednášce pořadatelé Akademického týdne - byl to je
den z posledních Akademických týdnů, které mohly být uspořádány
ještě v Praze* Přednáška, proslovená právě před třiceti lety v p ř e 
plněném refektáři pražského dominikánského kláštera se stala nejen
Talichovou rehabilitací se strany skutečné české kulturní veřejnost
nýbrž i manifestací všech těch, kteří věřili a bili se za pravdu.*
Svůj výklad Talich zakončil těmito slovy:
"Různé události mě poslavily mimo můj vlastní obor působnosti* Byl.
jsem zvyklý jednat, teď přemýšlím. Je v tom skryta asi nějaká moud
rost, kterou dosud nechápu* Věc je však příliš závažná, abych j.í
nepodkládal jinotajný účel. Pro radosti najdeme hodně kamarádů.
Bolest obyčejně pijeme sani. Nestýskejme si proto, buďme rádi, že
její očistné bohatství můžeme vychutnat o samotě, a buďme bez obav,
že tento egoismus nám někdo z našich bližních bude závidět* Vždyť
až bolest překonáme, tím trvalejší radost budeme sto rozdávat*^
Nemyslím, že b y tato skutečnost neměla nejširší platnost* Vždyť
i ti, kterým se chce zdát, že hmota je začátek a konec všeho bytí,
jakmile se zařadí v lidské společenství - a to je přece nutným a zá
vazným předpokladem života - přiznávají již tou prostou skutečností
mravní postuláty duchové oblasti, V tom prostředí, doufejme, neo
mluví jednoho dne veliký hudební skladatel, který, použiv jazyka
posledními generacemi dokonale připraveného, zazpívá píseň novou,
píseň tichého hrdinství prostého člověka, píseň radosti ze živce a
Tak mluvil Václav Talich ve chvíli, kd y mu pár špatných lidí pliva'
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do obličeje. I v tom je jeho postoj obrazem protikladných sil
v životě našeho národa v tomto stoleti.
Talich s oblibou říkával, že po výkonných umělcích a tedy i po něm
samotném zůstane jen - generální pauza. Byl to snad jeho jediný
omyl. Protože jeho život a jeho dílo, jeho osobnost daleko překro
čily hranice výkonného hudebního umění a staly se symbolem hodnot
ryzí české kultury, z nichž musíme všichni čerpat - doma i mimo
domov.
Věřme tedy s Václavem Talichem ve vítězství pravdy a radosti - tak
jak je vyjádřil ve svých interpretacích tolika děl,kde už ani zlo,
ani smrt nemají moci.
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