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koníerence
a jejich party naznačeny vždy pomocí něko]ika so]mizačníchs]abik, znlchž je evidentní, že vzájemně neladí. To je pak komento-

váno papežským legátem, ve]kovévodou
toskánskýnr, benátským a španělským vyslancem a dalšímiosobami. Piavděpoclobně
se tedy nejedná o dokument přímo souvisejícís plažským karnevaiovým představením
zroku1617, ale spíšeo jakousi hříčku huciebně vzdělané osoby s přístupem k aktuálnímu
politickému dění; poclaří se,ii důklaciněli illteípletovat a sr-rad i zjistit jejího autora?
V posledním konferenčním bloku pronrluvili dirigent Marek Štryncl,architekt Václav
Krajc a malíř Jiří Bláha o přenosném barok-

ním divadie Florea Theatrum, v něnž by měla
být inscenace realizována, a režisérLorenzo
Clrardoy, před nímžstojí úko1 nalézt způsob,
1akým bude maximálně zachován a tlumočen
duch díla při jeho novodobé realizaci. Ve výročníden konání představení, tedy 5. února,
měli účastnícikonference možnost zúčastnlt
se exkurze na Pražskémhradě pod zasvěcenýrn vedením Ivana Muchky a vyjasnit si rrázory přímo na ,,místě činu", tedy v Sotrdní
světnici Starého královského paláce. Oproti

původnímuzáměru byly odvolány reprízy

plánované realizace, která se tak uskuteční
pouze jednou, a to letos 4. července na nádvoří HAMU,
Václav Kapsa

Popular Music in Communist and PostCommanist Europe: State of Research,
Perspectives, Katedra muzikologie FF UP
Olomouc, Olomouc 28.-29. března 2Ol7

V roce 1985 se češtímuzikologové Jiří Fukač
a Ivan poledňák zúčastnilitřetí konference
tehdy mladé mezinárodní organizace IASPM
(International Association for the Study of
Popular Music). První uvedený záhy ponávratu o průběhu akce podal zprávl v časo-

pise Opus-musicum

v článku nazvaném

,,Montreal '85 aneb svět se točíkolem popu-

(evropských i mimoevropských) lrudebněvědných institucí. § se k organizovanému
a systematickému výzkumu popr_rlární lrudby dostávaly jen velni pozvolna; těn českým se to nepodařilo dodnes, byť měly již
solidní základ v pracíclr obou zmíněných
akademikťl, ale především v celoživotrrím
díle ,,populárnílro" muzikologa Josefa Kotka
(1928-2009). Znovuuvedení ténratu populární hudby do kontextu domácí lrudební
věciy by1o jedním z hlavních cíiťr konference
,,Popuiární hudba v komunistické a postkornunistické Evropě: stav výzkumu a perspektivy", kterou ve dnech 28.-29. března 2017
uspořádala Katedra muzikologie Univerzity
Pa]ackého v O]onrouci.
Výjirnečnost olomouckého setkání dokládá

fakt, že podobně zaměřené sympozium -

srovnatelné rozsalrem i mezinároclním významem - proběhlo v českémprostoltl naposledy přecl pětadvaceti lety, konkrétně
v červenci roku 1992. Pražská konference
na téma ,,Středoevropská populární hudba",
organizovaná Alešem Opekarem, byla tehdy

prvním větším podnikem čerstvě založené
česképobočky IASPM (se sídlem při brněnské urriverzitě, existující ale pouze něko]ik

let); zúčastni1ose

jí dvaatřicet odborníků

včetně jednadvaceti zahrarričních hostů.
Nejenom obsalrem, ale vůbec samotným

uspořádánírn akce vycháze]a z unikátních
historických okolností přelomu osmdesátých
a devadesátých let, s rrimiž souvise1 jednak
zvýšený zájem o hudbu a kulturu bývalých
socialistických evropských zemí, jednak
vlcholná víra v politickou fr-rnkci populární
hudby (především rocku) a její potenciální
vliv rra pád ,,železr-réopony". Nakonec šio
také o svého druhu zavtšenídosavadního
českéhobádání o populárrrí hudbě, které započalo zřízením speciálního pracoviště pro

daný typ hudby v ránci nově založenélro

Ústavu pro hudební r,ědu ČSAV v únoru 1962

a které snahou již zmíněných muzikologů
vyústi1o v širšísyntézy, jakou byla zvláště
Encyklopedie jazzu a moderní populdrní
hudby, vydaná ve čtyŤech svazcích v letech
1980-1990. Opekarovo závěrečné zhodnoce-

ní konference s tín, že ,,Plaha našla své
nísto v kontinuitě světového badatelského
realitu hudební kultury na konci dvacátého
století, ovšem s výjimkou zájmů tradičních úsilí",se ukázalo jako klamné, ačkoliv ko-

lární hudby". Titulek výstižně pojmenoval
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nec komunistické r,eprese populární hudby,
stejirě jako irový neomezený přístup k zahraničníminformačnímzdrojům mohly v dané
době leckomu sugerovat opak, Táké tyto
skutečnosti se s pětadvacetiletým odstupem
diskutovaly během březnového olomouckého setkání.
V rámci dvou paralelních sekcí dvoudenní

konference na olomoucké katedře muzikologie vystoupilo celkem dvaapadesát řečni
ků - vedle sedmi domácích badatelů a dvou
hostů ze Slovenska š]o o akademiky z Běloruska, Bulharska, Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Itálie, Maďarska, Makedonie,
Německa, Nizozemska, Polska, Rakouska,

Rumunska, Ruska, Slovinska, Spojených států amerických, Srbska, Ukrajiny nebo Velké
Británie. Vystupujícíreprezentovali řadu vý-

konference

kologii. Zajímavé byly v tomto smyslu mimo

jiné příspěvky [včetně hudebněanalytic-

kých přístupů) Jakuba Kasperského (Sťyl'sťlc

Synťhesls in Czeslaw Níemen's Selected
Works), Anny Piotrowské (The Plrcnomefton

of Marek Crechuta. Not only Poet and
Composer), Wolfa Georga Zaddacha (Metal

MitíticL Behind the lron Curtoin. Heavy
o,nd Extreme Metal in the 19BOs GermcLn
Democratic Republic), Klause Náumanna
(A Case of Glocalization: Reggae in BeLarus)
nebo Richarda Duckwortha (LcLíbach, Tll"e

BeatLes clnd tlte Propagatíon of the LaibrLchian
Messrl-ge to Europe and the West).

Řadu dílčíchsond a případových stuclií
v souladu s původníkoncepcí konference

doplňovaly syntetizujícípohledy - Leonardo
Masi hovoři] o situaci Popular Music Studies
znamných univerzit či jiných výzkumných
v Polsku, Miclrael Rauhut shrnu1 vývoj
institucí včetně University of Caiifornia (Los
v Německu, Anna Szemere v jednom z hlavAngeles), University of Bristo], University
ních referátů přednášela o stavu zkoumání
of Central Lancashire, Tiinity Co11ege Dublin,
populární hudby v Maďarsku, O domácí traUniversity of Cologne, Institut d'Etudes
dici - zvláště o ,,zIaIé éře" českétakzvané
Transtextuelles et Transcuiturelles (Lyon),
populární muzikologie (Dorůžka,Poledňák,
Institute for Historical Justice and ReconFukač, Kotek) - referoval Aleš Opekar. Dynaci]iation, Magyar Tirdományos Akadémia mické období přelomu osmdesátých a devaa mnoho dalších.
desátých 1et bylo předmětem úvodníhohiavDisciplinární i tematický rozptyl řečníků ního referátu amerického historika Timothy
výstižně ilustrova], co dnes chápeme pod Rybacka, který hovořii o okolnostech svého
pojnem Popular Music Studies. Regionálně
výzkumu, jenž vyúrstil v první ,,světovou"
(národnostně) organizované panely nabízely knižnísyntézu na dané téma - Rock Around
perspektivy oborů muzikologie, hudební the BLoc: A Hístory of Rock Music ín Eastern
technologie, histoIie, kulturní historie, socioEurope and the Soviet Union, 1954-1988
logie, literární věda, filmová věda, kulturní (Oxford University Press, New York - Oxford
studia, teorie médiía komunikace, etnologie
1990). Rybackův příspěvek pochopitelně
a kulturní antropologie, etnomuzikologie,
vzbudil diskusi o dlouholetém problému
politologie, ekonomie, slavistika nebo filozozkoumání populární hudby v komunistické
fie. Hranice uplatňovaných přístupů byly nea postkomunistické Evropě, totiŽ dominanci
ortodoxní a neostré, zatímco je autoři apiiautorů ,,zvenčí",zejména z angloamerické
kovali na frekventovaná témata, jakýml jsou
sféry; v tomto směru byla mnohými účastsubkultury, opozičnífunkce rozmanitých poníky konstatována nutnost užšíspolupráce
pulárněhudebních žánrů, 1ejich ideologické, badatelů ,,zevnitř", badatelů, kteří mají bezgenderové, kulturněprůmyslové, institucioprostřední kontakt s pramennou základnou,
nálně zprostředkovatelské a jiné souvislost1.
na nížby bylo možnéspojenými silami poRelativně vyššízastoupení muzikologických
stavlt budoucí autoritativní syntézy. I to byl
příspěvků by1o dáno jednak koncepcí orgaostatně jeden z cílůolomoucké konference.
nizátorů, jednak určitým pokrokem samotUž samotná sk]adba českých řečníků
ného oboru, který teprve nyní začíná na poli
svým způsobem vypovídala o charakteru
výzkumu populární hudby konkurovat tra- domácího výzkumu populární hudby - proti
dičně silné sociologii a v posledních letech
dvěna zástupcům oboru muzikologle (Blůml,
tímto směrenr rovněž expandující etnomuziOpekar) stáli literární vědec Petr Bíiek, bohe-

]

konference

109

mistka Zlzana Zenlanor-á. politolog Jan
C]rarvát, kulturní teolerik _]akub ^\1achek
a socioložka trlarta Koláior.á: o r.eské populární hudbě (konkretne o .L-rcktr\.érrl undergrounduJ horlořil i anleiick,,' l;siorrk o[Lsobící
na Ústavu pro sturl]u]ll loiai,:niclt reziriů
Martin Tharp, \-Ýr-t i] !..si.]jů studia populární hudby v poi c,.., , ] I-ri.l,,,,..ťtl jelech

se ve shrnujícírn reie:::.. -,-e:..,,.:l _Iarr Blúm];
řeč byla o piesllnu .a:].:,.] :,,,:.. j:udbr- jako

piedmětubadan.,

p., : .-:rll,.

filuzi

kologie do sierr 7: l, - _,-: - l . : .l.i._rbr Clt
dejin, dáJe o riť', j],,., , :..- j,. :., , ozLctt_
,,, . -:.
. _], .,'t,,t t .ndPrOUdY rocktt ptl:
hy vyrovnat se - l] :.,, :... _. , ..,,-:,,

ninu

: . : ,.. : ::í.JilAl
vuměleckou l,.:.,-.,
....,, .-i, qi,.
V tomto smr.,u : ,..:. :-'., ]:]]. jl]]e
ňování umele, __ , .
,. ,',. :.tm
^,
etickýml v poci::--_ ,..___-_'. --_-. ...,:.^_ .._ jiných autorů a ^_-:-=-:..:. _, :_-: :_,:.,--rch
]ostí, která d.e s.t::

hlasu autorit tr,:.' ','._-._... ::=-

,.

],1__:.::le-]l

hovořit o obecrrých interpretačníchtendencích, které se zrcadlily napříč prezentacemi,
pak je to právě obrat od ,,ideologie rockismu" sněrem k uznání pop music - vynikajícípříspěvek v tomto směru přednesl mimo
jiné Dean Vuletic (Communist Europe and,
tke Eurovision Sons Contest); problematiky
hledání alternativního výkladu nedávných
populárněhudebních dějin, než 1aký nabízí
dominantní Iock-centlický akademický po-
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hled posledních dvou dekád, se dotkl i Marko
Zubak prostřednictvím pojmu,,crate digging..
(In Search of the Lost Soclallsr Groove: Crite

Digging in Eastern Europe).
Doufejme, že se naplní přání všech zúčastněných olomoucké konference, tedy rozvinout středoevropskou tradici mezioborových
setkávání a diskusí o lokální i světové populární hudbě.

Jan Blůml
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