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Animace průběhu
splývání dvou
černých děr;
jejich intenzivní
gravitační pole
ovlivňuje obraz hvězd,
které se promítají
za nimi.

Akademie věd České republiky



Knihy, jež jsou pokusem co nejkomplexněji zachytit
filozofický odkaz Jana Patočky ve vztahu ke klí-

čovým postavám a problémům dějin filozofie, jsou
výsledkem více jak tříleté práce jednotlivých etap
grantového projektu APVV Patočkova asubjektívna
fenomenológia a dejiny filozofie, který v roce 2012
získala Katedra filozofie a dejín  filozofie košické Filo-
zofické fakulty. Do projektu se postupně zapojili též
špičkoví znalci Patočkova díla z Prahy, Brna, Olomou-
ce, Katovic, Vídně a Bratislavy, čímž se nepochybně
zvýšila kvalita kolektivních monografií; ty doplňuje
sborník z mezinárodní filozofické konference, kterou
uspořádala již zmíněná Katedra filozofie a dejín filozo-
fie FF UPJŠ ve dnech 30. června až 1. července 2015
pod názvem Patočka a dejiny filozofie (R. Stojka, 
M. Škára a kol.). Při prezentaci kolektivních monogra-
fií i sborníku v Akademickém konferenčním centru vy-
stoupilo několik řečníků. Po úvodním projevu zástup-
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Zleva:
Róbert Stojka,
Vladimír Leško
a Jiří Beneš

Ivan Chvatík
s publikacemi,
které vyšly
v Košicích 
v letech
2013–2015.

Mozartovy představy o nejvhodnější hu-
dební podobě tohoto orákula se rozchá-
zely s názorem libretisty Varesca, takže
Mozart postupně vytvořil tři hudební ver-
ze vzájemně se velice lišící především

svým rozsahem: 70, 31 a devět taktů.
Přitom všechny určil pro skupinu tří trom-

bonů a dvou lesních rohů. Avšak v mnichov-
ské provozovací partituře k premiéře v lednu

1781 se dochovala ještě verze čtvrtá, která není do-
chována v Mozartově autografu. Má 44 taktů a od tří
předchozích se zásadně odlišuje především naprosto
jiným nástrojovým obsazením, které tvoří dva klarine-
ty, dva fagoty a dva lesní rohy. Jak víme z korespon-
dence otce a syna, měl Wolfgang vážný spor s diva-
delním intendantem hrabětem Seeauem, když pro
tento výstup požadoval angažování tří pozounistů.
Mnichovský dvorní orchester totiž takové hráče neměl
a bylo by nutné najímat je zvlášť. Takový výdaj – „kvů-
li několika taktům“ – se ovšem Seeauovi zdál naprosto
zbytečný. Protože v mnichovské provozovací partituře
je výstup ve verzi bez trombonů, došel mozartovský vý-
zkum – včetně editorů Idomenea v kritické edici Neue
Mozart Ausgabe – k závěru, že Mozart musel Seeauovi
ustoupit a při mnichovské premiéře zazněl orákl ve
verzi s doprovodem klarinetů, fagotů a lesních rohů. 

Na základě znalosti písařských rukou jsem však zjis-
tila, že čtvrtou verzi orákula napsal pražský Mozartův
spolupracovník Jan Křtitel Kuchař (1751–1829) na pa-
píru české provenience. Tím však výpovědní síla to-
hoto zjištění nekončila. Z hudebních srovnání a ana-
lýz vyplynulo, že Kuchařem psaný orákl není jeho
zcela původní kompozice, nýbrž je jakýmsi přepraco-
váním skladatelovy nejdelší verze oráklu. Kdy a proč
vznikla? Patrně pro potřeby zmíněného pražského
koncertního provedení Idomenea. – Až příště v rámci
poslechu této opery uslyšíte působivý výstup La Voce
– jediného basu mezi sólisty opery – s doprovodem
dvou klarinetů, dvou fagotů a dvou lesních rohů, vězte,
že nezní orákulum Mozartovo, ale orákulum ve verzi
od našeho krajana Kuchaře.

Mnoho nových poznatků vyplynulo i z nálezů dal-
ších dobových opisů partitury Mozartovy opery Don
Giovanni. Dva z nich pocházejí z pražské kopistické
dílny Antona Gramse, přičemž jeden dokonce z údobí
přípravy premiéry a druhý vznikl nedlouho po ní. Poda-
řila se i identifikace provozovacích partů jakožto praž-
ských z oné doby a srovnání těchto pramenů s auto-
grafem a dalšími už známými opisy si vynutilo
pojednání na téměř 250 stranách, které nyní vychází
ve Vídni. Z komparací relevantních pramenů mj. vyply-
nulo, že jak v textech – včetně režijních a scénických
poznámek –, tak v hudební struktuře díla vykazují praž-
ské prameny řadu změn a doplňků, které skladatel
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Kolektivní monografie „Patočka a grécka filozofia“
(Milovan Ješič, Vladimír Leško a kol.), „Patočka
a novoveká filozofia“ (V. Leško, Věra Schifferová,
Róbert Stojka, Pavol Tholt a kol.) a „Patočka 
a filozofia 20. storočia“ (V. Leško, R. Stojka a kol.)
představili 23. února 2016 v Akademickém
konferenčním centru v pražské Husově ulici
Filosofický ústav AV ČR a Katedra filozofie 
a dejín filozofie Filozofické fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. 

Patočkova asubjektivní fenomenologie
a dějiny filosofie

věda a výzkum

Pěvkyně
a majitelka 

vily Bertramka
Josefa Dušková

(1754–1824), 
pro kterou Mozart
zkomponoval dvě

koncertní árie.

provedl až v době zkoušek před pražskou premiérou
opery a do autografní partitury je už nezanesl.

Několikaletý výzkum se uskutečnil – v rámci uvede-
ného grantového projektu – ve Staatsarchivu v Lipsku,
v němž se mj. nacházejí též velké archivy hudebních na-
kladatelství Hoffmeister und Kühnel a Breitkopf & Härtel.
V obou je dochována i bohatá korespondence s různý-
mi pražskými hudebníky, od nichž od sklonku 18. století
získávali mj. opisy Mozartových skladeb, tiskem dosud
nevydaných. Významově zcela mimořádný nález se
podařil v korespondenci lipského nakladatele Ambrosia
Kühnela (1770–1813) s pražským svatovítským varhaní-
kem Johannem Nepomukem Wenzelem (1762–1831).
Ten je v mozartovském bádání už delší dobu znám
jako autor prvních tiskem vydaných klavírních výtahů
Mozartova Idomenea a vrcholných symfonií C dur
KV 425, Es dur KV 543 a g moll KV 550. Pro lipské
hudební nakladatelství Hoffmeister und Kühnel dělal
Wenzel v Praze i jakousi agentáž, přejímal do komis-
ního prodeje jeho tisky a získával subskribenty pro jím
vydávané hudebniny. 

V dopise Kühnelovi ze 4. dubna 1801 Wenzel vylíčil,
jak ze svého – tehdy ještě rukopisného – klavírního vý-
tahu Es dur symfonie přehrával ve Vídni samotnému
Mozartovi. Jemu to prý způsobilo „eine unaussprechli-
che Freude“ a Wenzel musel prý tehdy přede svědky
Mozartovi slíbit, že svůj klavírní výtah symfonie vydá tis-
kem. Slib dodržel, ale nestihl to za skladatelova života,
ale až v roce 1794. Při jednání o vydání třetí Mozartovy
symfonie, jejíž klavírní výtah Wenzel vypracoval, symfo-
nie g moll, připojil Wenzel v dopise z 10. července 1802
i naprosto unikátní svědectví o jejím prvním provedení,
a to dokonce na základě vyprávění samotného Mozarta.
Stojí v něm mj.: „Ve Vídni jsem sám od zesnulého
Mozarta slyšel, že když ji dal provádět u barona van
Swietena, musel se během produkce ze sálu vzdálit, jak
nesprávně byla prováděna…“ („[…] im Wien habe ich
selbst es von verstorbenem Mozart gehört, als er sie bei
Baron Wanswiten [sic] hat produciren lassen, dass er
wärend der production aus dem Zimmer sich hat entfer-
nen müssen, wie man Sie unrichtig aufgeführt hat, […]“).

Tím lze pokládat za definitivně zodpovězenou
otázku, nastolovanou dobrých sto let, zda vůbec za
Mozartova života k provedení jeho vrcholné symfo-
nie g moll KV 550 došlo. Pokud má nyní mozartovský
výzkum konečně k dispozici nezpochybnitelný doklad
alespoň o jednom jejím provedení za skladatelova ži-
vota, pak jistě potěší, že o tom 10 let po skladatelově
smrti zanechal zprávu pražský hudebník, jehož svě-
dectví po dalších 210 letech našla a světu předala
pražská hudební historička. ■

MILADA JONÁŠOVÁ,
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

ce ředitele FLÚ AV ČR
dr. Jiřího Beneše před-
stavil vedoucí Katedry fi-
lozofie a dejín filozofie

FF UPJŠ prof. V. Leško jednak prezentované publi-
kace v kontextu mnohaletého patočkovského bádá-
ní košické katedry, jednak badatelské výsledky, které
katedra publikovala od roku 2007. Upozornil také,
že jedna z představovaných monografií – Patočka
a novoveká filozofia – získala prémii slovenského
Literárního fonduza rok 2014 a že na téže ocenění
je navržena také  monografie Patočka a filozofia 
20. storočia. Ředitel  Archivu Jana Patočky dr. Ivan
Chvatík hovořil o několikaleté spolupráci mezi tímto
pracovištěm a košickou katedrou, která trvá od roku
2009. Zástupce vedoucího katedry dr. R. Stojka in-
formoval o jednotlivých etapách projektu, spolupráci
mezi autory, organizaci mezinárodní konference a ta-
ké o výstavě Jan Patočka – život a dielo, která se ve
spolupráci s Archivem Jana Patočky konala ve dnech
17.–20. listopadu 2015 v prostorách Kasáren/Kultur-
parku v Košicích a je také jedním z hlavních výstupů
grantového projektu. Záměrem organizátorů je na-
bídnout výstavu dalším filozofickým katedrám na
slovenských univerzitách jako putovní expozici, jež
by měla vrcholit v březnu roku 2017 v Prezidentském
paláci v Bratislavě při příležitosti 110. výročí Patoč-
kova narození a zároveň 40. výročí jeho úmrtí. Na
závěr vystoupila vedoucí vědecká pracovnice FLÚ
AV ČR dr. V. Schifferová, která se autorsky podílela
na třech prezentovaných publikacích a na jedné
z nich také editorsky. Hovořila především o souvis-
losti Patočkových studií o Komenském s jeho filozofií
dějin. ■

VĚRA SCHIFFEROVÁ,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.,

RÓBERT STOJKA, 
Filozofická fakulta Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
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