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Tělo hudby Ondřeje Galušky je kniha v českém jazyce ojedinělá, je filozofickou re-
flexí logické pozice hudby ve světě, ontologie hudby, aniž by zabředla do komentáře 
formálních struktur vlastních hudbě. Pro hudebníka je radostí číst smysluplný text 
o hudbě bez obvyklého nánosu hudebně teoretických (či hudebně historických) kon-
struktů. Filozofům bude text srozumitelný i bez důkladné průpravy v hudební nauce. 
Věnoval jsem spoustu času svých školních i poškolních let studiu harmonie, kontra-
punktu, hudebních forem, instrumentace, zkrátka různým součástem toho, co sou-
hrnně nazýváme hudební teorií, která podobně jako studium jazyků či matematiky 
na základní škole předpokládá postupný růst vědomostí a zvyšování komplexity. 
Hudba je pro hudebníky jakýmsi nezpochybnitelným fluidem, jehož automatickou 
existenci nikdo nezpochybňuje, ale současně jí i málokterý hudebník vůbec věnuje 
pozornost. Zkrátka, jakožto hudebníci zkoumáme hudbu in concreto do nejmenších 
detailů, nicméně zpravidla zcela opomíjíme zkoumání hudby v kontextu lidského 
bytí. Tělo hudby lze číst bez jakékoli znalosti hudební teorie, rozhodně není textem 
pro ezoterní skupinu hudebních znalců, snad jedinou podmínkou je zde alespoň ele-
mentární láska k hudbě, která stojí v základu bytí hudby a bytí v hudbě. Jako pů-
vabný přídavek po vydařeném koncertu lze chápat ambivalenci, zračící se v otázce, 
zda se jedná o fenomenologii hudby ve světě či o fenomenologii světa v hudbě. Hudba 
je Galuškovi předmětem zkoumání, slouží mu však také jako korektiv pro filozofii, 
volně bych mohl parafrázovat Husserla s heslem: Zpátky k hudbě! Proč taky ne, taky 
bych nechtěl žít v amuzikálním vesmíru.

Kniha Ondřeje Galušky Tělo hudby je pozoruhodným kaleidoskopem jak se zřete-
lem k tomu, co se o hudbě dozvídáme, tak i z hlediska stylu. Na straně jedné jde sice 
o text zjevně filozofický, na straně druhé však i o text originálním způsobem muzi-
kologický. A především je to text nesporně vtipný, a to jak barevným a proměnlivým 
stylem, tak i hloubkou. Galuška v systematickém gestu probíhá jednotlivé rozměry 
své koncepce tělesnosti hudby (tělo hudebníka, posluchače, zvuku a hudby), v rámci 
jednotlivých fází tematizuje nejrůznější aspekty bytí hudby.

Jako Ariadnina nit se vine textem kritika platónského rozlišení mezi ideální 
obecninou a konkretizovanou jednotlivinou. Ať už autor zkoumá, jak se má hudební 
dílo k živému provedení, vykládá vztah aktuálního výkonu a abstraktního hudeb-
ního jazyka či pojem autorství, neustále naráží na poměrně hluboko vžitý předsu-
dek, který do nás otiskla kultura devatenáctého století, že dílo stojí vně aktuálního 
hudebního dění. Hudební dílo totiž mnohdy pojímáme na způsob platónských idejí, 
jako by se jednalo o obecnou entitu, která subsistuje v nějakém zvláštním hájem-
ství, jehož se netýká pomíjivá existence individuálního provedení té či oné skladby. 
Tato perspektiva je v mnoha ohledech relevantní, zejména ve světě takzvané vážné 
hudby. Chopinova první balada g mol existuje v bezpočtu provedení, nicméně no-
tový záznam je právě jeden (pominu zde detaily v odlišnostech jednotlivých edic, 
které se mohou lišit například v pedalizaci). Je pak poměrně přirozené, že ptáme-li 
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se po tom, co je vlastně tato Chopinova balada, spíše než po konkrétní interpretaci 
sáhneme po partituře, která je všem těmto provedením společná, a máme jakési 
nutkání ztotožnit toto dílo spíše s notovým záznamem. Jak bychom také vybírali 
mezi Richterem, Horowitzem nebo Rubinsteinem? Každé z těchto provedení je jiné, 
je vnitřně koherentní, je svébytné a po svém krásné, které by však bylo to pravé? 
A to nemluvím o myriádách více či méně strašlivých interpretací, jež každoročně 
likvidují dobrou náladu posluchačů na závěrečných koncertech nejrůznějších škol. 
Takové tázání je zjevně nesmyslné. Nicméně stále platí, že všechny tyto interpretace 
mají společný bod, a sice partituru.1

Tento pohled, jakkoli přirozený a takřka automatický, je však zároveň zavádějící. 
Málem by se zdálo, že podobně jako Aristotelés, když zkoumá kategorie jsoucna, je ve-
den řečtinou a tím, co je schopna vypovědět o muži ležícím či stojícím v Lykeiu, jsme 
i my vedeni tím, jak funguje náš jazyk, totiž že hledáme společné druhové označení 
pro mnoho jednotlivin, a pak toto společné druhové označení považujeme za bytnost 
věci samotné. Z esence hudby by se však tímto způsobem ztratilo něco podstatného, 
něco pro hudbu mimořádně důležitého a typického, a sice znějící zvuk.2 Pojem hu-
debního díla je pro Galušku komplikovanější. Do čistě abstraktní roviny ideje hu-
debního díla jako nedílná součást vstupuje znějící zvuk, který je sám o sobě kom-
plikovanou entitou, neexistuje totiž žádný jednoznačný převodník mezi jakýmkoli 
notovým záznamem a znějícím zvukem. I kdyby byl notový záznam jednoznačný (což 
rozhodně není — nedokáže zachytit drobné nuance rytmického cítění, intonace, dy-
namiky, atd.), stále je mezi touto ideou a právě znějícím zvukem průrva. Mezi sklad-
bou a zvukem stojí tělo hudebníka, které je pro Galušku cestou ven z pasti platónské 
koncepce hudby, cestou k teoretické emancipaci singularity. Tělo je totiž vždy do jisté 
míry neprůhledné, je nepředvídatelným, takřka nahodilým prvkem, který do byt-
nosti (tj. do samotné podstaty) hudby vnáší hru nahodilosti, neočekávaných setkání, 
vnáší do obecného bezpečí nejistotu jedinečnosti.

Tělo je pro autora jakýmsi místem a zároveň cestou ke svobodě. Je tím, co ve své 
nešikovnosti, neprůhlednosti či mimosystémovosti bude hudbu vždy odsuzovat 
ke svobodě. Je rafinovaným způsobem úniku z jaksi automatického vztahu závislosti 
zvuku na partituře či jednotliviny na ideji. Do tohoto zdánlivě jednoznačného vztahu 
(většina skladatelů je vychovávána k tomu, aby svou vůli co nejpřesněji převedli 
do notových instrukcí) partitury a zvuku vnáší nepravidelnost. Tím autor singulari-
zuje obecninu, aniž na významu ztrácí samotný výkon skladatele, aniž z hudby mizí 
onen ideální rozměr.

1 Nutnou podmínkou této perspektivy je však nepochybně rozvinutý notový záznam. Tu-
díž zde mluvím zejména o hudbě barokní a postbarokní. Starší notové záznamy (podobně 
jako například soudobá praxe zaznamenávání písní pomocí tzv. lead sheets) je v porovnání 
se standartním notovým záznamem relativně volná, a tudíž by se jednotlivé interpretace 
lišily podstatnějším způsobem, než je tomu například v případě Chopina. Na druhou žád-
ný notový záznam, jakkoli komplexní a pečlivě editovaný, se nedokáže vypořádat se vše-
mi detaily skladby. Kdyby tomu tak bylo, bylo by možné jednotlivé interpretace porovná-
vat v kategoriích „správně“ / „nesprávně“, což je holý nesmysl.

2 Jakkoli to může působit samozřejmě, není tomu tak. Mnoho hudebníků, včetně mě, tráví 
spoustu času u not, a nějak „slyší“ to, co vidí, slyší to, co aktuálně nezní.
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Tělesnost však do hudby nevstupuje jenom prostřednictvím hudebníka a jeho 
nástroje, zohlednit je možné i tělesnost posluchače (jeho osobní aktuální dispozice, 
způsob participace /například tanečníci na rave party v kontrastu se snaživě odtěles-
něnými posluchači klasického koncertu/), tělesnost zvuku, formulovat lze nakonec 
i tělo hudby, které je současně obecné i individuální, ale hlavně nekonečně zprohý-
bané, zvrásněné a věčně se měnící.

Galuškův text obsahuje mnoho dalších zajímavých dílčích analýz (například 
vztahu záznamu a živé performance či inspirativní stať o inspiraci, atd.), i ty v součin-
nosti se zjevným vypravěčským talentem z četby knihy činí dobrodružný a radostný 
zážitek.
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