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Portrét vědce, publicisty a člověka (1923–2010)
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During his life in the Ostrava region, music historian and ethnomusicologist Ivo Stolařík 
carried out an enormous work not only as a musicologist, but also as a publicist, an organ-
iser of the music life and an educator, who after graduating from the Charles University in 
Prague and the Masaryk University in Brno worked in the Czechoslovak Radio in Ostrava, 
Brno and Prague, in the Sileasian Institute in Opava, State (later Janáček) Philharmonic 
Orchestra, in the Prague music label Supraphon and in the Valachian Museum in Rožnov 
pod Radhoštěm. The paper is a concise profile of this personality.
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Začátkem minulého roku 2010 zemřel ve věku 87 let PhDr. et dr. h. c. Ivo Stolařík, 
CSc., – bezesporu nejvýznamnější hudební historik,1 etnolog a etnomuzikolog, který se 
narodil v Ostravě a v tomto městě a jeho širším okolí také působil a prací vyplnil většinu 
svého bohatého a nesmírně plodného života. A ten celý prostupovaly jednak jeho niterný 

1 Ivo Stolařík (snad spolu se starším Vladimírem Gregorem, který však do Ostravy přišel až na konci padesátých 
let minulého století) byl na Ostravsku a v českém Slezsku skutečným zakladatelem hudebněvědného oboru a pat
řil k jeho nejvýznamnějším představitelům. Toto konstatování zvlášť přesvědčivě vyvstane, uvědomímeli si, v ja
kém stavu se nacházel obor v regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska do poloviny minulého století. 
Ivo Stolařík jej sice nezačal úplně budovat tak říkajíc „na zelené louce“, ale pokud srovnáme, co udělali v oblasti 
hudební vědy ve 2. polovině 19. a začátkem století 20. v Praze Otakar Hostinský a jeho žáci Zdeněk Nejedlý, 
Otakar Zich, Josef Hutter a Vladimír Helfert a co vykonali po přechodu posledního jmenovaného muzikologa 
do Brna on a jeho následovníci Jan Racek, Bohumír Štědroň, Karel Vetterl, Teodora Straková a další v moravské 
metropoli, musíme konstatovat, že na Ostravsku v té době vlastní hudebněvědné bádání téměř neexistovalo. 
Zužovalo se převážně jen na populárně psané historické statě vztahující se ke slezským rodákům a k významným 
osobnostem hudebního života ve Slezsku. Pro rozvoj zdejší hudební publicistiky měla ovšem určitý význam pro
gramová stať zakladatele časopisu Hudební obzor Karla Budíka O nynějším směru a stavu hudebním na Moravě 
a ve Slezsku, otištěná v Lidové revue moravskoslezské, I. Mor. Ostrava 1905, a pak kritická a publicistická činnost 
mezi světovými válkami ostravských hudebních kritiků, rekrutujících se většinou z řad skladatelů a interpretů 
Milana Balcara, Josefa Schreibera a Františka Míti Hradila – ten např. za války uveřejnil významnou stať o hudbě 
na Ostravsku ve sborníku Od Ostravice k Radhošti (Moravská Ostrava 1941, s. 92–108) – ale teprve přícho
dem Iva Stolaříka do Slezského studijního ústavu byl položen základ k systematickému vědeckému zkoumání 
zdejšího terénu v oblasti hudební historie (srov. STOLAŘÍK, I.: Hudební věda ve Slezsku po roce 1945. Slezský 
sborník, 1960, roč. 58 s. 575–580; PETRÁŠ, O.: Úkoly hudebně vědeckého referátu SSÚ. Zprávy SSÚ, prosi
nec 1949; FICEK, V.: Ediční činnost Slezského ústavu ČSAV 1946–1960. Ostrava 1961; FICEK, V.: Slezský ústav 
ČSAV v Opavě 1948–1968. Ostrava 1961; KNAPÍK, J.: Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958. Praha 2004).
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vztah k hudbě a umění vůbec, jednak láska k pravdě, k vlasti a také ke svému rodnému 
městu, které se k němu, hlavně v době tzv. normalizace, zachovalo – i eufemisticky ře
čeno – hůře než macešsky. Kvůli svým charakterovým vlastnostem a životní filozofii ne
mohl Ivo Stolařík nepřijít do konfliktu s oběma totalitami, kterými náš národ v minulém 
století prošel.

O zhodnocení přínosu tohoto vědce,2 který se nikdy neuzavíral do „přítmí akademic
kých pracoven“, ale vždy (jak to vlastně vyžadovaly i hlavní předměty jeho badatelského 
zájmu) pracoval v terénu a jehož vědecká práce se komplementárně doplňovala s čin
ností publicistickou,3 pedagogickou, organizátorskou i uměleckou, se pokusili autoři 
publikace Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska.4 Zachycují v ní nejen Stolaříkovo 
mládí, ale hlavně činnost ve všech jeho „pracovních devítiletkách“, jak nazýval jednotlivá 
pracovní období svého života, a to v Československém rozhlase v Ostravě, Brně i Praze 
(1945–1953), ve Slezském studijním ústavu v Opavě (1954–1963), ostravské Státní (pak 
Janáčkově) filharmonii (1963–1974), pražském Supraphonu a rožnovském Valašském 
muzeu v přírodě (1974–1983).5 Ačkoliv jsou v této malé stolaříkovské monografii vykres
leny všechny uzlové body jeho životní dráhy, o kterých je samozřejmě plasticky pojednáno 
ve Stolaříkových pamětech6 (a my je připomeneme níže), přece se musíme nejprve zasta
vit u jeho odbojové činnosti v protektorátní době, která pak ovlivnila jeho lidské postoje 
i politické názory na celý život.7 Mladý Ivo Stolařík se totiž dostal na konci války až do 
vězeňských cel ostravského gestapa a pak do brněnských Kounicových kolejí, ze kterých 

2 Ivo Stolařík vědecky pracoval od svých vysokoškolských studií téměř po celou dobu aktivní kariéry, ačkoliv 
interně nepůsobil ani na vysokých školách, ani ve standardních vědeckých ústavech (výjimkou snad bylo jen 
jeho devítileté působení ve Slezském studijním ústavu /Slezský ústav ČSAV/ a pak před důchodem, když byl za
městnán ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm).
3 Srv. MALURA, M.: Soupis publikační činnosti – PhDr. Ivo Stolařík, CSc. Sborník prací Pedagogické fakulty 
v Ostravě. Řada U3. Ostrava 1999, s. 99–118; pak také TÝŽ: Ivo Stolařík : Bibliografie 1940–1999. Ostrava 
2000.
4 STEINMETZ, K. – BOŽENEK, K. – MAZUREK, J.: Ivo Stolařík : Osobnost hudebního Ostravska. Ostrava 
2006.
5 V celé své pracovní kariéře od roku 1945 do odchodu do důchodu byl Ivo Stolařík přinucen sedmkrát měnit 
pracoviště, a v některých letech dokonce „s doporučením“ najít zaměstnání mimo Ostravu. Když dosáhl dů
chodu, chyběla mu pouze dvě řemesla, aby se potvrdila pravdivost lidového rčení devatero řemesel – desátá bída. 
Ovšem ta dvě chybějící „řemesla“ se jaksi „uchýlila do anonymity“ – ale byla, a to ve válečných letech: vozač 
v ostravskopřívozském dole František a vězeň v nacistických káznicích. Z těchto devíti Stolaříkových pracov
ních úseků (důl František, vězení, rozhlas, vojenská služba, opět rozhlas, opavský Slezský studijní ústav, Janáč
kova filharmonie, Supraphon a rožnovské muzeum) pouze dva umožňovaly vědecky pracovat: bylo to v letech 
1954–1963 v Opavě a v době 1979–1983 v Rožnově pod Radhoštěm (srovn. pozn. č. 2).
6 STOLAŘÍK, I.: Život není fráze : Paměti. Šenov u Ostravy 2002. Tyto své vzpomínky opírá nejen o své pečlivě 
vedené záznamy, ale většinu událostí bohatě dokumentuje úryvky z pramenů, jako jsou novinové články, úřední 
listiny, protokoly, programy atd. včetně fotografií osob i dokumentů.
7 Vychován v masarykovsky orientovaném rodinném prostředí se v době svého pracovního nasazení na šachtě 
v OstravěPřívoze zapojil do odbojové činnosti, za kterou byl tvrdě perzekvován. Silně zklamán poválečným cho
váním některých partyzánů (hádky o německé konfiskáty) sám zachoval pevnost svým morálním zásadám jak 
ve 2. polovině 40. let (kvůli odmítnutí vstupu do KSČ se dokonce nedostal přičiněním moskevského parašutisty 
a pozdějšího stranického funkcionáře Rudolfa Pešla do poválečné evidence lidí zapojených do odboje; přesto 
dobrovolně nastoupil v letech 1946–1948 vojenskou službu, od které mohl být osvobozen), tak v 50., 60. i 70. le
tech, hlavně v Čs. rozhlase a ve filharmonii. Zvláště po opožděném návratu ze zahraničí po sovětské okupaci 
byl z podnětu stranických a odborových funkcionářů v orchestru (se kterými se již dříve dostával pro své čestné 
chování do nesmiřitelných konfliktů) jako nestraník zproštěn ředitelské funkce. Následovalo pak sledování StB, 
domovní prohlídky, výslechy a zařazení Stolaříkova jména do seznamu nepřátel normalizačního režimu, jehož 
smyslem bylo zabránění tzv. pravičákům pracovat ve sdělovacích prostředcích, školství, kultuře a podobně.
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vězňové v té době vycházeli většinou jen na popraviště. Přesto se mu podařilo odtud dostat 
pryč za velmi dramatických okolností, když byla fronta těsně před Brnem v dubnu 1945.

Ačkoliv Stolařík nevystudoval obecnou historii, byl těmito zážitky i pozdější erudicí 
historických oborů, získanou na Karlově a Masarykově univerzitě, přímo předurčen k na
psání a publikování komentovaných dokumentů a vzpomínek k činnosti Obrany národa 
na Ostravsku Patřili k prvním.8 Materiály k této tematice začal sbírat v druhé polovině 
sedmdesátých let, kdy u nás nebyla pražádná naděje na zveřejnění nejen dokladů, ale i ja
kýchkoliv připomínek o nekomunistickém protinacistickém odboji. Po nuceném odchodu 
Iva Stolaříka do důchodu9 práce pokračovaly, a když se mu podařilo po smrti Rudolfa 
Ichnovského,10 počátkem devadesátých let, získat archivní dokumentaci k činnosti par
tyzánského oddílu Jan Žižka v  Moravskoslezské zemi i xerokopii obsáhlého protokolu 
o rozsudcích smrti nad sedmi členy krajského štábu Obrany národa na Ostravsku, dokon
čil svou zdařilou knížku z oblasti literatury faktu11 o počátcích protinacistického odboje. 
Ten prováděli převážně mladí českoslovenští důstojníci a dřívější členové Sokola, vedení 
podplukovníkem Edmundem Klímkem.12 

V  V  V

Ivo Stolařík se narodil 17. října 1923 v OstravěPřívoze jako druhorozené dítě13 v rodině 
úředníka ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy (později pracoval jako knihovník na ře
ditelství Ostravskokarvinských dolů) Andělína Stolaříka a jeho manželky Štěpánky, ro
zené Lubojacké. Jako osmiletý se začal učit hře na klavír u Josefa Schreibera, který mu 
dal pevné hudební základy a později ho uváděl i do tajů hudební teorie; tehdy se u chlapce 
projevila i vrozená hudební dispozice – absolutní sluch). Po obecné škole navštěvoval Ivo 
Stolařík v letech 1934–1942 gymnázium v Matiční ulici, kde na něj měl velký vliv dr. Josef 
Kolář. Ten externě vedl v ostravském rozhlase vysílání pro školy a také založil studentský 
činoherní rozhlasový soubor, v němž se bohatě uplatňovali i sourozenci Stolaříkovi. Ti se 
také angažovali v roce 1940 založeném souboru Kytice,14 který se pak po válce stal zákla

8 STOLAŘÍK, I.: Patřili k prvním : Komentované dokumenty a vzpomínky k činnosti obrany národa na Ostravsku. 
Ostrava 1994.
9 Poněvadž Ivo Stolařík figuroval v Jednotné centrální evidenci představitelů a exponentů pravice, vypracované na 
pokyn Ústředního výboru KSČ v letech 1970–1973, musel po dovršení 60 let odejít do důchodu. Přesto jej ředitel 
muzea zaměstnával dále jako externího spolupracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Srov. STOLAŘÍK, I.: 
Život není fráze, s. 347–348 aj. 
10 Rudolf Ichnovský († 1992), poručík čs. armády, za války velitel partyzánského oddílu městského charakteru 
Bílá lvice, který se 1. března 1943 přejmenoval na Partyzánský oddíl Jan Žižka moravskoslezský. Spolu se dvěma 
důstojníky Janem Bařinou a Janem Čapkou veleli partyzánům, kteří prováděli sabotážní akce (např. dynamitem 
destruovali stožáry dálkového vedení vysokého napětí), po nichž neodcházeli do hor, ale vraceli se do svých do
movů, aby ráno šli normálně do práce. 
11 Ve svých pamětech vzpomíná Ivo Stolařík, jak dostal dopis od spisovatelské kapacity literatury faktu PhDr. Mi-
roslava Ivanova, který se o knize nejenom pochvalně vyjádřil, ale vybídl mne, abych se přihlásil za člena Klubu 
autorů literatury faktu při Obci spisovatelů, že mne doporučí. Srov. STOLAŘÍK, I.: Život není fráze s. 356.
12 Pplk. E. Klímek (1892–1942), před německou okupací velitel 1. praporu 8. pěšího pluku a současně veli
tel posádky Moravská Ostrava. Po rozpuštění československé armády se zapojil do organizace Obrana národa. 
V červenci 1939 byl jmenován generálem Všetičkou krajským velitelem kraje Moravská Ostrava. Tuto funkci 
vykonával do zatčení gestapem v listopadu téhož roku (popraven v Berlíně 24. září 1942). 
13 Jeho o necelé dva roky starší sestra Věra (1921–1944), jež byla velmi nadaná básnířka a prozaička, ve věku 
necelých 23 let náhle zemřela na tehdy neléčitelnou dětskou mozkovou obrnu.
14 Soubor sice působil při Mládeži Národního souručenství (MNS), organizaci, v níž v době protektorátní oku
pace museli být organizovaní všichni mladí čeští lidé (podobně jako později ve svazu mládeže), ale Ivo Stolařík 
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dem Divadla mladých, pozdějšího ostravského Divadla Petra Bezruče. V tomto souboru 
Ivo nejen recitoval, ale samozřejmě se staral i o hudební doprovod (například k Erbenově 
Polednici hrál na klavír vlastní „scénickou hudbu“). Své hudební nadání a u profesora 
Schreibera získané vědomosti a dovednosti využil ve varhanické a sbormistrovské čin
nosti v Husově sboru Československé církve15 a ve slezskoostravském pěveckém spolku 
Záboj.

Jen několik měsíců po maturitě byl Ivo Stolařík pracovně nasazen na šachtě František 
v OstravěPřívoze, kde fáral až do svého zatčení koncem roku 1944. Po válce začal pra
covat v Československém rozhlase v Ostravě a v Praze jako hudební režisér a redaktor 
a přitom studoval (1947–1949) hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Vysokoškolskou přípravu ukončil promocí (v oborech hudební věda a etnografie 
jako žák profesorů Jana Racka, Bohumíra Štědroně a Antonína Václavíka) na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1952; titul PhDr. získal na základě dizertace 
Hrčava. Příspěvky k monografii goralské obce ve slezské oblasti ČSR. 

Po absolvování brněnské filozofické fakulty – při řádném studiu však stále pracoval 
v rozhlase až do konce roku 1953 – Ivu Stolaříkovi nabídl prof. Jan Racek místo odbor
ného asistenta na brněnské katedře hudební vědy. Poněvadž se v té době Stolařík na čistě 
vědeckou práci necítil16 (měl spíše silnou afinitu k praktickému muzikantství), tuto láka
vou nabídku odmítl. Prof. Racek (spolu s velkým příznivcem rozhlasové práce, muzikolo
gem a folkloristou dr. Karlem Vetterlem, a to na přání ředitele Slezského studijního ústavu 
v Opavě dr. Bohumila Sobotíka) po roce znovu zasáhl a tentokrát úspěšně přemluvil Iva 
Stolaříka, aby přijal uvolněné místo referenta pro hudební vědu ve SSÚ. A tak Stolaříkova 
činnost v tomto ústavu začala v lednu 1954. Vycházela ze dvou linií formulovaných zásad
ními statěmi, které byly otištěny ve Slezském sborníku,17 a samozřejmě také ze Stolaří
kova zaměření na hudební historiografii a folkloristiku. Vědecké studie se slezskou a mo
ravskou folklorní tematikou pak publikoval Stolařík ve Slezském sborníku a Radostné zemi 
i v zahraničních (zvl. polských a německých) sbornících. V oblasti etnologie a etnomuzi
kologie debutoval mladý vědec vydáním své dizertace Hrčava. Monografie goralské obce 
ve Slezsku.18 Byla to pozoruhodná práce o komunikačně odlehlé goralské obci na pomezí 
československopolském, ideálním terénu pro zkoumání původního uchování tradiční 
kultury s minimálním množstvím civilizačních vlivů. Stolařík v ní shromáždil a popsal 
množství materiálu vypovídajícího o životě lidí v obci, o jejich hmotné kultuře, způsobu 
života plného specifických zvyků a obyčejů, o svérázných písních a tancích a podobně. Je 

z MNS v září 1941 vystoupil, což písemně oznámil Bratrskému Okresnímu náčelnictvu MNS v Moravské Os
travě; patrně proto i několik měsíců po maturitě dostal přikazovací výměr k práci horníka v podzemí do Dolu 
František v OstravěPřívoze, viz STOLAŘÍK, I.: Život není fráze s. 38.
15 Na kůru sboru (který se za německé okupace přejmenoval na Husův sbor Českomoravské církve) se scházeli 
ostravští hudebníci, instrumentalisté (zde měl mladý Ivo Stolařík možnost poprvé řídit malý orchestřík a uplat
nit tak i to, čemu se naučil na konzultacích u tehdejšího dirigenta ostravské opery Františka Jílka), při schůz
kách mládeže se ve sboru na půdě evangelické církve husitské zpívaly lidové písně a také zde muzicírovali mnozí 
přední ostravští amatérští, ale i profesionální umělci jako Lída Červinková, Eduard Hrubeš, Romuald Kuzník, 
Václav Krůček aj.
16 STOLAŘÍK, I.: Život není fráze, s. 166.
17 RACEK, J.: Problémy a úkoly slezské hudební historiografie. Slezský sborník, 1954, roč. 52, s. 1–23; VET
TERL, K.: Některé otázky hudební folkloristiky se zvláštním zřetelem k slezské oblasti. Tamtéž, s. 24–34. 
18 STOLAŘÍK, I.: Hrčava : Monografie goralské obce ve Slezsku. Ostrava 1958.
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tu například otištěno na 40 písní, které se předzpěvovaly k tanci ověnžok, a více než desítka 
písní spojených s jeho závěrečnou rychlou částí zvanou kulanego. Notovými zápisy před
zpěvů a nákresy figur je tu dokumentován tento typický dvoudobý párový točivý tanec; 
ve spojitosti s ním se na Hrčavě zachovalo také archetypální hudecké seskupení – hudec 
(skrzypek) a gajdoš (gajdek). 

Tato velmi úspěšná pracovní etapa ve Stolaříkově životě skončila zrušením tří uměno
vědných referátů opavského ústavu – literárního, kunsthistorického a muzikologického 
pražským Presidiem ČSAV. Ivo Stolařík byl pak jmenován ředitelem Státní filharmonie 
Ostrava a na vědeckou práci už mu nezbylo příliš času (přesto na ni – jak dosvědčuje 
Stolaříkova bibliografie sestavená Miroslavem Malurou19  – úplně nezapomínal20 ani na 
svých dalších „nevědeckých“ pracovištích, byť v omezeném rozsahu).

Od 50. let 20. století napsal a zveřejnil řadu studií s hudebněhistorickou problematikou, 
zejména regionálně zaměřenou ve Slezském sborníku (např. rozsáhlá studie K dějinám 
hudby v Ostravském kraji, Janáčkovy skladby v Ostravě, Symfonická hudba v Ostravě)21 
a ve sborníku Ostrava (Kruh přátel vážné hudby v Moravské Ostravě, Národní umělec Beno 
Blachut)22 a ve Sborníku prací Pedagogické fakulty v Ostravě (Ostravská éra dirigenta Jana 
Šoupala).23 Stolaříkovy časopisecké studie s janáčkovskou tematikou poskytly podklady 
pro publikace Leoš Janáček ve vzpomínkách svých spolurodáků (Praha 1958), resp. edice 
korespondence Jan Löwenbach a Leoš Janáček. Vzájemná korespondence (Opava 1958), 
Leoš Janáček mezi svými (Šenov u Ostravy 1999) a Leoš Janáček ústy pamětníků (Šenov 
u Ostravy 2003). Jeho hudebněhistorická badatelská práce umožnila novodobou pre
miéru Myslivečkovy opery Medont, král epirský v opavské opeře (1961). 

Ivo Stolařík externě působil v 80. a na počátku 90. let minulého století na katedře hu
dební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě (navázal tak na svou učitelskou činnost 
v oboru hudební folkloristiky na filozofických fakultách Masarykovy univerzity a Univer
zity Karlovy z 50. a 60. let). Své organizátorské schopnosti v kulturních institucích pro
jevil jak v rozhlase (zde mj. v roce 1948 založil a pět let vedl Dětský rozhlasový sbor Ost
rava), tak i ve Slezském studijním ústavu, kde např. vybudoval Balcarovu tonotéku jako 
ostravské detašované pracoviště, a zvl. v době svého působení ve Státní filharmonii Ost
rava, když k orchestru přivedl jeho pozdějšího dlouholetého šéfdirigenta Otakara Trhlíka, 
s nímž se mu podařilo prosadit nové jméno orchestru – Janáčkova filharmonie. Zásluhou 
Ivo Stolaříka s tímto orchestrem spolupracovala řada vynikajících světových i domácích 
umělců (např. Gaetano Bardini, Jaens Schröder, Ino Savini, Karel Ančerl, Ivan Moravec, 
Václav Hudeček či Rudolf Friml). Neobyčejně významná byla téměř po celou 2. polovinu 
20. století Stolaříkova redaktorská a režijní činnost v Československém rozhlase. Jejím 

19 Srov. pozn. č. 4. 
20 Svědčí o tom nejen publikace vědeckých studií, ale zvláště získání kandidatury (CSc.) v době Stolaříkova do
jíždění do pražského Supraphonu.
21 STOLAŘÍK, I. – ŠTĚDROŇ, B.: K dějinám hudby v Ostravském kraji. Slezský sborník, 1955, roč. 53, s. 195–229; 
STOLAŘÍK, I.: Janáčkovy skladby v Ostravě v letech 1918–1938. Tamtéž, 1958, roč. 56, s. 560–566; TÝŽ: Sym
fonická hudba v Ostravě v letech 1918–1938. Tamtéž, 1974, roč. 72, s. 124–134.
22 TÝŽ: Kruh přátel vážné hudby v Moravské Ostravě. Ostrava : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 
1963, sv. 1, s. 327–336; TÝŽ: Národní umělec Beno Blachut. Ostrava : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě 
města, 1987, sv. 14, s. 331–335.
23 TÝŽ: Ostravská éra dirigenta Jana Šoupala. Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. D26. Praha 1989, 
s. 111–121.
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výsledkem byly stovky rozhlasových pořadů, přibližujících problematiku české umělecké 
hudby, moravského a slezského hudebního folkloru, hudebněvýchovných a kulturněpo
litických problémů širšího dosahu (i v době tzv. normalizace přispíval do ostravského 
tisku – do Nové svobody, Ostravského večerníku, Ostravského kulturního zpravodaje (mě
síčníku) a Kulturního měsíčníku, většinou se jménem skrytým pod různými šiframi.24 
Spolupracoval i s ostravským studiem Československé televize, a to hned od jeho vzniku. 
Televiznímu ztvárnění orchestrální svity ostravského skladatele Karla Kupky Picassiáda 
(námět, scénář a režie Ivo Stolařík) byl v roce 1964 v Cannes udělen čestný diplom v oboru 
výchovných filmů.

K etnografické a etnomuzikologické práci se mohl soustavně vrátit až ve Valašském mu
zeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a odborné publicistice věnoval několik závažných 
studií, popularizačních edic lidových písní i scénářů k televizním relacím i scénářů k sou
borovým pořadům a přehlídkám na folklorních festivalech.

Po společenské proměně let 1989–1990, kdy mohl důchodce Ivo Stolařík svobodně pu
blikovat i své vzpomínky a poznatky o nekomunistickém protinacistickém odboji, dokon
čil knihu Patřili k prvním.25 Po zveřejnění této práce v roce 1994 začal připravovat k vydání 
své nejvýznamnější hudebněhistorické dílo, na kterém dlouhou dobu pracoval – Umělecká 
hudba v Ostravě 1918–1938 (Šenov u Ostravy 1997). V něm zpracoval rozsáhlý pramenný 
materiál shromážděný při heuristickém vytěžení mnoha archivů (Archiv města Ostravy 
s fondy spolků, sdružení i institucí, Slezský zemský archiv v Opavě, kde je uložen fond Po
licejního ředitelství v Moravské Ostravě s prezidiálními spisy a relacemi ze schůzí spolků 
a hudebních a divadelních institucí, Zemský archiv v Brně, Janáčkův archiv Moravského 
zemského muzea v Brně, literární a hudebně historický archiv Národního muzea v Praze 
apod.) a také získaný excerpcí dobového denního tisku. Ten nejprve vyhodnotil v kandi
dátské práci Hudební kultivace ostravského obyvatelstva v letech 1918–1938, obhájené 
v roce 1979 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,26 a pak i v této pozoru
hodné monografii o hudbě v prvorepublikové Ostravě.

Posledním velkým dílem I. Stolaříka byla jeho autorská spolupráce na prvních třech 
svazcích velké monografie o etnografickém regionu a lidové kultuře na Těšínsku z pře
lomu tisíciletí (1997, 2000, 2001), na kterých pracoval společně s Jaroslavem Štikou a Vě
rou Tomolovou z rožnovského muzea.27 V nich byla použita obdobná metodologie (tento
krát aplikovaná na celý etnografický rajon) jako při zpracování jedné lokality obce Hrčava. 
Tímto unikátním pracovním a edičním počinem se završilo více než půlstoletí trvající 
období vědecké a aktivní publikační činnosti, v němž Ivo Stolařík zveřejnil pět větších 
knižních publikací, dvanáct menších knížek a edic korespondence, na padesát sborníko
vých a časopiseckých studií a statí, sedm desítek hesel hudebníků z Ostravska a českého 

24 Za normalizace bylo poprvé zveřejněno celé jméno Iva Stolaříka v interview, které s ním vedla redaktorka 
Nové svobody Jaroslava Hořanská po jeho návratu z Moskvy v roce 1978, kam byl pozván na devadesáté naroze
niny sovětské spisovatelky Marinetty Šagiňanové. Srov. STOLAŘÍK, I.: Život není fráze, s. 202 a 322.
25 TÝŽ: Patřili k prvním : Komentované dokumenty a vzpomínky k činnosti Obrany národa na Ostravsku. Ostrava 
1994.
26 V době Stolaříkova pražského zaměstnání, kdy mu bylo zabráněno působit v místě bydliště, ho vyzvala profe
sorka Jarmila VrchotováPátová k podání kandidátské dizertace na Univerzitě Karlově – srov. pozn. č. 20. O slo
žité cestě k získání titulu kandidáta věd viz STOLAŘÍK, I.: Život není fráze, s. 311–312. 
27 STOLAŘÍK, I. – ŠTIKA, J. – TOMOLOVÁ, V. (eds.): Těšínsko, I–V. Šenov u Ostravy 1997–2002.
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Slezska v Československém hudebním slovníku osob a institucí,28 kolem osmi set novino
vých článků, nekrologů, recenzí, kritik, zpráv o výzkumu, rozhovorů, rozborů skladeb do 
koncertních programů apod., přes tři sta rozhlasových pořadů, téměř čtyřicet televizních 
scénářů a scénářů veřejných produkcí. Na tomto místě je vhodné znovu připomenout, že 
Ivo Stolařík byl ve své pracovní kariéře zaměstnán jen ve dvou vědeckovýzkumných insti
tucích, kde se mohl soustavně věnovat vědecké práci, a to relativně krátkou dobu. Ta u něj 
proto často musela být jen vedlejší, zájmovou činností. V ní se Stolařík zaměřil zvláště na 
dva příbuzné obory: hudební historiografii svého regionu (na samém počátku stála – jak 
již bylo uvedeno – rozsáhlá studie z roku 1955 ve Slezském sborníku, napsaná v autorské 
spolupráci s prof. Bohumírem Štědroněm, K dějinám hudby v Ostravském kraji, a završuje 
ji kniha Umělecká hudba v Ostravě 1918–1938, vydaná roku 1997) a etnologii (v tomto 
oboru stojí na prvním místě knižně vydaná disertace Hrčava (1958) a uzavírá jej výrazné 
spoluautorství monografie Těšínsko. 

Stolaříkova nesmírně záslužná vědecká a hudebněpublicistická práce na poli kultur
ním, pedagogickém i organizátorském přesáhla svým významem region širšího Ostrav
ska. Získala nejen celostátní, ale i mezinárodní ohlas. A za ni mu v roce 2005 udělila Os
travská univerzita titul doctor honoris causa (dr. h. c.). Bylo to spravedlivé ocenění této 
mimořádně pracovité, skromné, vysoce mravní a čestné osobnosti, kterou lze skutečně 
přiléhavě, výstižně a přesně charakterizovat úvodními slovy prvního biblického žalmu 
beatus vir.

28 ČERNUŠÁK, G. – NOVÁČEK, Z. – ŠTĚDROŇ, B. (eds.): Československý hudební slovník osob a institucí, 
sv. 1–2. Praha 1963–1965.


