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Abstrakt
Bakalářská práce na téma Pohled interpreta na klavírní dílo Bedřicha Smetany se
zaměřením na České tance a Sny v úvodu stručně přibližuje osobnost Bedřicha Smetany,
obsah práce a její cíl. Ve druhé části se práce věnuje životu Bedřicha Smetany a jeho
hudebně-teoretickému vývoji. Tato část ukazuje, v jakém prostředí byl Bedřich Smetana
vychovávaný, jaké měl rodinné zázemí a jak se dostal ke komponování. Je zde shrnuto i
jeho vzdělání obecné i hudební. Obecné vzdělání je popsáno rozsáhleji, protože Bedřich
Smetana byl převážně samouk. Tato část obsahuje i důležitá setkání, která ovlivnila jeho
životní rozhodnutí. Bedřich Smetana měl velké hudební cíle, a i přes počáteční nepřízeň
rodiny a doby se prosadil, otevřel si svůj hudební ústav a cestoval po Evropě. Jsou zde
podrobněji popsána léta ve Švédsku, která jsou propojená s jeho úspěchem v zahraničí a
je zde vysvětleno, proč se vrátil zpět do vlasti, ačkoli se měl ve Švédsku velmi dobře.
Závěr této kapitoly obsahuje jeho onemocnění a ztrátu sluchu. Celá tato část je spojená
se stručnými zmínkami o jeho tvorbě. Ve třetí části je krátká zmínka o F. Lisztovi, který
byl pro Bedřicha Smetanu velkým vzorem a přítelem. Dále je zde stručné shrnutí
klavírních skladeb, které obsahuje vznik a krátké charakteristiky těchto děl. Stěžejní částí
této práce je vznik cyklů Českých tanců a Snů, která zahrnuje informace o vzniku těchto
děl, obecnou charakteristiku i detailní rozbor vybraných skladeb z hudebně-teoretického
hlediska.

Klíčová slova
Bedřich Smetana, Životopis, Klavírní dílo, Sny, České tance, Franz Liszt, Rozbor,
Interpretace

Abstract
The bachelor thesis about the artist on the piano work by Bedřich Smetana, focusing on
Czech Dances and Dreams, introduces briefly the personality of Bedřich Smetana, the
content of the work and its aim. In the second part, the work focuses on the life of Bedřich
Smetana and his musical-theoretical development. This part shows how the environment
was raised by Bedřich Smetana, what kind of family background and how he came to
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compose. There is also a summary of his general and musical education. General
education is described more extensively because Bedřich Smetana was mostly selftaught. This section includes important meetings that influenced his life choices. Bedřich
Smetana had great musical goals, and despite the initial inconvenience of his family and
times, he established himself, opened his musical institute and traveled throughout
Europe. There are more detailed descriptions of the years in Sweden, which are linked to
his success abroad, and explains why he came back home, although he was very well in
Sweden. The conclusion of this chapter includes his illness and hearing loss. The whole
of this part is accompanied by brief references to his creation. In the third part there is a
short mention of F. Liszt, who was a great model and friend for Bedřich Smetana. There
is also a brief summary of the piano compositions, which includes the origins and short
characteristics of these works. The main part of this work is the creation of cycles of
Czech Dances and Dreams, which includes information about the creation of these works,
general characteristics and a detailed analysis of selected compositions from a musical
and theoretical point of view.

Keywords
Bedrich Smetana, Biography, Piano work, Dreams, Czech dances, Franz Liszt, Analysis,
Interpretation
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1 Úvod
Bedřich Smetana byl člověk, který v sobě měl velké přesvědčení, že jeho dílo je
správné a z jeho rozhodnutí a životních cílů lze vypozorovat, že byl velmi cílevědomý, a
i přes všechny jeho životní neúspěchy se nikdy nevzdal svého snu – prosadit českou
hudbu a prosadit se jako skladatel a umělec. I přes své velké sebevědomí to byl ale člověk
velmi skromný.
Při své tvorbě byl důkladný, a díky svým pilným studiím v mládí u Proksche, byly
skladby velmi propracované a v jeho tvorbě není zaznamenám žádný propad kvality.
Smetanova povaha je zajímavá a jedinečná kvůli tomu, že navzdory osudu, zůstával po
většinu času optimistický a za žádných okolností nesešel ze svých názorů a postojů. Vždy
si stál pevně za svým, i když mu to někdy nepřinášelo dobrý konec. Byl to člověk, který
miloval český venkov a nechával se jím inspirovat, avšak byl to městský člověk, kterého
nešlo označit za venkovského nevzdělance.
„Jeho vřelá láska k venkovu nevystačovala však k tomu, aby mu byl mohl venkov
dáti vše, čeho potřeboval k plnému vyžití.“1
Měl vytříbené chování, uhlazené způsoby, ve společnosti byl oblíbený a přes
všechny své úspěchy zůstával skromný a dokázal být i velmi sebekritický. Při svém
působení kapelníka v Prozatímním divadle podporoval své mladší i starší kolegy a
podporoval jejich českou hudbu. I při dirigování koncertů propagoval práci ostatních
skladatelů a snažil se ke všem snažil chovat kolegiálně a uctivě, nebo alespoň
rezervovaně. Nikdy nešel do přímé konfrontace se svými nepřáteli a spoléhal na obhájení
od svých přátel. Smetana byl velmi citově založený.
„Citovost určovala veškero Smetanovo konání a byla rozhodujícím činitelem
v celém jeho životě. Jest konečně zcela přirozeno, že cit převažoval nad chladnou
rozumovou úvahou; takovým jest typ uměleckého tvůrce oproti tvůrci vědeckému.“2
Většinu geniálních lidí provázejí neobvyklé záliby či návyky. Smetana si stejně
jako ostatní průměrní lidé liboval v jídle, alkoholu i nikotinismu, ale tyto návyky nebyly
nijak nadprůměrné. Smetanovo mládí se nedá stoprocentně nazvat bohémskou nebo
nespoutanou dobou, ničím nijak zvlášť nevybočoval, až na to, že byl častokrát zamilován
a do svých citů vložil celé své srdce, ačkoli byly tyto jeho lásky jednostranné a pro něho

1
2

BALTHASAR, V., Bedřich Smetana, Praha: Mojmír Urbánek, 1924, str. 41
BALTHASAR, V., Bedřich Smetana, Praha: Mojmír Urbánek, 1924, str. 39
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ubíjející. Až po všech neúspěšných láskách si po několika letech přátelství vzal Kateřinu
Kolářovou a tento vztah ho deset let naplňoval pocitem klidu, bezpečí a láskou.
V klavírní tvorbě Smetana vycházel z lidové melodiky, především z tanců. Také
mu byly vzorem velké osobnosti romantického klavírního umění – Chopin, Schumann a
Liszt. Už tyto inspirační zdroje ukazují na rozmanitost Smetanovy klavírní tvorby.
Během svého života nezažil mnoho úspěchů a ani pochopení s jeho cíli a názory.
Nezažil moc úspěchů profesních a štěstí se u něho nikdy nedrželo dlouho ani v jeho
osobním životě. Od počátečních těžkých začátků v Praze po dokončení studií, po nepřijetí
jeho osoby jako skladatele a umělce, po smrti dcer i manželky a po tvrdém probojování
se do pražského hudebního světa, kdy už to konečně vypadalo nadějně, přišel poslední a
nečekaný zvrat, kterým bylo ohluchnutí. Zpočátku Smetana upadal do depresí, protože
musel odejít z vytouženého místa v divadle a nemohl ani vyučovat, ale po zjištění, že
může stále komponovat, našel znovu sílu a v této době vznikly vrcholné klavírní cykly,
které jsou tématem této práce.
Tato bakalářská práce se zabývá skladatelovým životem, jeho osobním vývojem,
zkušenostmi, pokroky v kompoziční práci a interpretačním pohledem na klavírní dílo.
V práci je i krátká kapitola o F. Lisztovi, který byl pro Smetanu velkým vzorem a jehož
inspirace je v jeho díle znatelná. Oba to byli romantičtí klavírní virtuózové a oba přispěli
k vývoji klavírní techniky a obohatili klavírní literaturu. Smetanova tvorba se dá
charakterizovat třemi typy děl a jsou to díla taneční, virtuózní a skladby inspirované
ranným romantismem – menší charakteristické kusy.
Důležitou součástí práce je i kapitola se stručným soupisem jeho klavírních
skladeb, které jsou seřazeny chronologicky, kvůli jeho kompozičnímu vývoji, který
vrcholí cykly Sny a Českými tanci. Tyto dva cykly budou podrobněji zpracované a
detailní práce bude spočívat v uvedení vzniku skladby, v charakteristice, v přiblížení
k daným lidovým písním. Také bude obsahovat vývoj jeho kompoziční techniky a popisy
použitých technik a řešení problematických virtuózních i lyrických částí.
Smetanova klavírní tvorba je oblíbená především u českých umělců, ale nemá
takovou oblibu, jako mají jiní skladatelé. Skladby jsou podle některých interpretů příliš
těžké a přitom znějí jednoduše, a proto se nevyplatí takové skladby studovat. Někteří zase
říkají, že se jim skladby líbí, ale nejdou přirozeně „do ruky“ a nechtějí se takovými
skladbami zabývat. Cizí hudebníci zase nemohou tolik rozumět naší lidové tradici a s tím
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spojenou lidovou a taneční inspiraci, které je vložená do každé Smetanovy skladby. Mezi
nejčastěji hrané klavírní skladby patří etuda Na břehu mořském, Macbeth a čarodějnice,
Sny, některé skladby z Českých tanců a hraje se i Fantazie na české národní písně, ale ta
je prováděna s menší oblibou.
O Smetanovi je spoustu literatury a díky jeho rodině a několika blízkým přátelům
jsou k dispozici i jeho dopisy, a dokonce i jeho deníky, které si psal celý život. Některé
informace z dopisů nebo deníků jsou použity v textu.
Cílem této práce je vložit do ní pohled autora na technickou problematiku a
interpretační pojetí vybraných skladeb. Intepretace obsahuje velmi mnoho složek a prvků
a také individuální práci a zvukovou představu. Pro správnou interpretaci je důležité
zvládnutí a hlavně pochopení notového materiálu. K tomu jsou potřeba znalosti
hudebních forem, harmonie, kontrapunktu. Nezbytná je technická a duševní vyspělost pro
dané skladby, správné používání hudebně výrazových prostředků, kterými se vyjadřuje
hudební obsah a skrz které se interpret dostane přes mechanické přehrání skladby
k opravdové interpretaci, při které musí vědět, jak dosáhnout svých hudebních a
zvukových představ, které jsou právě to podstatné a přínosné v každém zahrání
libovolného díla. Nejdůležitější stav pro ideální zvládnutí skladby je komplexnost všech
aspektů hudby, což je rovnocennost mezi detaily, technickou problematikou a
individuálním přednesem.
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2 Životopis
2.1 Dětství a školní léta
„A nejveselejší den v roce, kdy se všude tančilo, jako by předurčoval zrození
hudebníka.“3 Bedřich Smetana se narodil manželům Františku a Barboře Smetanovým
2. 3. 1824 v Litomyšli. Jeho otec, který už byl potřetí ženatý a z předchozích manželství
měl doposud jen dcery, byl šťastný, že se mu jako již 11 dítě narodil syn, u kterého doufal,
že po něm převezme jeho řemeslo. František Smetana byl sládkem a spolu s manželkou
vedli pivovar. Bedřich se narodil do rodiny, která podporovala kulturu, ochotnické
divadlo, vlastenectví a hudbu. Vyrůstal v dobře situované, zajištěné a pozitivně smýšlející
rodině, ve které mu nic nechybělo. František Smetana byl rodinný typ a v domě kromě
jeho dětí žili ještě manželčiny rodiče a jeho sestra se svými dětmi.
František Smetana působil v amatérském komorním kvartetu4 a od dětského věku
podporoval Bedřicha v hudebním vzdělání. V 5 letech mu koupil housle, na které ho sám
učil a o rok později mu koupil klavír a domluvil mu hodiny u Jana Chmelíka. Na prvním
houslovém vystoupení5 secvičil s otcovým kvartetem jeden z Haydnových kvartetů a
s jistotou zahrál otcův part prvních houslí. První klavírní veřejné vystoupení měl 4. 10.
1830 při příležitosti oslavy svátku císaře Františka I., na kterém zahrál předehru
k Auberově opeře Němá z Portici.
Jeho nadání bylo nevšední, ale naštěstí toho jeho rodiče nechtěli využít a nepřáli
si z něho udělat „zázračné dítě“. Bylo to z přesvědčení jeho otce, který zastával názor, že
je hudba zájmovou činností, a také si přál, aby jeho prvorozený syn po něm převzal jeho
živnost.6
Už v dětském věku se pokoušel skládat skladby a improvizovat, ale nedokázal nic
zapsat do not. Podle Holzknechta „bylo dobré, že se jeho tvořivost orientovala na
zdravém základě lidového zpěvu a tance a také na komorní hudbě, kterou záhy poznal.“7
V této době začal chodit do školy, která ho v prvním semestru zaujala, a měl
dokonce nejlepší výsledky z celé třídy, ale ve druhém semestru ho škola přestala bavit a

3

HOLZNECHT, V., Bedřich Smetana (Život a dílo), Praha: Panton, 1984, str. 8
Hrál na housle, na které se v mládí učil a ačkoli měl průměrné nadání, velmi často a rád hrával rodině.
Hrával však jen pro radost, neživil se tím.
5
Na počest narozenin Františka Smetany
6
O to větší má hodnotu jeho rozhodnutí, stát se skladatelem a hudebníkem, když v tomto jeho odhodlání
a cíli nebyl podporován a již po studiích musel vše zvládnou sám.
7
HOLZNECHT, V., Bedřich Smetana (Život a dílo), Praha: Panton, 1984, str. 12
4
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ke konci už měl samé nedostatečné. Celkově jeho studentská léta nebyla zrovna šťastným
obdobím. Rodina se několikrát stěhovala za lepšími podmínkami a žila spokojený život.
Se stěhováním bylo spojené i jeho studium, kdy v prvních dvou letech vzdělávání byly
jeho výsledky nedostatečné a vystřídal školy v Jindřichově Hradci a Jihlavě.8
Až studia v Německém Brodě, Praze a Plzni byla pro něho přínosná a seznámil se
zde s lidmi, kteří měli vliv na jeho osobní vývoj. Život ve městech utvářel jeho osobnost
a povzbuzoval jeho sen stát se váženým hudebníkem, kapelníkem nebo klavírním
virtuózem. Při studiu v Německém Brodě se jeho výsledky zlepšily s pomocí Karla
Havlíčka, který mu pomáhal s učivem a stal se jeho přítelem a po jehož vzoru později
odešel Smetana na studia do Prahy. Po třech letech v Brodě si u otce vyprosil, aby mohl
odejít studovat do Prahy, kde nastoupil na akademické gymnázium9, kde byl ředitelem
Josef Jungmann.10
Prázdniny mezi opuštěním Havlíčkova Brodu a odchodem do Prahy byly asi
nejšťastnějšími prázdninami vůbec. Měl tolik radosti z odchodu do Prahy, že si prázdniny
užíval a učil se novým věcem – jako například tanci nebo hraní loutkového divadla. O
těchto prázdninách se také pilně věnoval hudbě a hrál jak s otcem na housle, tak sám na
klavír a vždy mu lichotilo, když mohl hrát pro někoho a bylo nepodstatné, zda to bylo
k tanci nebo k poslechu. Mezi první příležitosti, kdy si mohlo Smetanu poslechnout i širší
obecenstvo, patřil koncert roku 1840 na zámku v Čechticích, kde zahrál koncert pro klavír
s doprovodem orchestru. Nezapomínal však na hru na housle a při jedné cestě do Čechtic
zjistil, jak housle dokáží zapůsobit na cit člověka.11 Po prázdninách konečně odjel do
vytoužené Prahy a nastoupil na gymnázium.
V Praze se Smetanovi moc líbilo, uchvacovalo ho město a jeho kulturní centrum
a těšil se, až začne navštěvovat koncerty. Kvůli nepříjemné události při jedné hodině, kde

8

Kvůli přestěhování a neúspěchu v Jindřichově Hradci byl Smetana poslaný do školy do Jihlavy, kam odjel
se svým mladším bratrem Antonínem. Bedřichovi se ve škole nelíbilo a prosil otce, aby ho odvezl domů,
ale otec ho tam nějaký čas nechal, protože doufal, že stejně jako Antonín, si tam Bedřich zvykne. Po zjištění
školních nedostatečných výsledků si ale pro syna přijel a odvezl ho domů. Ani tento neúspěch otce
neodradil od myšlenky, že bude jeho syn vystudovaný právník.
9
Toto akademické gymnázium bylo touto dobou přeplněné a při přijetí Bedřicha Smetany se rozhodoval
Jungmann na základě příbuzenského vztahu s bratrancem a profesorem Smetanou z Plzně.
10
Josef Jungmann v době přijetí Smetany dokončil Slovník českého jazyka.
11
„Cestou do Čechtic potkal dívku, která byla smutná a plakala. Smetana nezaváhal a na povzbuzení se
rozhodl, že jí zahraje na housle a dívku tím rozptýlil natolik, že přestala plakat a začala se usmívat.“
PRAŽÁK, P., Malá preludia I. (Dětství a mládí slavných skladatelů), Praha: Supraphon, 1972, str.154
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ho spolužáci ponížili,12 přestal chodit na výuku a začal se věnovat hudebnímu vzdělání.
Chodil na koncerty, operní představení a se spolužáky provozovali komorní hudbu. Díky
své mimořádné hudební paměti se jeho spolužáci seznamovali s hudbou a dostávali se
k notám, protože noty byly v té době pro studenty drahé a Smetanovi stačilo na koncert
přijít, pozorně si ho vyslechnout a skladbu následně zapsal do not. Koncerty mu také
pomáhaly v hudebním vývoji. Se svým spolužákem z Havlíčkova Brodu, který také
odešel studovat do Prahy, s Františkem Butulou, založili svůj smyčcový kvartet. Kvůli
nepřízni spolužáků, špatným studijním výsledkům a dojmům z koncertu Franze Liszta,
po kterém se rozhodl, že ukončí studium a bude se věnovat jen hudbě, skončily jeho
studentská léta v Praze velmi brzy. Protože když to zjistil jeho otec, poručil synovi, aby
se vrátil zpátky domů.
Než se však vrátil domů, strávil nějaký čas u svého strýce. Z těchto chvil má
Smetana mnoho pěkných vzpomínek, ke kterým se řadí i pobyt v Novém Městě nad
Metují u jeho strýce Václava, kde se setkal se svou sestřenicí Louisou. Jeho sestřenice se
mu zalíbila a byl v její přítomnosti šťastný. Nejspokojenější byl v okamžicích, kdy s ní
mohl tančit. Láska to však byla krátká, impulzivní a hned se vytratila. Ale díky tomuto
vzplanutí zkomponoval Louisinu polku. Další skladba, která z těchto prázdnin vzešla,
byla Jiřinková polka, která vznikla ze zážitku a účasti na jiřinkových slavnostech. Na
těchto slavnostech poznal svého bratrance, který byl toho názoru, že by měl Bedřich
dostudovat. Po krátkém čase stráveném doma byl otec přemluven Bedřichovým
bratrancem a profesorem Františkem Smetanou, aby ho pustil do Plzně dodělat
gymnázium a zaručil se, že dohlídne, aby dokončení studia bylo úspěšné.
V Plzni se mu líbilo, studijní výsledky byly uspokojivé a našel si zde přátele.13 A
protože ho měl v oblibě profesor Gustav Beer, dostal se do plzeňské společnosti, kam ho
profesor brával, aby ho ukázal jako umělce. Díky své společenské povaze, humoru a
klavírním dovednostem byl příjemným a vyhledávaným společníkem, a to nejen mezi
svými přáteli, ale dostával pozvání do společnosti pro své klavírní dovednosti, a tam byl
pro svoje nadání uznávaný a oblíbený. Smetana hrával a předváděl své klavírní umění a
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Na hodině u profesora Pavla Chýlého, se mu kvůli větě „Ich bin ein Deutschbroder.“ začali spolužáci
posmívat a v hodině se mu dokonce smál i profesor, což bylo pro Smetanu ponižující a nechtěl dále
spolužáky vídat.
13
Dokonce přátele tak dobré, že mu pomáhali při studiu a psali za něho úkoly, které potom už jen opsal a
odevzdal.
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díky tomu, že panstvo chtělo nejčastěji slyšet taneční hudbu kvůli taneční zábavě, si
oblíbil Smetana tanec také. Kromě hudby ho v těchto letech zajímal již zmíněný tanec a
velice rád chodil na domácí bály.
Také byl ve věku, kdy si začal všímat žen a byl neustále do nějaké ženy
zamilovaný, ale ve většině případů byly jeho city jednostranné. Tato jeho citová vzplanutí
ho většinou po krátkém čase přešla. Takto se to opakovalo až do doby, než se do Plzně
přistěhovala Kateřina Kolářová s rodinou a znovu se s Bedřichem potkali. Zpočátku k
němu byla Kateřina chladná a odmítala jeho projevy náklonosti, dokonce si i do deníku
napsala, že k němu nechová žádné city. Když se s rodinou odstěhovala do Mladé
Boleslavi, Smetana zažíval ve svém životě chmurné chvíle. Stejně tak jako odchod
Kateřiny ho sužovala touha věnovat se po studiu hudbě, ale bál se, že takové rozhodnutí
otec neschválí.
Po skončení studií a po odstěhování Kateřiny do Mladé Boleslavi se musel
Smetana rozhodnout, jak bude jeho budoucnost vypadat. Rozhodl se, že by se chtěl stát
slavným umělcem a skladatelem, ale s tím jeho otec nesouhlasil a kvůli špatné finanční
situaci ho přestal finančně podporovat. I přes otcův nesouhlas se nenechal přemluvit
k tomu, aby zůstal doma a pracoval s otcem v pivovaru, a rozhodl se odejít do Prahy.
Odvahu k jeho cestě mu dodávala myšlenka, že Kateřina měla nastoupit do školy k Josefu
Prokschovi, který vyučoval v Praze.
Po studiích v Plzni ho otec, kvůli jeho rozhodnutí, přestal tedy finančně
podporovat a Smetana odešel z domova do Prahy jen s 20 zlatými. V této době se
formovala jeho osobnost, a i přes malé finanční prostředky, těžké začátky, nouzi a
beznaděj, svůj sen Smetana nevzdal a tím ukázal svoji sílu a odhodlání, aby se stal českým
skladatelem. Smetana měl pevnou vůli a své cíle, i přes časté a kruté neúspěchy, nikdy
nevzdával.
Podle všeho toto období tří let studií, školních úspěchů, zapojení do společnosti,
hudebních zdarů a prožití prvních lásek (a s tím spojené sblížení s jeho budoucí ženou
Kateřinou Kolářovou) patřilo k nešťastnějším období jeho života.
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2.2 Skladatelovy počátky v Praze
Na podzim roku 1843 odešel s 20 zlatými od otce do Prahy a začal se potýkat
s řadou problémů ve svém splnění snu, kdy se chtěl pilně věnovat hudebnímu vzdělání.
Sice měl ubytování zadarmo u své sestřenice, ale peníze mu rychle docházely. Musel žít
a stravovat se velmi skromně, a dokonce neměl zpočátku ani příležitost cvičit na klavír a
věnovat se studiu hudby, kvůli čemu do Prahy přišel. Až v prosinci se naskytla příležitost,
při které se dohodl s jedním obchodníkem hudebních nástrojů, že mu zaplatí malý
poplatek, když u něho bude mít možnost cvičit. První týdny byl úplně sám, a i když občas
potkal Kateřinu, neměl příležitost s ní strávit čas, protože se k němu chovala odtažitě a
vždy od něho pospíchala pryč a nechtěla s ním mluvit. Dále nebyl přijatý na konzervatoř
z důvodu vysokého věku, a protože neměl moc peněz, nemohl si dovolit zaplatit
soukromého učitele, protože už tak musel žít velmi skromně.
„Kontrast mezi okouzlujícím životem v Plzni, kde byl hýčkán, a mezi nouzí v Praze,
kde ho takřka nikdo neznal, byl náhlý a příliš tvrdý.“14 Bedřich pomalu přestával věřit ve
svoji budoucnost a upadal do depresí. Dokonce z této doby nejsou zápisky z jeho deníku,
protože ho přestal psát.15 Až díky paní Kolářové se jeho situace změnila k lepšímu. Díky
jejich náhodnému setkání a jejímu okamžitému vytušení špatné Smetanovy situace a
rychlému jednání, se dostal Smetana na studia k Josefu Prokschovi, ke kterému chodila i
její dcera Kateřina. Smetana mu zahrál na klavír a Proksch uznal, že má hudební nadání,
ale že je nemyslitelné, aby komponoval bez teoretických vědomostí, proto u něho začal
studovat hudební teorii a ne klavír.16 Štěstí bylo Smetanovi nakloněno, protože k tomu
získal nabídku od hraběte Leopolda Thuna na práci soukromého učitele jeho pěti dcer.
Smetana nabídku okamžitě přijal, protože zahrnovala i ubytování, stravu a 300 zlatých
ročně.17 To byla pro Smetanu spásná nabídka, díky které mohl platit Prokschovi za jeho
hodiny. Spolu s vyučováním tedy navštěvoval hodiny kompozice u Proksche, což bylo
pro něho velice přínosné a poučné a díky pilné práci a nejlepšímu vedení si brzy osvojil
teoretické, harmonické a formové poznatky kompozice a rozvinuly se u něho
charakteristické a osobité rysy kompozice.
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V denících chybí zápisy od 26. 8. 1843 do 16. 8. 1847
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Režim v rodině Thunů dával Smetanovi prostor i pro vlastní zájmy. V tomto čase
cvičil na klavír a vypracovával úkoly na studium teorie u Proksche.18 Vyplňoval zadané
úlohy a vymýšlel co nejtěžší možnosti, aby se zdokonaloval.
Jeho působení u Thunů mu umožnilo osobní setkání s manželi Schumannovými,
které pro něho bylo velkou inspirací. Dále poznal dílo H. Berlioze a zúčastnil se koncertu
F. Liszta, který již znovu vystupoval v Praze a to 5. 3. 1846.
Při studiích u Proksche měl možnost častěji se vídat s Kateřinou, se kterou
dokonce opět secvičovali čtyřruční skladby, při kterých se znovu spřátelili a také díky
opětovnému přátelství mohla na jeho doporučení později nastoupit do služeb Thunovské
rodiny, když Smetana odešel. Zde jsou poznat otcovy geny, které ho ženou dál za většími
úspěchy. Ačkoli mu pobyt u Thunů dodával pocit bezstarostnosti, protože se nemusel
starat o peníze, jídlo a ubytování, chtěl změnu a chtěl zkusit dráhu hudebního umělce.
2.3 Události roku 1848
Když odešel od Thunů, ukončil i studia u Proksche a uspořádal dva koncerty, u
kterých doufal, že budou úspěšné a bude moci pokračovat ve vystupování. Koncert
v Plzni měl úspěch, protože tam měl hodně známých ze studií, ale koncert v Chebu neměl
skoro žádnou účast a byl neúspěšný, proto se rozhodl, že raději bude znovu vyučovat.
Tyto koncerty se daly považovat za neúspěšné i proto, že byl Smetana neznámým
umělcem a také proto, že si na svoji dobu vybral současné skladatele a program se
nesetkal s pochopením posluchačů.
Chtěl si otevřít vlastní hudební ústav, ale neměl ani peníze, ani prostory a ani
nástroje, proto napsal 23. 3. 1848 dopis19 svému největšímu vzoru – F. Lisztovi.
Klavírnímu skladateli a virtuózovi, kterého znal jen z koncertů, ale nikdy s ním nemluvil
a ani mu nebyl představen. F. Liszt mu navzdory tomu, že ho neznal, odpověděl během
jednoho týdne a jeho odpověď sice nesplnila Smetanovo očekávání, protože doufal ve
finanční pomoc, ale dala mu daleko cennější věc, než byly peníze. Dopis byl plný
porozumění a soucítění se Smetanovou situací a ačkoli mu Liszt nemohl poskytnou
peníze, dal mu pocit sounáležitosti a pocty jako skladatelovi a slíbil mu, že se vynasnaží,

18

Proksch zadával Smetanovi úkoly z učebnice kompozice od Adolfa Bernharda Marxe
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aby jeho cyklus byl vydaný a náležitě finančně oceněný.20 a k tomu si vyžádal u Smetany
návštěvu. Těmito dopisy začalo jejich přátelství. Liszt byl Smetanův velký vzor a jeho
slova chvály a úcty ho nesmírně podporovaly v další práci. Smetana zapůsobil na Liszta
v dopise nejenom svou otevřeností a upřímností, ale také svou kompoziční prací.
2.4 Hudební ústav
I přesto, že mu Liszt nemohl finančně pomoci s otevřením ústavu, byl jeho ústav
otevřen, a to s pomocí jeho rodiny a přátel. Tento slavnostní okamžik se stal 8. 6. 1848.
Chtěl komplexně rozvíjet mladé a nadané umělce. Chtěl vyučovat hru na klavír, nauku o
kontrapunktu, hudební formy, harmonii, hudební estetiku a umělecký přednes. Krátce po
otevření se k němu přihlásilo několik žáků, pro které byl velkou inspirací. Jeho vyučovací
metody zahrnovaly první přehrání skladby, následné rozebrání skladby po harmonické a
formální stránce. Po teoretickém ujasnění díla, procvičoval s žáky jednotlivé kusy. Dbal
na pozorném nastudování skladby hned od prvního čtení a také o stylovost a charakter
skladby.
Smetana již od počátku otevření ústavu chtěl působit nejen jako pedagog, ale i
jako pořadatel kulturních večerů. Měl to být protipól vyučování a při těchto hudebních
večerech zaznívala komorní tvorba velkých skladatelů – skladby Mozartovy,
Beethovenovy, Schumannovy, Chopinovy, Mendelssohnovy a dalších. Po prvním roce
zažíval se svými patnácti žáky úspěch a ústav se začínal rozrůstat a začínal být významný.
Na koncertech, které Smetana pořádal, nevystupoval jen on se svým kvartetem či jako
sólista na klavír, ale prostor dostali i jeho žáci, kteří také mohli vystupovat.
K vyučování si Smetana přivydělával na dvoře Ferdinanda I. jako jeho osobní
pianista. Tato práce osobního pianisty ho nebavila, ale byla dobře placená, tak si ji
Smetana chtěl udržet. Ferdinand I. nebyl moc hudebně vzdělaný ani zdatný a čas strávený
s ním byl velice náročný.
K vyučování a funkci osobního pianisty ještě sám hrával na koncertech na klavír
i spoluúčinkoval v komorní hře.
S otevřením ústavu mu pomáhala i Kateřina, jejíž city k Bedřichovi se již změnily
a 29. 8. 1849 se za něho provdala.21 Manželství bylo šťastné a oba dva se měli ve
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Cyklus Morceaux caractéristiques na Lisztovo doporučení vydalo lipské nakladatelství roku 1851
Bedřichovi bylo 26 let a Kateřině 22 let
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vzájemné úctě a lásce.22 Jako výborná klavíristka mu pomáhala v ústavu a Smetana se na
ni rád obracel při hodnocení jeho kompozic. Oba manželé měli spoustu společných
zájmů, do kterých spadala hudba, divadlo a různé kulturní akce. Tato léta se cítil Smetana
spokojeně a po narození dcer23 se cítil ještě více šťastný. Největším potěšením pro
Smetanu byla jeho první dcera Bedřiška, která projevovala mimořádný hudební talent.
Štěstí se ve Smetanově životě neudrželo dlouho a nejprve mu v roce 1854 zemřela
jeho druhá dcera Gabriela, o rok později zemřela Bedřiška a v roce 1856 zemřela i
Kateřina. Nejvíce ho zasáhla smrt Bedřišky, která už ve třech letech projevovala hudební
nadání, čistě zpívala a se kterou měl velké plány. Ačkoli zažil tolik tragických událostí,
dá se toto období považovat za přínosné v jeho umělecké veřejné činnosti a jeho
kompoziční práci. V této době vzniklo Klavírní trio g moll, vedle kterého zkomponoval
ještě Triumfální symfonii, kterou odeslal do Vídně císaři Františku Josefu, ale nepřišla
mu zpět žádná odpověď. Triumfální symfonie je jeho jediná symfonie, kterou ve svém
životě vytvořil. K prvnímu provedení této symfonie došlo 26. 2. 1856, kdy Smetana
uspořádal svůj první samostatný koncert v Praze. Na koncertě zazněla Triumfální
symfonie a také se ukázal posluchačům jako klavírista se svými sólovými skladbami i se
skladbami od jiných autorů.
Roku 1856, kdy manželům Smetanovým zemřela dcera Kateřina, začínal být
Smetanův život obtížný. Doma nebyla příjemná nálada, kvůli smrti dcery, a k tomu
Kateřina onemocněla a začínaly se u ní projevovat první příznaky tuberkulózy. Kvůli
politické situaci a nepřátelům, které si udělal založením ústavu a také propagací české
hudby,24 začínal přicházet o žáky a začínal se dostávat do finančních problémů. Tohoto
roku navštívil Prahu jeho přítel F. Liszt s Alexandrem Dreyschokem, který se vracel
z cest z Göteborgu, kde měly jeho koncerty nesmírné úspěchy. Ve Švédsku dostal
nabídku, aby tam zůstal a stal se ředitelem hudebního spolku, ale protože nechtěl zůstávat
na jednom místě a chtěl cestovat po světě, ze Švédska odjel a místo nepřijal.
Věděl však, že v Göteborgu potřebují klavíristu a dirigenta, a doporučil
Smetanovi, aby tam odjel. Smetana věděl, že by to byla dobrá příležitost, jak si vydělat
nějaké peníze a také to vnímal jako možnost propagovat díla jiných skladatelů, a i své
skladby, ale protože byl velmi vlastenecky založený, tak zpočátku váhal. Nakonec se
22
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rozhodl, že do Švédska odjede, ale poprvé odjel sám, bez rodiny, aby zjistil, jaké tam jsou
podmínky.
2.5 Göteborg
První týdny se seznamoval s městem, se situací, ve které se nacházel, s kulturním
životem, s lidmi a novými zvyky. Po prvních dvou uspořádaných koncertech dostal
několik nabídek k soukromému vyučování a zažíval zde velké úspěchy koncertní,
pedagogické, skladatelské i společenské. Jeho první dva uspořádané koncerty byly velmi
úspěšné. Byl velice žádaný jako pedagog a získal mnoho soukromých hodin, založil
hudební školu, byl zvolen ředitelem hudby a získal místo dirigenta ve Společnosti pro
klasickou hudbu.
Před příchodem Smetany do Göteborgu se zde posluchači zajímali jen o starší
hudbu a až Smetana je začal seznamovat se skladateli romantickými. Zpočátku byli
posluchači nedůvěřiví, ale nakonec se mu povedlo u nich vzbudit zájem i o skladatele
novodobé. Díky přátelství s Josefem Čapkem a Augustem Meissnerem25 mohl založit
komorní trio a začal s nimi provozovat i koncerty komorní hudby, které byly stejně
oblíbené jako ostatní hudební představení. Smetana zde byl spokojený, protože tu slavil
úspěchy jako umělec, dirigent, pedagog26 a skladatel, ale přesto ho mrzelo, že kvůli
úspěchům musel odjet do ciziny a v Čechách nebyl uznávaný.
Získal zde i dlouholeté přátele, mezi které se řadí i Fjörda Benecková, která ho při
seznámení na plese okouzlila, a i ona byla zaujatá Smetanou. Toto přátelství trvalo celý
život, ačkoli se po jeho odjezdu do Čech už neviděli a psali si jen dopisy. Oba dva
získávali v tom druhém pochopení, podporu a zájem o život toho druhého a Smetana
mohl psát Fjördě i o svých dílech, protože ji to zajímalo.
Po prvních úspěšných měsících se Smetana rozhodl, že zde zůstane ještě další
sezónu. Po první sezóně si zajel do Čech pro svou rodinu, kterou si chtěl s sebou odvést
do Göteborgu. Jeho pobyt v Čechách se prodloužil na celé léto, protože jeho poslední
dcera Žofie onemocněla spálou a v té době zemřel jeho otec. Žofie se však uzdravila a na
začátku září se vydali na cestu do Švédska. Cestou se zastavili v Drážďanech, kde jeho
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manželka s dcerou a švagrovou Alžbětou zůstaly,27 a on odjel navštívit do Výmaru svého
přítele F. Liszta, u kterého zůstal několik dní. Z dopisu Kateřiny se dozvídáme „Liszt jej
velmi přátelsky přijal a musel u něho bydlet. Ač Liszt již 11 osob hostil, vykázány
Bedřichovi dva krásné pokoje k volnému užívání. Bedřich cítil se u ctěného svého přítele
tak šťastným, že teprve v pondělí dne 7. zpět k nám se vrátil.“ 28
Návštěvy u Liszta byly Smetanou velmi silně citově prožívány a byly pro něho
odpočinkem a inspirací pro jeho další působení a komponování. Po návštěvě pokračoval
se svou rodinou v cestě do Göteborgu, kde právě začínala jeho druhá sezóna (přijeli 17.
9. 1857). V tomto období byl Smetana úspěšný v pořádání koncertů, na kterých buďto
sám účinkoval nebo je řídil či pořádal. Celkový počet koncertů za jeho působení ve
Švédsku bylo 69 – jedna sezóna trvala v Göteborgu od října do dubna. V koncertní
činnosti byl Smetana velmi pečlivý, důkladně vytvářel programy a vždy se snažil, aby na
koncertech zazněla díla, doposud nehraná. Kromě vytváření a pořádání nových programů
a koncertů Smetana zapůsobil na Švédské obecenstvo i svými komorními koncerty –
s Josefem Čapkem a Augustinem Meissnerem (později Carlem Grossem) uspořádali
celkem 23 komorních koncertů. K tomu všemu také Smetana vystupoval jako klavírní
host na cizích koncertech sólově a také jako korepetitor. Práce s vytvářením a
nastudováním nových skladeb, které doposud detailně neznal, mu zabírala spoustu času,
ale měl dobrý pocit z toho, že může působit a rozvíjet Göteborgské posluchače, kteří před
jeho příchodem byli spíše zaměřeni na starší hudbu klasicismu. Toto období můžeme
charakterizovat jako nejúspěšnější dobou v sólovém vystupování.
I přes velkou úspěšnost a dobré finanční ohodnocení, přemýšlel o návratu do
Čech, a to hlavně kvůli zdravotnímu stavu své manželky. Ale na doporučení v dopise od
Proksche zůstává ve Švédsku, protože je seznámen se stále stejnou situací a s tím, že by
v Praze stále neměl žádný úspěch.
V létě mezi sezónami vzal rodinu do lázní do města Säro, kde dokončil svou první
symfonickou báseň Richard III. na námět Shakespeara.29 Skladbu poslal Lisztovi, protože
ačkoli psal dílo s největší soustředěností a nejlepším úmyslem, nemůže jako autor díla
jeho výsledek zhodnotit, a prosil v dopise Liszta, kterému byl naprosto oddaný, zda by
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dílo zhodnotil a pokud by stálo za provedení, aby učinil jeho premiéru. Po dokončení
Richarda III. začal komponovat další symfonickou báseň, tentokrát chtěl použít námět,
který by byl bližší české národnosti a zvolil od Schillera Valdštýnův tábor, který plánoval
jako první část dvoudílného cyklu. Chtěl pokračovat částí, která by se jmenovala
Valdštýnova smrt. Symfonickou báseň Valdštýnův tábor dokončil až 4. 1. 1859 a druhou
část už nekomponoval. Další skladbu zkomponoval roku 1858 a byla to Etuda C dur.
Kvůli stále se zhoršující nemoci Kateřiny se Smetana rozhodl, že se vrátí po
sezóně zpět do Čech, a uspořádal 17. 3. 1859 rozlučkový koncert, na který dorazilo přes
600 lidí. Nějaký čas před odjezdem napsal Smetana dopis paní Kolářové o zhoršujícím
se stavu její dcery a ta před jejich odjezdem přijela za nimi do Göteborgu, aby dceři byla
oporou a nápomocna při dlouhé cestě zpět domů. Cestou se museli zastavit v Drážďanech,
protože byla Kateřina natolik oslabena, že nedokázala pokračovat v cestě a 19. 4. 1859
v Drážďanech zemřela.30
Zdrcený smrtí svojí manželky a ještě zjištěním, že o něho v Praze stále nikdo
nestojí, odjel nejprve do Výmaru za Lisztem, který měl pro jeho ztrátu porozumění a
útěchu. Po této návštěvě odjel za svým bratrem Karlem na venkov u Obříství a seznámil
se zde s Barborou, zvanou Betty, Ferdinandovou.31 Bettyna Ferdinandová byla
devatenáctiletá inteligentní, hudebně nadaná a veselá dívka, která si okamžitě získala
Bedřichovo srdce. Ona si toho ale zpočátku vůbec nevšimla, protože jemu bylo v té době
už 35 let a působil na ni jako podivín. Ale jak už víme, Smetana byl velmi charismatický
člověk, a tak nakonec souhlasila, aby se stala paní Smetanovou.
Kvůli finanční situaci a nezájmu v Praze se rozhodl, že se opět vrátí do Švédska,
kam odjel 16. 9. 1859 a vzal s sebou Jana Rysa, se kterým se seznámil u bratra Karla a
kterého si oblíbil. Jan Rys se mu v Göteborgu staral o domácnost.32 Zpočátku si těžko
zvykal v bytě, ve kterém bydlel s Kateřinou, a byl rád, že má s sebou společníka se kterým
může trávit čas. Z postřehů Jana Rysa víme, že ačkoli se znovu zamiloval, stále myslel
na Kateřinu a byl uvnitř nešťastný.
Práce v Göteborgu v této sezóně byla náročná a obohacující. Měl mnoho žákyň a
také mnoho koncertních závazků, při kterých se seznámil se spoustou nových umělců.
Koncerty byly úspěšné a Smetanova popularita stoupala. Jediné, co mu nepřidávalo
30
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na přízni ve společnosti, byla jeho obliba u jeho žaček, které ho měly ve velké úctě a
nejedna do něho byla zamilovaná. Smetana byl v každé společnosti vítaným hostem pro
svoji vzdělanost, veselost a také přátelskou povahu.
Na jaře 1860 po skončení sezóny odjel domů a 10. 7. 1860 uspořádal svou druhou
svatbu s Bettynou Ferdinandovou. Svatba byla veselá a zábavná a zúčastnili se jí nejbližší
příbuzní.33 Po klidně stráveném létě v Čechách, kdy si užíval čas se svou novou ženou a
do toho komponoval české sbory, do kterých vkládal své vlastenecké cítění, se se
smutkem musel vrátit zpátky do Švédska. Důvodem jeho smutku je pocit méněcennosti
a nezájmu Čechů o jeho tvorbu a také fakt, že si musí vydělávat na život v cizí zemi, která
ho přijala velmi přátelsky a měla ho za velkého umělce.
Další sezónu začal již 16. 9. 1860, kdy se konal koncert na počest prince Oskara
a ten odstartoval řadu dalších úspěšných a zajímavých koncertů. Přesto nebyl Smetana
tak spokojený jako v předchozích sezónách. Uvědomil si, že ho zde posluchači znají spíše
jako dirigenta, člena komorního uskupení a klavíristu než jako skladatele, a to ho
nenaplňovalo uspokojením. Manželé Smetanovi toužili po návratu do Čech a jen čekali
na vhodnou příležitost k návratu. Svůj stesk po vlasti zapsal do cyklu Vzpomínky na
Čechy. Po dokončení tohoto cyklu se pustil do kompozice orchestrální skladby na námět
Hakon Jarl. Tuto symfonickou báseň komponoval na jeho zvyky vcelku dlouho a
dokončil ji 24. 3. 1861. Dokončení skladby trvalo déle, protože měl spoustu povinností
s pořádáním koncertů a vyučováním. Ke konci sezóny se rozhodl, že opustí Švédsko a
vrátí se s rodinou zpátky do Čech.34 Na rozloučení uspořádal několik koncertů, které se
konaly v Göteborgu a také ve Stockholmu a všechny tyto koncerty byly úspěšné. Než
odjel, rozloučil se se svými nebližšími přáteli, a zpátky do Prahy přijel 19. 5. 1861.
2.6 Návrat do Čech
Jeho návrat nebyl šťastný, neboť zjistil, že stále není v Praze vítaným umělcem a
že o jeho hudbu nemá nikdo zájem, a znovu se začal potýkat s finančními problémy. Kvůli
nezájmu o jeho práci a docházení úspor ze Švédska se rozhodl pro koncertní dráhu
v Německu a Holandsku. Kvůli neúspěchu se vrátil zpátky do Čech a rozhodl se uspořádat
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koncert v Praze, aby pronikl mezi hudebníky. Na programu byly symfonické básně
Richard III. a Valdštýnův tábor, které se rozhodl sám dirigovat, dále se chtěl ukázat jako
interpret a zařadil do programu skladby Mozartovy, Beethovenovy, Chopinovy, Lisztovy
a svoji etudu Na břehu mořském. Předpokládal, že se na koncert dostaví hudebníci ze
zvědavosti a představení bude úspěšné, ale mýlil se. Na koncert přišlo jen pár lidí a proto
musel veškeré výdaje zaplatit sám. Z finančních důvodů musel opět odjet do Göteborgu,
kde zůstal od 17. března do 4. května 1862. Uspořádal zde tři koncerty a každý den
vyučoval, aby si finančně polepšil a mohl odjet zpátky do Čech. Po příjezdu do vlasti
otevřel znovu hudební ústav a přijal místo dvorního pianisty u císaře Ferdinanda.
S otevřením ústavu mu pomohl jeho přítel z mládí Ferdinand Heller.35 Spolu
začali vyučovat a měli tolik žáků, že museli ještě přibrat tři další učitele, aby o žádné žáky
nepřišli. I přesto, že měl Smetana nadané žáky, kteří měli o jeho učení zájem, ztratil
veškerou chuť vyučovat a byl o hodinách často duchem nepřítomný a nezajímaly ho
výsledky jeho žáků.
V letech 1863-1865 se Smetana stal ředitelem Hlaholu – pěveckého mužského
sboru a složil několik sborů. Do toho se také stal hudebním referendem a začal psát do
Národních listů o hudebním životě, uměleckých dílech a vývoji. V tomto období byl
Smetana spokojený a měl finanční stabilitu, ale i když hudební ústav prosperoval a měl
hodně žáků, zcela ho to nenaplňovalo a stále si přál být kapelníkem v divadle. V roce
1863, když se měnil ředitel divadla, usiloval o místo, ale neúspěšně.
Při návštěvě svého bratra Karla byl seznámený s desetiletým klukem Josefem
Jiránkem, který ho zaujal svým hudebním nadáním a po domluvě s jeho otcem, ho vzal
s sebou do Prahy. Nechal ho bydlet u sebe doma a zdarma ho vyučoval na klavír a hudební
teorii, staral se o něho jako o vlastního syna.36
Ačkoli se mu nevedlo, jak si přál, složil v této době opery Braniboři v Čechách,
Prodanou nevěstu a měl rozpracovanou třetí operu Dalibor. Operu Braniboři v Čechách37
poslal do Harrachovy soutěže a také do divadla, ale divadlo o operu zájem nemělo a
35
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v soutěži porotci dlouho oddalovali udělení ceny a vyplacení 600 zlatých. Až po dvou a
půl letech se opera dostala na jeviště a Smetana musel sám operu dirigovat. Premiéra měla
úspěch a byla kladně přijata posluchači. Díky tomuto úspěchu si ředitel divadla vyžádal i
druhou operu, která se i přes prvotní úspěch potýkala s otázkou, zda ji divadlo bude hrát
znovu. Postupem času se z Prodané nevěsty stala nejoblíbenější a nejhranější opera.
Smetana měl silné vlastenecké cítění a ve svých myšlenkách byl napřed před většinou lidí
a rozhodl se, že své názory vloží do svých děl, aby tím ovlivnil co nejvíce lidí. Pro vývoj
české národní hudby bylo velmi důležité, že dokázal vedle německé opery prosadit
českou operu jako rovnocennou.
Kvůli mnoha povinnostem při práci kapelníka neměl Smetana moc času na
kompozici a složil jen pár drobných skladeb. Jediná obsáhlejší skladba byla Česká píseň.
Dalším důvodem ke tvorbě spíše menších skladeb byla také duševní příprava na práci na
další opeře – Libuši. Když operu dokončil, sám o ní prohlásil: „Libuši komponovanou za
úplného zdraví pokládám za svou nejdokonalejší práci v oboru vyššího dramatu“38 “.
Sám si ji považoval natolik, že ji chtěl předvést jen při výjimečné situaci a na tento
okamžik čekala opera (od roku dokončení 1872) celých deset let.
V této době začaly útoky na Smetanu v podobě nelichotivých článků a žádosti o
propuštění Smetany z divadla. Smetanovi nepřátelé se všemi způsoby pokoušeli, aby
přišel o místo kapelníka a zdůrazňovali, že kvůli práci kapelníka ztratil svou kompoziční
schopnost a již dlouho nic nenapsal. Smetana měl sice operu Libuši, ale tu si chtěl nechat
na významný okamžik, proto se rozhodl, že zkomponuje zcela novou a odlišnou operu
Dvě vdovy. Premiéra se konala 27. března 1874 a vývoj premiéry byl unikátní, protože
již při příchodu byl provoláván a měl na pultu věnce. Přestože bylo představení úspěšné,
jeho odpůrci dílo v Národních listech pomluvili a zesměšnili. Roku 1874 byly útoky na
jeho osobu čím dál častější a neustávající a z trvalého stresu začal mít i zdravotní
problémy.
2.7 Ztráta sluchu
Smetana žil svůj život naplno, zasvětil ho práci kapelníka, vyučoval hru na klavír
a komponoval, hodně cestoval po Evropě a koncertoval, nějaký čas psal do Národních
listů, založil abonentní koncerty, zasloužil se o vznik operní školy v divadle, účastnil se
38
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společenských akcí a v neposlední řadě trávil čas se svojí rodinou. Po jeho těžce získaném
místě kapelníka začal mít spoustu nepřátel, mezi které patří především Pivoda, Rieger a
Maýr, kteří se neustále pokoušeli Smetanu pomluvit a různými prostředky se snažili
Smetanu připravit o místo kapelníka. To vše mohlo mít vliv na jeho chorobu. První
zdravotní problémy (špatný sluch, psychické i fyzické vyčerpání), využili Smetanovi
nepřátele k tomu, aby nad ním vyhráli svůj boj a odstavili ho z divadla. Dokonce napsali
velice drsný vzkaz do staročeského listu Politik „To jest tedy ona osoba, která první
považuje české divadlo za zaopatřovací ústav, za invalidovnu, za pathologický institut.“39
Tato tvrdá slova Smetanu emočně zasáhla, ale na druhou stranu ho také poháněla k práci,
ačkoli měl od lékařů doporučen klid a odpočinek. Nechtěl se vzdát svého místa, své práce
a nechtěl vzdát své úsilí, aby prosadil českou národní hudbu. Také se obával o finance,
kterých neměl dostatek a díky špatnému sluchu si nemohl přivydělat ani soukromými
klavírními hodinami. Věděl, že když opustí své místo, bude do divadla dosazen bývalý
kapelník a jeho nepřítel Maýr, který všechny jeho změny zruší a bude řídit divadlo
zpátečnickým způsobem. I přes svou vytrvalost musel divadlo opustit, kvůli zhoršujícím
se sluchovým problémům.
V létě roku 1874 začal pociťovat první problémy se sluchem a okamžitě vyhledal
pomoc lékaře Zoufala. 20. října 1874 Smetana ohluchl a dr. Zoufal mu naordinoval
naprostý klid a odloučení od všech lidí i činností. Byl pět týdnů zavřený v pokoji, kam za
ním mohla chodit jen hospodyně a lékař, který mu mazal uši mastí. Když tato léčba
nezabrala, byl nešťastný, že nenašetří na lékaře v zahraničí, a proto napsal zoufalý dopis
do Göteborgu své přítelkyni Fjördě Beneckové o finanční pomoc a slíbil, že hned po
uzdravení se do Švédska vrátí a uspořádá koncert. Fjörda Benecková uspořádala sbírku a
na Smetanovo léčení se vybralo 1250 zlatých. V Čechách se mu také dostalo pomoci a
jeho některé bývalé studentky uspořádaly koncert a část z výdělku mu poskytly jako dar
na léčení. Smetanu to velmi dojalo a jako poděkování jim věnoval svůj nejsoučasnější
klavírní cyklus Sny.
Díky těmto finančním darům mohl Smetana odjet do Německa k doktoru
Troeltschovi, který byl tou dobou považován za nejlepšího ušního lékaře. Žádný
z lékařských pokusů však nebyl úspěšný a byla stanovena diagnóza nevyléčitelného
ochrnutí sluchového nervu.
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Sám si do svého deníku zapsal „Nevěřím na zlepšení možné, snad ještě u levého
ucha, kteréž, jak jsem to již vypsal, o několik měsíců později a přes noc ohluchlo. Bolestí
v uších nemám žádných, bubínky jsou zdravé a pružné. Všichni lékaři shodují se v tom,
že moje nemoc není žádnou známou ušní chorobou, ale něco jiného, snad ochromení
sluchového nervu a labyrinthu…“40
Smetanovy nálady byly různé, občas byl plný optimismu a dobré nálady, a i
vtipkoval nad svým osudem, a snažil se brát své ohluchnutí s nadhledem, ale při prozření,
že jako hluchý skladatel bude těžké se uživit, upadal do depresí, a ve špatné náladě ho
podporovali i neustálé útoky jeho nepřátel. V těchto chvílích nekomponoval a pociťoval
ke všemu nechuť a lhostejnost.
Zpočátku se se svou nemocí špatně smiřoval a také ještě trochu doufal, že je
ohluchnutí chvilkové a že se ještě vyléčí. V této době skládá první dvě symfonické básně
z cyklu Má vlast – Vyšehrad a Vltavu. V únoru roku 1875 dokončuje další symfonickou
báseň a tou je Šárka. Smetanu touto dobou skličovala hluchota stejně silně jako pocit, že
nemá žádné finanční úspory a nemůže provozovat žádnou práci v divadle. Divadlo mu
začalo vyplácet 1200 zlatých ročně, ale to vše potřeboval na skromný život se svou
rodinou.
Se svým stavem se smířil v okamžiku, kdy zjistil, že mu ohluchnutí nebrání
v kompozici, protože si vše dokáže představit.
V dnešní době se názory na Smetanovu nemoc liší a je spoustu různých teorií, čím
mohla být způsobena. Mezi nejčastější teorie patří ohluchnutí kvůli nemoci syfilis. K této
teorii se však váží nevysvětlené otázky, které ji nepodporují, a dokonce ji i vyvrací.
K dalším názorům patří, že jeho nemoc začala už v jeho dětských letech, kdy v jeho
blízkosti vybuchla láhev se střelným prachem. Střepy z výbuchu mu poranily tvář a on si
ránu umyl vodou z rybníka a skrz tu špinavou vodu se mu do rány mohla dostat infekce.
Dokonce si i do svého deníku zapsal, že po výbuchu neslyšel celý den a začal slyšet až
další den. V roce 1987 bylo zahájeno mnohaleté zkoumání Smetanova úmrtí a byl zjištěn
průběh infekce v obličejových kostech, která způsobila zánět kostní dřeně. Tento zánět
způsobil poruchu růstu kostí a nemoc zvanou osteomyelitidu. Dále se nemocí zabýval
Lesný, který se domnívá, že původem jeho pozdního zmateného zdravotního stavu mohla
být Pickova nemoc, u které dochází k náhlým změnám nálad, k poruchám řeči a psaní, a
40
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také dochází k demenci. K Pickově nemoci ještě přidává možnost, že by mohl trpět i
progresivní paralýzou, ale Smetanovy příznaky se podstatně liší od tohoto onemocnění.
Jeho zdravotní stav se zhoršoval ve chvílích, kdy nedbal lékařských zákazů
pracovat a přepínal své síly komponováním. Už při práci delší než jednu hodinu mu silně
začalo hučet v hlavě a začal mít závratě a musel přestat pracovat, dokud se stav nezlepšil.
Nejvíce se o jeho chorobě dozvídáme z jeho korespondence. V dopisech můžeme
vypozorovat, kdy se jeho duševní stav začal horšit. V posledních letech bylo jeho písmo
neúhledné, dopisy plné gramatických chyb, byl roztržitý, zapomnětlivý – zapomínal věci,
myšlenky a nerozpoznával občas lidi kolem sebe, a také začal trpět špatnou výslovností.
2.8 Dílo v době onemocnění
Díla napsaná v době ohluchnutí jsou stejně kvalitní jako díla, které napsal
v předchozích letech. Jediný rozdíl v jeho tvorbě je rychlost komponování a celkový
počet skladeb, které napsal jako hluchý. Kvůli zdravotním problémům a nepříjemným
pocitům při dlouhé práci, psal pomaleji a toto omezení je znát převážně na skladbách
větších rozměrů jako jsou opery. Jeho snem bylo složit dvě kontrastní opery – jednu
vážnou a jednu komickou, což neuskutečnil (Viola měla být komickou operou).
„Přímé vlivy choroby jsou tyto: ochablost hudební invence progressivně
pokračující až k úplnému odmlčení, ztráta paměti hudební (kdysi tak u Smetany
fenomenální), pokles autokritiky, nedostatek duševní pohody, jež alespoň v určitém
průměru jest k uměleckému tvoření nepostradatelnou a konečně znesnadnění činnosti
řadou účelnému a soustředěnému komponování neprospěšných příznaků somatických.“41
Roku 1882 začíná Smetana pociťovat nesoustředěnost a ztrátu hudebních
představ. Je si vědom toho, že tyto jeho pozdní skladby mohou působit na hráče
nepochopitelně a složitě. Roku 1883 v dopise uvádí, že komponuje už jen z důvodu, aby
si ostatní dokázali představit, co se děje v hlavě skladatele ve fázi jeho nemoci.
2.9 Jabkenice
Jabkenická léta jsou Smetanovo poslední etapou v jeho životě, jeho posledním
domovem i posledním tvůrčím místem, kde složil a dokončil mnoho svých
nejvýznamnějších děl.
41
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V létě 1875 pobýval u své dcery Žofie v Jabkenicích a opět se vrátil ke kompozici
symfonických básní a napsal Z českých luhů a hájů. Od tohoto léta do jara následujícího
roku žil střídavě v Praze a v Jabkenicích, a i když nechtěl Prahu opustit, aby neztratil
spojení s kulturním děním a aby nebyl zapomenut, finanční okolnosti ho k opuštění Prahy
přeci jen donutily. Natrvalo se odstěhoval do Jabkenic 3. června 1876.
Díky klidnému prostředí Jabkenic měla Smetanova nemoc pomalejší průběh,
ačkoli klid na něho působil blahodárně, zažíval zde i okamžiky nesnesitelnosti, kvůli
vesnické jednotvárnosti a odjížděl do Prahy kvůli rozptýlení.
V době života v Jabkenicích měl Smetana zažitý a stálý stereotyp, kdy ráno okolo
osmé ráno vstával, nasnídal se a šel na procházku. Tyto procházky byly často přerušeny
myšlenkou na komponování a brzy se vracel zpátky a celé dopoledne (pokud mu to jeho
zdravotní stav umožňoval) do oběda komponoval. Po obědě se opět věnoval práci a okolo
páté hodiny chodil na dlouhé procházky, někdy sám a někdy chodíval s manželem své
dcery. Venku pozoroval hrající si děti, přírodu a také se rád chodíval dívat na hony.
Ačkoli měl moc rád přírodu i venkov a rád trávil čas se svojí rodinou, chyběly mu
společenské akce a městský život a v Jabkenicích se často nudil.
S postupným zhoršováním jeho stavu se zhoršovaly i jeho nálady, ze kterých se
vytrácel optimismus a humor. Byl více unavenější, podrážděnější a občas se mu stávalo,
že nemohl vyslovit to, co zrovna chtěl. I přesto se stále snažil komponovat a svou práci
nevzdával, i když to pro něho bylo velmi namáhavé. Smetana se často kvůli své nemoci
cítil sám. Nejčastěji se tak cítil v situacích, kdy byl mezi ostatními členy rodiny a nemohl
se volně zapojovat do konverzace. Občas vyprávěl své zážitky a myšlenky, ale když se
změnilo téma, musela vést konverzaci Bettyna.
V roce nastěhování do Jabkenic, tedy 1876, dokončil operu Hubička a 7. listopadu
1876 měla premiéru, která se řadí mezi jednu z nejúspěšnějších. Byl několikrát vyvolán
a dostalo se mu nespočetných poct. Tato událost byla pro Smetanu inspirací a zamyšlením
nad svým životem a začal s kompozicí kvartetu e moll Z mého života, do kterého vložil
své radostné i smutné chvíle ze svého života. V roce 1877 musel Smetana opět řešit
finanční situaci, protože kvůli změně vedení divadla přestal dostávat peníze, které
potřeboval k životu. Ačkoli ho bezútěšná situace trápila a byla mu nepříjemná, musel
posílat ponižující dopisy s prosbami o obnovení peněz, aby mohl zajistit rodinu.
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I přes špatnou finanční situaci a starost o zabezpečení rodiny, nezahálel a na jaře
1877 napsal první část cyklu Českých tanců a pokračoval ve své práci. Na podzim začal
komponovat další operu – Tajemství. Radost z další opery, kterou divadlo přijalo, mu
zastínila událost, že mu divadlo odmítlo za dílo zaplatit. Rozhodl se bojovat za své právo
dostat za dílo zaplaceno a také si svým postojem svůj názor uhájil a divadlo ustoupilo a
zaplatilo. Po premiéře Tajemství, která byla úspěšná a diváci ho několikrát vyvolali, cítil,
že nebyla úplně pochopena, a neměl z ní takovou radost jako z Hubičky.
Když se vrátil zpět do Jabkenic, začal pracovat na posledních symfonických
básních z Mé vlasti – Tábor a Blaník. Celý cyklus Má vlast je dokončen 9. března 1879.
„Hudbě se tu dostalo vůbec poprvé úkolu tak významného, aby bez pomoci umění jiného,
ať slova, štětce nebo dláta, sama a jen svými prostředky hovořila o nejcennější hodnotě
člověka i lidstva, o národě a vlasti, z jejíž slávy a štěstí roste štěstí a sláva jejích
příslušníků“.42
Po dokončení cyklu Má vlast se od jara 1879 věnoval kompozici druhé poloviny
Českých tanců. Po dokončení tohoto cyklu

koncem stejného roku vytváří cyklus

Večerních písní, který zařadil ke skladbám do jubilejního koncertu dne 4. ledna 1880 v
Praze. Bylo to padesát let od jeho prvního vystoupení v Litomyšli. Smetanu koncert
velice dojal a překvapilo ho, kolik na něj dorazilo lidí – měl přeplněný sál. Po svém
klavírním vystoupení byl zahrnut velkým potleskem, květinami a dary. „V dopise příteli
L. Procházkovi se zmiňuje o tomto koncertě slovy, která dobře zachycují nesmírnou
radost, kterou mu udělal, ale i jeho příkladnou skromnost: „Že můj jubilejní koncert
vypad nadmíru skvěle, jste bezpochyby slyšel? Tolik slávy ze všech stran moje umělecké
snahy nezasluhují. Byl jsem Vám pohnut a dojat až k slzám!“43
Stejně dojatý se cítil Smetana na podzim toho samého roku, když odjel do
Litomyšle, aby se účastnil položení pamětní desky na bývalý dům Smetanových. Město
navštívil se svými dcerami a byl šťastný, protože se mu dostávalo velkých poct, jakožto
rodákovi. Rok 1880 byl pro Smetanu příjemným díky šťastným událostem a také
klidnějším, protože tolik nepracoval. V tomto roce vzniklo pár menších skladeb a sborů,
avšak k nejvýraznějším skladbám zde patří dvě dua pro housle a klavír Z domoviny. I
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další rok byl pro Smetanu příznivým a nedočkavě vyčkával, až bude dostavěné Národní
divadlo, aby po deseti letech mohl divadlu předat operu Libuši.
K otevření Národního divadla přibyla soutěž o operu, která zazní slavnostně jako
první a soutěž vyhrála právě Libuše a Smetana ze soutěže získal 1000 zlatých. K premiéře
došlo 11. června 1881 a Smetanovi se konečně splnil jeho dávný sen. Po této události
bylo Národní divadlo opět uzavřeno, aby se mohly dokončit všechny úpravy a stavební
práce a dne 12. srpna 1881 nešťastnou náhodou vyhořelo. Ale díky občanům, kteří nosili
dary, aby mohlo dojít k znovupostavení divadla, se začalo znovu stavět. Roku 1882
zkomponoval operu Čertova stěna, jejíž kompozice byla pro Smetanu velmi náročná,
neboť touto dobou už mohl pracovat jen krátce a při pokračování v psaní se mu těžko
navazovalo na předešlou práci. Jeho zdravotní stav se horšil a Smetana byl více
unavenější a bez síly.
Na jaře 1882 došlo v českém divadle k jubilejnímu 100. provedení Prodané
nevěsty a Smetana prožíval radostné chvíle, jelikož byl před začátkem pozván na podium,
kde byl provoláván, vytleskán a dostalo se mu mnoha darů, květin a poct. Představení se
velice vyvedlo a Smetana byl pyšný na svou práci. Nedlouho po tomto představení přijel
do Prahy Smetana znovu, a ačkoli si stále vybavoval příznivé pocity ze 100. provedení
Prodané nevěsty, byl nervózní z přijetí opery Čertova stěna. Jeho špatný pocit před
premiérou se potvrdil a opera nebyla úspěšná. Smetany se to velice dotklo a přemýšlel,
zda je to nekvalitním dílem nebo špatným provedením divadla, a zároveň přemýšlel, zda
má ještě komponovat, když o jeho hudbu už nemají lidé zájem.
Dne 5. listopadu 1882 došlo poprvé k provedení celého cyklu Má vlast a po
otevření Národního divadla to byl jeden z největších okamžiků Smetanova života.
Posluchači vycítili, že má toto dílo obrovský význam a po prvních částech už byl Smetana
vyvoláván a oslavován. Po části Vltava lidé tleskali autorovi po každé části a po skončení
celého cyklu byl Smetana šťastný, protože ačkoli neslyšel, tak viděl, kolik radosti přineslo
jeho dílo ostatním lidem. Jeho zdravotní stav se stále zhoršoval a svou poslední operu
Violu, na které pracoval, již nestihl dokončit.
Od podzimu 1882 začalo u Smetany docházet k záchvatům, kdy nemohl mluvit
ani číst, zapomínal jména a míval chvíle, kdy se nezmohl na nic. Tyto záchvaty vždy
trvaly chvíli a potom bylo zase vše v pořádku. Kvůli sluchovým halucinacím ztrácel chuť
k práci. K sluchovým halucinacím se později připojily i halucinace vizuální, kterým
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Smetana věřil. „Jak strašně zní z úst Smetanových slova resignace a poznání vlastního
osudu, když praví: „Nelitujte mne, jsem na onu cestu (míní tím šílenství), jest-li je mi
určena, docela připraven.“44 Smetana prožíval čím dál častěji strach z finančních
problémů a jeho výdaje byly větší než obvykle, a proto se rodina rozhodla ho více hlídat
a kvůli tomu docházelo k velkým a nepříjemným hádkám. Jeho duševní zhroucení a
nesvéprávnost je zřejmá v jeho dopisech, kde si můžeme všimnout toho, že v jednom
dopise napíše informaci, kterou v dalším dopise popisuje naprosto opačně.
V této době Smetana častěji zapomínal a nepoznával lidi, které znal a ke konci
roku 1883 dokonce posílal dopisy neznámým lidem na neexistující adresy, což ukazuje
na naprosté selhání intelektu a psychické zhroucení. V posledních měsících svého života
Smetana už nic nevnímal, nepoznával ani svou rodinu, chodil z velkými obtížemi, špatně
mluvil, utíkal z domu, odmítal jíst a dělal doma nepořádek. 22. 4. 1884 už nebyla rodina
schopna se o něho postarat a poslala ho do Prahy do ústavu pro choromyslné, kde dne 12.
5. 1884 zemřel.
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3 Franz Liszt
Franz Liszt se narodil 22. října 1811 v Maďarsku v Raidingu u Šoproně. Ve své době
byl považován za největšího a nejslavnějšího klavírního virtuóza a byl pro mnoho
skladatelů velkou inspirací. Od pěti let ho otec vyučoval ve hře na klavír a Liszt
projevoval obrovské hudební nadání, měl mimořádnou hudební paměť i hudební sluch.
V roce 1821 začal studovat klavír u C. Czerneho a kompozici u A. Salieriho. Už v 11
letech byl ve Vídni nejlepším klavíristou a dokázal číst z not bezchybně a v předepsaných
tempech. Byl natolik známý a oblíbený, že si ho zvali ze šlechtických paláců, aby jim
hrával. Už od dětství koncertoval všude po Evropě a měl obrovské úspěchy. Po prvním
veřejném koncertě v Paříži zažil obrovský úspěch a jeho hra vyvolávala v lidech až
neuvěření, co dokáže takhle mladý klavírista. „Orfeus dojímal lesní zvěř a hýbal kameny,
ale malý Liszt dojal orchestr tak, že oněměl“.45
Tak jako on byl inspirací pro ostatní skladatele, tak i on byl v mládí inspirován
Beethovenem, Chopinem a Paganinim. Důležité pro něho bylo poznání slavného
houslového umělce Niccolo Paganiniho, který ho inspiroval k podrobnému cvičení hry
na klavír, aby byl stejně tak jedinečný na klavír jako Paganini na housle. Pracoval
soustředěně, cvičil velice pilně a dával do svého studia veškerou energii a zanedlouho
jeho brilantní technika ještě více udivovala diváky a v tomto čase začíná jeho nejslavnější
koncertní období.
Chtěl, aby se zvuk klavíru podobal zvukové monumentalitě orchestru. Jeho vytvoření
recitálu bylo přínosem pro další vývoj sólových koncertů. Jeho tvorba je velmi obsáhlá a
jedinečná. Do klavírní literatury přispěl melodickými a romantickými skladbami, kam
můžeme zařadit Legendy, Léta putování, Album cestovatele a Patetický koncert pro 2
klavíry. Samozřejmě obohatil literaturu i skladbami nejvyšší technické obtížnosti, mezi
které se řadí Transcendentální etudy (je jich 12 a jsou technicky velmi náročné),
Transcendentální etudy podle Paganiniho, Uherské rapsodie, transkripce na nejrůznější
melodie a fantazie. Mezi jeho nejslavnější díla patří Sonáta h moll a dva klavírní koncerty
Es dur a A dur.
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4 Klavírní vývoj a kompozice
Jak již bylo zmíněno, Smetana projevoval nadání i zájem od dětského věku a pilně
cvičil. Naštěstí ho rodiče nemuseli do cvičení nutit a vzdělával se v mezích (na rozdíl od
jiných velkých skladatelů). V Litomyšli se vzdělával u Jana Chmelíka, a po odstěhování
do Jindřichova Hradce poznal Františka Ikavce, kterého měl v oblibě více než Jana
Chmelíka. František Ikavec byl zdejší regenschori, komponoval a měl rozsáhlé hudební
vědomosti a Smetana se u něho učil na housle, violu, klavír a zpěv. Ve Smetanovi se
zmítaly dva pocity. Jedna část Smetany se Ikavce bála, protože byl v hodinách velmi
přísný a často se na svého žáka zlobil a na druhou stranu ho velice obdivoval, pro jeho
znalosti a chtěl se od něho vše naučit. Dokonce zde zkomponoval svoji první klavírní
skladbu Kvapík D dur.
V době studia v Havlíčkově Brodě se mu líbilo. Jediné, co mu zde chybělo, bylo
hudební vzdělání. Otec mu zakázal vzdělávat se u hudebního učitele, protože si myslel,
že ho to rozptyluje a vzdaluje od studia, a proto se Bedřich rozhodl vzdělávat sám. Díky
podpoře a oblibě u profesora Šindeláře, který měl v oblibě hudbu, mohl Smetana cvičit
na jeho klavír a poznal u něho klavírní výtahy několika oper.
Ačkoli měl Smetana několik učitelů, můžeme ho označovat za autodidaktika,
protože tito učitelé mu dali jen potřebné základy a Smetana se sám se svým nadáním a
pílí dopracoval ke svým úspěchům. Dle slov Balthasara „Bylo tedy v umění Smetanově
velmi málo nacvičeného a nesmírně mnoho vrozeného, co zasahovala do nejhlubších a
nejrannějších vrstev jeho duše.“46 Převážně se jako autodidaktik vzdělával v klavírní hře
a jeho pochyby nad životem klavírního umělce a skladatele zmizely po prvním poznání
Ference Liszta, největšího klavírního virtuóza té doby, který měl na jaře roku 1840
v Praze koncert. Návštěva jeho koncertu pro něho byla motivujícím momentem a krátce
po koncertě se Smetana rozhodnul, že se bude věnovat jen hudbě a měl velké naděje na
život umělce. Dokonce dne 13.3.1840 oznámil řediteli Jungmannovi, že ukončuje
studium na gymnáziu a bude se věnovat jen hudebnímu vzdělání.
Při studiu v Plzni chtěl mít své hudební vzdělání komplexní, a tak kromě cvičení
na nástroj, navštěvoval koncerty, opisoval noty, studoval díla ostatních skladatelů a
zajímal se o teorii komponování.
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K jeho oblíbeným vlastním skladbám v mládí patřila Louisina polka, kterou on
sám považoval za velmi zdařilou a jak uvedl – „Tato polka, aniž bych se chtěl chváliti,
má sotva sobě rovné. Takt za taktem je svěží a krásná, takže v Plzni každý, kdo ji slyšel,
nemohl se jí dost vynachváliti a naposlouchati. Žádnou skladbu, kterou jsem napsal,
nemohu častěji hrát, protože se mi pak již zprotiví; ale tuto polku mohu hrát neustále, a
přece mne neomrzí.“47 Stejně rád hrával i svojí další polku – Jiřinkovou polku. Mezi jeho
další menší skladby patří polky Vzpomínka na Nové Město, Kateřinina polka, Ze
studentského života, Polka B dur, Kvapík a jiné. „Jeho dochované polky z raného období
ještě neprozrazují tvůrčí osobitost, jsou to taneční skladby přes kompoziční začátečnictví
ve svém prostředí a ve své době sice nadprůměrné, leč přece jen jako skladatelský projev
běžné.“48
V této době zkomponoval i skladby netanečního charakteru – mezi tyto díla patří
tři Imprompty, dvě čtyřruční klavírní ouvertury, klavírní duo, a především Fantazie pro
housle a klavír na národní píseň Sil jsem proso. Klavírní part je virtuózní a těžký, a pro
mnohé interprety té doby byl nehratelný. Protože Smetana neměl technické problémy,
zkomponoval tuto skladbu na míru pro sebe a nemyslel na to, že by to pro někoho mohla
být obtížná.49
Po odchodu do Prahy zpočátku Smetana nekomponoval, ale po ustálení a zlepšení
jeho situace opět začal. Spolu s vyučováním u Thunů tedy navštěvoval hodiny kompozice
u Proksche, což pro něho byla důležitá součást vývoje a díky pilné práci a nejlepšímu
vedení si brzy osvojil teoretické, harmonické a formové poznatky kompozice a rozvinuly
se u něho charakteristické a osobité rysy. „Vnitřní myšlenkové sepětí hudebního
organismu, práce soustředěné k nejmenším motivickým či tematickým výchozím prvkům
a přímo architektonické mistrovství stavby.“50 Smetanova kompoziční technika spočívá
v syntéze klasicistních pravidel a romantického cítění, a právě kvůli této kombinaci je
považován za skladatele třetí etapy romantismu s názvem klasicko-romantická syntéza.
Ze začátku roku 1844 začal komponovat cyklus, ve kterém skladby odhalují
Smetanovu citlivou duši v době svého zamilování do Kateřiny Kolářové. Kateřina ho
oslnila svým vzhledem, svojí veselou povahou a také svými klavírními dovednostmi,
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PRAŽÁK, P., Bedřich Smetana (Úvod do života a díla), Praha: Albatros, 1974, str. 27
HOLZNECHT, V., Bedřich Smetana (Život a dílo), Praha: Panton, 1984, str. 54
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Proto se skladba v té době tolik nerozšířila
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SÉGUARDTOVÁ, H., Bedřich Smetana (hudební profily), Praha: Supraphon, 1988, str. 30
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které obdivoval, když spolu secvičovali čtyřruční skladby. Období počátečního
přátelského, vřelého, komplikovaného i odtažitého vztahu promítá v cyklu Bagately a
impromptus. Je to přínosné dílo, jehož inspirace zřejmě pochází z drobných skladeb od
skladatelů Schumanna a Chopina. Tento cyklus dokončil 20. 7. 1844 a obsahuje osm
kratších písňových skladeb, které jsou charakteristické svými programními názvy –
Nevinnost, Sklíčenost, Idyla, Touha, Radost, Pohádka, Láska a Nesvár. Po každé části se
střídají paralelní tóniny dur/ moll (C, a, G, e, D, h, A, fis). Všechny názvy mají posluchači
naznačit a přiblížit etapy jeho pocitů, které zažíval zpočátku s Kateřinou.51
Díky důkladným a velmi početným příkladům, které měl zadané od Proksche si
rychle osvojil potřebné kompoziční znalosti a vznikali v tomto čase menší i rozsáhlejší
díla, jako například Sonáta g moll, která vznikla v roce 1846. Měla čtyři věty,52
poukazovala na technickou dovednost skladatele a na inspiraci Beethovenem a Berliozem
(práce s ideé fixe).
V roce 1848 zkomponoval cyklus Šest charakteristických kusů, který byl
věnovaný F. Lisztovi. Liszt cyklus vnímal jako velice dobře propracovaný a vydařený
celek, a dokonce ho nazval jako nejzdařilejší dílo, které v poslední době slyšel. Při
kompozici tohoto cyklu Smetana použil tři stejnojmenné tóniny – C, c, G, g, D, d, což
zajistilo kontrast a výrazové rozdělení skladeb. V dopise, který napsal Liszt Smetanovi,
zaznělo doporučení, ať v první části změní Smetana název z Markétka v lese, jen na část
V lese. Názvy nám ukazují, že tři durové skladby mají inspiraci ve skutečných podnětech
(V lese, Pastýřka a Válečník) a tři mollové skladby mají oproti tomu inspiraci ve
skladatelově duši (Vznikající vášeň, Touha, Zoufalství).
Po tomto cyklu zkomponoval dvě větší monumentální klavírní skladby, které se
řadí ke Smetanovo technicky nejobtížnějších skladbám a jsou to skladby Caprice g moll
a Allegro capriccioso a ani jedna skladba nebyla za jeho života známá.53
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Nevinnost nám znázorňuje podobu dívky, ke které chová hluboké city. Sklíčenost v sobě obsahuje
pochybnosti, zda jeho snaha bude úspěšná a jeho city budou opětovány. Úspěch v podobě šťastných a
příjemných okamžiků můžeme zaslechnout v částech Idyla a Pohádka. Další tři části jsou odrazem
autorovy lásky a úcty k jeho vyvolené a jsou to části Touha, Radost a Láska. Nesvár, jak už název napovídá,
je ukázkou hádky mezi ním a Kateřinou.
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Tato sonáta vznikla ve skladatelových dvaadvaceti letech, ale celá zazněla až v roce 1944, protože byla
k dispozici jen část sonáty a ta byla v roce 1944 odvysílána v rozhlasovém vysílání a díky tomu se potom
objevil i zbylý kus sonáty.
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Tyto skladby jsou velmi technicky náročné, mají složitou strukturu a stylizaci, a proto nejsou moc
oblíbené mezi interprety.
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Roku 1849 zkomponoval, na počest svatby své bývalé žačky Marie Thunové,
cyklus Svatební scény, který má tři části.54 Protože byl tento cyklus určený jeho bývalé
žačce, zohlednil její technickou vyspělost a v tomto díle se můžeme přesvědčit, že i přes
menší technickou obtížnost, aby si skladby bez obtíží mohla zahrát, umí dosáhnout
uměleckého efektu i malými prostředky.
V této době ho velice zajímala a naplňovala klavírní hra a věnoval se dvěma zcela
odlišným cyklům. Nechal se inspirovat drobnými skladbami a skladateli Schubertem a
Schumannem a vznikl cyklus Lístky do památníku. Skladby komponoval na přelomu 40.
a 50. let. Lístky do památníku měl být původně cyklus o 24 skladbách v každé tónině,
inspirovaný Temperovaným klavírem od J. S. Bacha. Od této myšlenky upustil, když
některé tóniny použil víckrát. Dokonce sám F. Liszt dílo vyzdvihl a pochválil a zmínil,
že v oblasti menších romantických skladeb, patří tyto kousky k velice zdařilým. Dokonce
mu v několika skladbách poradil drobné úpravy, kterých si Smetana cenil, některé použil,
ale z většiny zanechal skladby, tak jak od počátku zamýšlel.55
K tomuto cyklu vytvořil ještě jeden cyklus s názvem Črty, který vyšel ve dvou
sešitech56 pod nakladatelstvím Roberta Veita v Praze roku 1858. Črty věnoval Kláře
Schumannové, která mu některé pochválila, ale k některým mu, stejně jako Liszt, poslala
své názory a rady na vylepšení. Mezi skladby, které se jí líbily, patří Píseň pocestného,
Preludium z op. 4, Robertu Schumannovi a Lístek cis moll. Díla Lístky do památníku i
Črty jsou komponovány na způsob Schumannových dětských skladeb. U většiny skladeb
v těchto cyklech využil malou písňovou formu, do které promítal své pocity a vzpomínky.
Sám Smetana nepovažoval tyto skladby za obtížné a spokojil se s myšlenkou, že to jsou
skladby oddechové.
Druhým cyklem, kterým se Smetana zabýval, byly polky. Smetana měl tento tanec
v oblibě a sám rád tančil. Při jeho prvních kompozicích byly polky inspirované lidovými
písněmi a byly určeny k tanci. Zde se nechal inspirovat Chopinem a jeho stylizací
mazurek a valčíků. Jako tanec ke stylizaci si však vybral polku, protože mu jako český
tanec byla nejbližší a vložil do typicky české hudby technické a virtuózní prvky. Tyto

54

Svatební scény – první část Svatební průvod, druhá část Ženich a nevěsta, třetí část Svatební veselí.
Všechny tři části jsou kontrastní a zahrnují v sobě charaktery veselosti, zpěvnosti a jemných melodií.
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Byly to skladby – Scherzo-polka, Přívětivá krajina, Lístek b moll, Vzpomínka a Rapsodie
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Pod opusovými čísly 4 (Preludium, Idyla, Vzpomínka, Vytrvalá snaha) a 5 (Scherzo-polka, Zádumčivost,
Přívětivá krajina, Rapsodie)
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polky už jsou charakteristické Smetanovými kompozičními technikami a mezi interprety
jsou oblíbené a často hrané. Oba cykly vyšly pod vydavatelstvím Marca Berryho v letech
1854–1855. Polky jsou pro Smetanu typickou formou a píše je již od mladých let, kdy
ještě neměl žádné teoretické vzdělání o komponování. Od prvních polek se samozřejmě
oba tyto cykly liší. Polky jsou stylizované a je to první krok k jeho dalším stylizovaným
skladbám v pozdějších letech.
Oba cykly jsou řazeny do Smetanovy vyspělé a charakteristické tvorby. Všechny
polky v těchto dvou cyklech jsou kontrastní a doplňují se, takže oba cykly jsou hudebně
zajímavé. Salonní polky jsou vytvořeny ve větším kontrastu než Poetické polky. Ačkoli
jsou polky rozděleny do dvou cyklů (op. 7 a op. 8), kompozičně tvoří jeden celek a
všechny jsou jedinečné v technikách, které do nich Smetana vložil. Jak už bylo zmíněno,
takto upravené skladby už nevytvářejí pocit tance (to ovšem neznamená, že by Smetana
polkový a taneční charakter zcela zakrýval), ale jsou různými způsoby stylizovaně
zpracované. Například doprovod už nemůžeme nazvat doprovodem, protože je sepsán
jako samostatný hlas, který obohacuje melodii buďto kontrapunkticky, imitačními prvky
nebo samostatným protihlasem.
Jeho první idealizovanou polku zkomponoval 15. 10. 1848 a byla to polka f moll,
kterou následně přepracoval a zařadil do cyklu polek. Skladatel se snaží zachovávat
třídílnou formu, i když některé polky obohacuje o trio nebo další samostatný díl.
Nejméně osamostatněnou polkou od tanečnosti je polka E dur, která je
charakteristická svojí prostou a jednoduchou zpěvnou melodií, ve které se často opakuje
hlavní motiv a není příliš dlouhá. Tato polka na posluchače působí optimistickým a
uvolněným dojmem a patří do cyklu Salónních polek.
Další částí tohoto cyklu je polka Fis dur, která se s polkou g moll z Poetických
polek řadí k nejméně tanečním polkám. Tato polka je ale naprosto kontrastní k polce g
moll. Její základní téma působí velmi veselým a radostným dojmem a je daleko obsáhlejší
než polka g moll. Rozdílné nejsou jen polky mezi sebou, ale také se liší i kusy
jednotlivých částí uvnitř skladby a je různá i práce mezi melodií a doprovodem. Sám Liszt
si nejvíce oblíbil právě zmiňovanou polku Fis dur, která je virtuózním kusem, a přidal si
k ní předehru a dohru, kterou si však Smetana neosvojil. Pravá ruka má virtuózní pasáže,
které doprovází zpěvná a klidná melodie v levé ruce.
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Poslední skladbou tohoto cyklu je polka f moll, která je charakteristická
pomalejším tempem a zpěvností. Polka se dá rozdělit do tří částí a b a, kdy první část má
melancholickou náladu, která se ve druhé části změní na veselou. Posluchače může
zaujmout neobvyklé pojetí tria, které bývá většinou pomalejší a klidné. Zde je to však
naopak. Trio je tanečního charakteru, začíná z pomalejšího tempa a postupně se tempo
zrychluje a s tématem se pracuje různými způsoby. Celé trio je veselé a nabité energií,
kterou při přechodu na opakující se první díl, vystřídá pocit nostalgie a zpěvnosti.
U Poetických polek nenajdeme tolik charakterových kontrastů. Jsou především
jemné, zpěvné a veselé. Z těchto polek jsou to dvě polky, ve kterých můžeme nalézt
taneční prvky a jsou to polky As dur a Es dur.
V polce As dur je první část veselá a hravá. Ve střední části je nahrazena
kontrastními krátkými úseky, které se třikrát opakují a střídá se v nich lyrická melodie s
toccatovým rytmizovaným motivem a při opakování dochází k modulacím. Polka končí
opět hlavní úvodní částí. Polka Es dur je charakteristická synkopami a přiznávkovým
doprovodem. Také je zde zajímavá práce s časem, aby interpret docílil správné veselé a
temperamentní nálady této polky. V tomto cyklu je ještě polka g moll, která je tanečnímu
charakteru vzdálena nejdále, ze všech šesti polek. Základem této polky je krátký
melodicko-rytmický motiv, který se v průběhu polky opakuje beze změn a jen ve střední
části s ním autor pracuje a rozvíjí ho. Střední část je dvoudílná, která se poprvé ukáže
jako tanečně-dramatický úsek a v triu se vrací jednoduchý motiv doprovázený basovou
prodlevou.
Ani jeden z cyklů nezískal mezi tehdejšími posluchači a umělci velký úspěch, a
to z důvodu náročnosti propracování skladeb.
„V polovině padesátých let představují však již oba cykly polek i soubor Lístků do
památníku Smetanu jako mistra, který uměl v miniatuře vytvořit celou galerii obrazů a
který v tom prokázal nejen investiční bohatství, ale také již vysokou schopnost jemného
odstínění harmonického, modulačního, metrického a v neposlední řadě klavíristického.“
57

Po smrti svých dcer zkomponoval v roce 1855 již zmíněné Klavírní trio g moll.58
Tato skladba vznikla po smrti jeho dcery Bedřišky. „Ve svém soupise skladeb zdůraznil,
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SÉGUARDTOVÁ, H., Bedřich Smetana (hudební profily), Praha: Supraphon, 1988, str. 66
Dílo bylo velmi zdařilé, ale nebylo pražskými posluchači pochopeno a ani dostatečně pochváleno. Po
roce se s dílem seznámil i F. Liszt a byl nesmírně dojatý
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že Trio představuje „upomínku na první dítě Bedřišku, která neobyčejným talentem pro
hudbu nás unášela, záhy však neuprositelnou smrtí jsouc 4,5 roku stará nám vyrvána
byla.“59
Po Klavírním triu g moll vznikly ještě další menší skladby, mezi které patří například
Caprice g moll a Allegro capricioso60
Při pobytu v Göteborgu zpočátku nekomponoval, protože se seznamoval s novým
životem. V první sezóně ho inspirovala Fjörda Benecková k další skladbě polkového
charakteru s názvem Bal Vision. Je to menší klavírní skladba, do které zakomponoval
kousek jejího jména pod tóny f e d a.
O jeho klavírním umění a virtuozitě víme, díky psaným kritikám v Göteborgu.
Zde je na ukázku jeden příklad – „Jeho klavírní hra sklízela všeobecný obdiv a uznání.
Kritika vesměs vyzvedala jemný, barevný a bohatě odstíněný úhoz a hlubokou
muzikálnost v pojetí a interpretaci skladeb.“61
Jeho další skladbou byla Etuda C dur, která pro něho znamenala novou formu,
protože doposud žádnou tohoto typu nenapsal.62 Pro toto dílo jsou charakteristické práce
s kontrastními myšlenkami. Prvním tématem je bouřlivá a energická myšlenka, která je
ztvárněna virtuózní technikou, chromatickými postupy, rychlým tempem a toccatovým
akordickým zpracováním. Protikladem k tomu je lyrická, zpěvná a emotivní část, která je
postavena na jednohlasé melodii, která je podložena akordy. Tato druhá část se ještě
rozvíjí do veselého až tanečního charakteru, která končí ve fortissimu a závěr se skládá
z efektních akordických skoků.
Po této skladbě se pustil po zcela nové cestě a začal pracovat na skladbě Mackbeth
a čarodějnice63. Tato skladba je postavena na bohaté harmonii, kdy jsou krátké a prosté
melodie s jednoduššími rytmy podloženy různými chromatickými postupy, alteracemi,
nónovými a zvětšenými akordy a podobně. Skladba se dá rozdělit do dvou částí, které
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SÉGUARDTOVÁ, H., Bedřich Smetana (hudební profily), Praha: Supraphon, 1988, str. 69
Skladba je technicky velmi náročná a předpokládá se, že ji Smetana zkomponoval pro světově známého
virtuosa Alexandra Dreyschocka, kterému byla věnována
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V mládí napsal dvě etudy, ale nedosahují takové úrovně, a proto se řadí spíše ke studijním pracím
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Protože tato skladba zůstala pouze jako skica napsaná tužkou, a to vedlo k původní domněnce, že je to
podklad pro orchestrální skladbu. Dokonce jsou i známé pokusy od jiných hudebníků, kteří se skladbu
snažily provést orchestrálně. Skladba je ale zařazena do čistě klavírních skladeb z důvodu, že sám Smetana
ve svém soupise ji zařadil do skladeb klavírních a také proto, že má typické znaky klavírní kompozice a
faktury.
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jsou ukončeny codou a v obou částech jsou znatelné rondové a písňové prvky, které jsou
zpracovány virtuózními pasážemi a akordy a také již zmíněnou harmonickou barevností.
Skladba je velmi vydařená a pro zdařilý výkon požaduje značné nároky na technickou i
přednesovou dovednost interpreta. Tuto skladbu dokončil v roce 1859.
Velmi kontrastním dílem, které vznikalo ve stejné době, je Bettina polka, která je
jednoduchá, má prostou melodii a je charakteristická svou veselostí a taneční náladou.64
Na jaře 1860 zkomponoval klavírní cyklus čtyř polek, který rozdělil po dvou do
opusových čísel 12 a 13. První dvě polky věnoval své švédské přítelkyni Fjördě
Beneckové a druhé dvě polky věnoval své druhé manželce. Všechny čtyři polky vyšly
prvně u nakladatele Schalek a Wetzler v roce 1863 byly rozděleny do dvou sešitů. Později
byly pojmenovány Vzpomínka na Čechy a byly vydány najednou u Barvitia. Tento cyklus
vyjadřoval jeho stesk po vlasti. Nechal se opět inspirovat Chopinem a jeho stylizací
mazurek. V prvních třech polkách je inspirace velmi znatelná. Ve všech polkách jsou
zachyceny nálady a myšlenky o vlasti.
První polka v tónině a moll má melancholický začátek, kde jsou zajímavé
harmonické postupy a má základ v drobných motivech. Střední část je naprosto odlišná.
Začíná v rychlejším tempu ve forte, je energická a dalo by se říci, že i veselá. V tomto
díle se pracuje s jeho hlavní myšlenkou v různých tóninách a dostává se zpátky do
původní nálady první části. Začátek druhé polky e moll je založený na jednoduché
harmonicky zajímavé melodii. Celá skladba obsahuje jen jedno téma, které se v průběhu
výrazově mění z pomalého a zpěvného začátku do veselé a rychlejší části, která se ke
konci opět vrátí zase k původní jednoduchosti. Další polka e moll je napsaná v mollové
tónině, ale má taneční a veselejší charakter a na posluchače zapůsobí svou jednoduchostí
a melodičností. Poslední polka Es dur je kontrastní k ostatním polkám. Má vášnivý a
energický charakter, který je podporován přiznávkovým doprovodem v levé ruce. Tento
charakter se několikrát prostřídá s pomalejší, zpěvnější a lyričtější částí, ale konec polky
zazní energicky a rozhodně.65
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Polka byla věnována jeho nastávající ženě Bettyně, se kterou si dopisoval a na její žádost ji zkomponoval.
Smetanu velmi potěšil zájem jeho snoubenky a hned po přijetí dopisu tuto polku zkomponoval a obratem
ji poslal do Čech. Bettyně se však polka nelíbila.
65
Pro Smetanu měl tento cyklus hudební i citovou hodnotu tak vysokou, že ho řadil k nejvydařenějším,
hned po Českých tancích.
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Plný vzpomínek a nadějí na úspěšnou uměleckou činnost napsal roku 1861 na
podzim koncertní etudu Na břehu mořském.66 V této etudě je znatelná inspirace
severským mořem a atmosférou tohoto místa. Také je zde poznat obdiv k jeho největšímu
vzoru F. Lisztovi a podobná kompoziční práce. Etuda je charakteristická virtuózními
rozklady, pasážemi a chromatickými figurami, ze kterých vychází melancholická
melodie, která je během skladby naléhavější, vášnivější a vygraduje uprostřed skladby
prostřednictvím triolových oktávových postupů a skoků. Po tomto vrcholu následuje
kadence, která celé dílo uklidňuje a vrací se zpět melancholická melodie. Etuda je
technicky náročná, ale i přesto je dobře hratelná a často interprety vyhledávaná.
V roce 1862 vznikla další velká klavírní skladba, kterou za svého života Smetana
málo hrával. Fantazie na české národní písně je kombinací lidových písní ze sbírky K. J.
Erbena (Nápěvy písní národních v Čechách) a virtuozity na vysoké úrovni. Toto dílo
zahrnuje komplexní práci s přednesem v různé dynamice, v odlišných náladách,
s různými technickými prvky – s prstovou techniku, akordickými skoky a postupy,
polyrytmy, hraní v malém rozsahu tónů i po celé klaviatuře, objevuje se tam různá
artikulace, délka skladby prověřuje interpretační dovednost dlouhodobější koncentrace.
Vrcholem kompoziční klavírní práce byly dva cykly – Sny a České tance.
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Tato etuda byla natolik zdařilá, že ji dokonce Josef Proksch zařadil do své Velké klavírní školy a díky tomu
se dostala na veřejnost a mohla být hrána ostatními umělci.
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5 Sny
Cyklus Sny začal Smetana komponovat roku 1875, kdy trávil první léto
v Jabkenicích. Tímto cyklem se vrátil ke klavírní tvorbě po 12letech. Tímto dílem zpětně
poděkoval svým žačkám za pomoc při finančních problémech a za splnění jeho přání, aby
mohl navštívit zahraničního lékaře po ohluchnutí. Tyto žačky ho dokonce navštěvovaly i
po jeho ohluchnutí a odstěhování do Jabkenic. Protože byl ve společnosti oblíbený a chtěl
zachovat určitý styl a úroveň jeho žaček, použil francouzské pojmenování u jednotlivých
částí skladeb i u cyklu jako celku. Každé žačce skladbu věnoval v půvabných zdobených
deskách.
První skladbu s názvem Zaniklé štěstí (Le bonheur éteint) věnoval komtese Karle
Thunové-Hohensteinové. Druhá skladba s názvem Útěcha (La Consolation) byla pro
hraběnku Leopoldinu Ledebourovou. Jako třetí skladba byla zkomponována skladba
v Čechách (En Boheme) a patřila hraběnce Selině Nosticové. Tyto tři skladby patřily do
prvního sešitu. Druhý sešit obsahoval zbývající tři skladby. Skladbu s názvem V salóně
(Au Salon) daroval hraběnce Willi Lerchenfeldové, pátou část tohoto cyklu Před hradem
(Pres de Chateau) napsal pro hraběnku Jeannu Nosticovou a poslední část Slavnost
českých venkovanů (La Fete des Paysans Bohémiens) vypracoval pro hraběnku Josefínu
Arcovou-Zinnebergovou.
Obecné předpoklady k úspěšnosti skladby v této době byly, aby skladba
obsahovala virtuozitu, zpěvnost, velké dynamické kontrasty, drobné pasážové motivy
vystřídané velkými akordickými prvky. Skladba musela být efektní a přesto půvabná.
Všechny tyto požadavky byly ve skladbách splněny. Jsou zde typické prvky Smetanovy
kompozice a jeho virtuozita. Všech šest skladeb lze nazvat charakteristickými kusy, které
v sobě mají kombinaci lisztovské virtuozity a zároveň jim nechybí jemnost a zpěvná
melodie, a tudíž jsou interprety často vyhledávány a jsou oblíbené i u posluchačů. Dílo
má programní nádech a skladby na sebe tematicky navazují.
V jednotlivých názvech jsou schované i skladatelovy pocity a vzpomínky. Při
práci tohoto cyklu zřejmě vycházel z inspirace Lisztova díla – Léta putování (poutnická).
Ačkoli se dlouhá léta předtím zabýval operou není zde znatelná dvanáctiletá pauza
v klavírní kompozici.
„Vnějšími obrysy připomínají Sny Smetanův první rozsáhlý klavírní cyklus Šest
charakteristických skladeb. Obsahují rovněž šest čísel (Zaniklé štěstí, Útěcha, V Čechách,
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V salóně, Před hradem, Selská slavnost), ale hovoří v nich už jiný Smetana. Každá ze
skladeb cyklu je vybavena přímo oslňujícím leskem, jenž však není účelem, ani jádrem
skladeb. To tkví v neobyčejně ušlechtilém výrazu a jemné poetické náplni. Smetanova
hudební mluva nabývá tu nových odstínů, celým cyklem vane kouzlo vzpomínky na
vynikající dojmy, v nichž si při zpětném pohledu podávají ruku smutek i vděčné
díkuvzdání“.67
Pro ukázku kompozičních prací a interpretačního pojetí jsem vybrala k úplnému
rozboru části Před hradem a Slavnost českých venkovanů, protože jsou to dvě vrcholné
části celého cyklu a je tam použito mnoho kontrastních prvků, které jsou použity i u
ostatních částí.
Pro představu, jak se nechal Smetana inspirovat lisztovskou virtuozitou budou do
práce vloženy ukázky ze skladeb s popisem použité techniky.
5.1 Před hradem
Tato skladba je charakteristická svou rytmičností a energičností. Skladba má dvě
hlavní témata, které se mezi sebou střídají a v přechodových částech kombinují. Na
prvních dvou stránkách v části A zaznívá jedno téma, na posledním řádku druhé strany
se objevuje část B s kontrastním tématem, které zaznívá na třetí a čtvrté straně. Na
posledním řádku čtvrté stránky dochází ke kombinaci obou témat a na další stránce
zaznívá téma z části A, ale neopakuje se v tak velké míře jako na začátku a je jen na 4
řádky, po kterých následuje opět téma části B, které je také zkrácené a je dlouhé jen na
tři řádky. Po tomto kousku se objevuje závěrečná část A. Formálně je to tedy velká třídílná
rozšířená forma.
V prvních dvou taktech je uveden motiv, který zaznívá celý první kus. V první části
v levé ruce musí interpret zaměřit svoji pozornost na oktávové postupy a skoky a v pravé
ruce na kombinaci akordů a oktáv s tečkovaných rytmem. Akordy a oktávy musí být
hrány uvolněně, z celých zad tak, aby vše znělo rytmicky a vyrovnaně. První část je psána
ve velké dynamice a stále dokola se tam v různých obměnách opakuje krátký a rytmicky
výrazný motiv. Ačkoli je začátek skladatelem napsán ve forte a je tam i požadavek, aby
oktávy v levé ruce byly těžké a výrazné, nemělo by se začínat s příliš velkým zvukem a
monumentalitou, protože by skladba neměla možnost pozdější gradace, při zahuštění
67

PRAŽÁK, P., Bedřich Smetana (Úvod do života a díla), Praha: Albatros, 1974, str. 122
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faktury v místě ukončení prvního dílu. Vypsání forte a marcata bych chápala jako
naznačení energičnosti a správného charakteru skladby, aby nedošlo třeba ke zpěvnému
a romantickému pojetí. Ke správnému provedení skladby patří i správně zvolené tempo,
které podporuje charakter skladby.

Při hraní úvodního motivu v akordech a oktávách by se měl interpret zaměřit na
vrchní tóny, aby i při zahuštěné faktuře zazníval motiv stále stejně výrazně a k tomu musí
stále jako protihlas zaznívat oktávové postupy v levé ruce. Doporučená cvičení oktáv
v levé ruce spočívají ve fixaci ruky ve vzdálenosti oktávy, ale i přes tuto fixaci by měla
být ruka v podstatě volná, aby nedocházelo k zatínání svalů a případné bolesti ruky.
V notovém zápise v levé ruce je u některých částí vypsané staccato, ale řekla bych, že by
se všechny oktávy měly hrát artikulačně stejně, a to v portamentu, aby nedocházelo
k nevyrovnanosti. Rozhodně se nehodí krátké a ostré staccato. U částí s technickými
prvky jako jsou oktávy nebo obtížné skoky akordů je důležité mít hmatovou jistotu.
Podstatná je tu i práce s pedálem, který se musí brát jemně, opatrně a krátce, kvůli
hlubokým tónům v levé ruce, protože i když je celý tento díl monumentální, nesmí být
zahalen do zastřeného pedálového zvuku.
Jelikož je to skladba založená na výrazném rytmu, musí se části s tečkovanými
rytmy zahrát dostatečně přesvědčivě a správně, aby krátké hodnoty nebyly rušivé,
nerytmické a neměly ostrý tón, ale také nesmí zaniknout ve zvuku ostatních not. Jen
správným počtem a provedením docílíme rytmický a pochodový charakter této skladby.
Je důležité dodržovat popisky od autora, kvůli správnému provedení díla, aby bylo
provedeno a zaznělo, tak jak to skladatel původně zamýšlel. V místech, kde jsou u
osminových not vypsány akcenty se musí všechny noty zahrát výrazně.
Vrcholem první části je místo, kde obě ruce hrají ten samý motiv ve fff a pravá
ruka hraje místy až ve čtyřčárkované oktávě. Zde by mělo docházet k velké sluchové
kontrole, aby akordy ve velké dynamice nebyly ostré, ale aby měly kulatý tón a aby stále
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byla zřetelná melodie. Po prvních dvou taktech se dynamika zeslabí a motiv zaznívá
v levé ruce.

V částech, kde se střídají ruce, musí být velice přesné střídání rukou, zde je na prvním
místě rytmus a jednota zvuku při střídání rukou. V těchto čtyřech taktech by mělo dojít
k přirozenému zpomalení a zeslabení, protože je to ukončení první části a rovnou je to i
příprava na střední část. Mezi těmito dvěma kusy se mění tónina h moll na tóninu G dur.

Ve střední části dochází k nepatrnému zmírnění tempa a také ke změně kompoziční
práce i charakteru. Z energické a rázné části se najednou přechází do zpěvného a
melodického až lyrického dílu, který je rozdělený do tří oblastí, které obsahují výrazné
dlouhé tóny v pravé ruce doprovozené akordy ve středním hlase. Melodie i střední hlas
jsou doplněné o harmonickou výplň v šestnáctinových notách, která začíná vždy po
zaznění dlouhého tónu v pravé ruce. Je zde tedy důležité, aby ruce na sebe navazovaly
plynule a v jednotném rytmu a k tomu si může interpret pomoci i správnou pedalizací.

V celém středním kousku by měla zaznívat výrazně pravá ruka se svými dlouhými
melodickými tóny a basovými tóny v levé ruce, bez kterých by byla tato část zvukově
44

prázdná. Tato část musí mít neustálý tah a napětí, aby se jednoduchá melodie nerozpadla
na malé nesrozumitelné kousky, důležité je také zvýraznění harmonických změn. Melodie
v této části projde různými modulacemi a postupně se mění charakter. Šestnáctinové noty
přecházejí do osminových triol a postupně se z piana zvyšuje dynamika až na fortissimo.
Toto místo je obtížné, protože v levé ruce nastupují trioly a v pravé ruce stále zůstávají
šestnáctinové noty, tudíž dochází k polyrytmu.68 Tento jev je doporučeno cvičit
v pomalém tempu a postupně tempo zrychlovat. Ruce by za sebou měly jít přirozeně a
volně, bez různých záseků či pauz, aby melodie nevyzněla trhaně.

Po této melodické, zpěvné a jemné části přichází zhuštění faktury a pomalá gradace.
Kvůli obsáhlejší harmonické výplni je důležité zvýraznit vrchní tóny v melodii a také
trioly v levé ruce, které je potřeba hrát široce a vyposlouchat je, aby nebyly uspěchané, a
ostatní tóny by se měly dynamicky odstínit. Při přechodu mezi částí B zpět na část A
dochází ke kombinaci obou dílů, kdy v levé ruce už zaznívá prvotní motiv a v pravé ruce
doznívá právě hraná melodie. Důležité jsou obě melodie a musí být obě dvě zřetelné a
vyposlouchané.

Při návratu na část A se opět vrací původní tempo a také tónina h moll, která
zůstane osm taktů a po osmi taktech začíná docházet k modulacím, pomocí nich se
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Polyrutmus je rytmický jev, u kterého zaznívá najednou více rytmů

45

dostáváme do tóniny H dur. Zde je velmi problematická technika, kdy se musí interpret
zaměřit vždy na jednu ruku (na tu, která je složitější) a ta ruka, která je jednodušší, by
měla být zautomatizovaná, aby se mohl interpret plně soustředit na těžší technické
problémy.
V první ukázce postupuje levá ruka po čtyřech tónech dolů a měla by být naprosto
samostatná. V pravé ruce jsou nepříjemné skoky a aby nedocházelo k nečistotám, musí
být zaměřena pozornost na melodii, ve které se musí udržet jednotné tempo bez
zrychlování.

Ve druhé ukázce je to naopak. Levá ruka má větší skoky, tudíž musí být větší
soustředěnost na levou ruku.

Po tomto taktu dochází ke skokům v obou rukách a jelikož je to vrchol a přechod
do jiné tóniny, může se zde trochu zpomalit a zahrát tento kousek široce.
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Veškeré tyto zahuštěné, technicky náročné a virtuózní kousky se dají při cvičení
rozebrat do jednotlivých sfér. Nejprve se s jistotou nacvičí pouze melodie bez
akordických výplní a stejným způsobem se nacvičí levá ruka – s jistotou se nacvičí postup
basových tónů. Potom se melodie a bas secvičí spolu dohromady a tím vznikne určitý
obrys, který pomáhá v orientaci ve skladbě a v hmatové jistotě. Potom se zvlášť procvičí
akordické výplně a pomocí různých rytmických i tempových způsobů se vše secvičí
dohromady.
Další náročnou technickou částí je kousek B v tónině H dur. V této části je možné
přizpůsobit si skoky akordů, tak jak to bude pro interpreta nejjednodušší. V druhé
polovině taktu prvního taktu by mohla levá ruka převzít akord z pravé ruky a pravá ruka
mi mohla nerušeně hrát svoji melodii.

Po této technicky nejsložitější části a vrcholu celé skladby přichází
zjednodušování faktury a opět se vrací tónina h moll. Část A začíná ve forte stále ještě
monumentálně a po dvou taktech je najednou subito piano a ruce hrají v unisonu,
postupně se zeslabuje a v závěru už zaznívá melodie v levé ruce v oktávách, kde dochází
ke zpomalování a zeslabování. Pro docílení ppp lze použít levý pedál.
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5.2 Slavnost českých venkovanů
Slavnost českých venkovanů podle mě patří k nejobtížnějším skladbám obou
cyklů. Je zde použito velmi mnoho kontrastních technických prvků a díky složité
tektonické výstavně jsou tu velké požadavky na logiku interpreta. V této skladbě je
viditelná inspirace Lisztovou virtuozitou, která skladbu provází od začátku do konce.
Velkou podobnost v kompoziční práci, v použité technice, ve formálním členění práce a
charakterových vlastnostech tu vidím s jeho dřívější skladbou Fantazií na české národní
písně. Rozdíly u obou skladeb jsou v rozsahu (protože Slavnost českých venkovanů není
tak obsáhlá) a také v tom, že jednotlivé melodie nejsou inspirovány lidovými písněmi
z Nápěvů písní národních v Čechách, ze kterých čerpal v kompozici Fantazie na české
národní písně a u Českých tanců. Nacházíme zde tedy prvky skladatelových vlastních
melodických invencí, což podporuje originalitu celého díla.
V prvních čtyřech taktech se obě ruce střídají ve velmi rychlém tempu
v oktávových postupech ve velkém zvuku, který vystřídá brilantní prstová technická část,
která je založena na krátkých motivech, které se po jednom tónu posouvají dolů. Pro
kvalitní a vyrovnané provedení tohoto úvodu je nutné si hned z počátku vytvořit
prstoklad, který bude stejný při každým zahrání tohoto úseku. Při nácviku je důležité
určení hlavních tónů, od kterých se odvíjí krátké motivy a cvičení po krátkých
kouskách různými rytmickými a tempovými způsoby, umožní interpretovi lepší orientaci
v dlouhých pasážích.

Naprosto stejná kompoziční technika je uprostřed skladby V Čechách a je zde
nazvána kadencí. Tato kadence je obsáhlá na čtyři řádky. Aby nebyly tyto technické části
pro posluchače dlouhé a monotónní je třeba dodržovat vypsané akcenty, které podporují
orientaci v dlouhých pasážích.
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Ve Slavnosti českých venkovanů po dlouhém brilantním úvodu přichází první
téma, které prochází celou první polovinou v různých obměnách. Poprvé je uvedeno
v jednohlase s jednoduchým doprovodem v levé ruce. Téma je v rychlém tempu,
charakter by měl být energický, rázný a pro upevnění tohoto správného charakteru je
potřeba dodržet všechny zapsané akcenty a artikulační pokyny.

Toto téma se v první části objeví ještě několikrát a pokaždé je zpracováno odlišně.
Ve třetím uvedení je téma rozšířeno o oktávové skoky a o melodické tóny
v šestnáctinových notách. I doprovod v levé ruce už je obsáhlejší a jsou vynechány
pomlky.

Hned po tomto zpracování se téma objevuje zase, ale opět v jiné podobě. Už je celé
v oktávách a je rytmicky obohaceno o trioly.
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V závěru této první části se téma ukáže ještě v další podobě, kdy je zpracování
nejsložitější a obsahuje trioly, sextový postup a čtyřhlasé akordy v levé ruce.

Pro jednotu skladby je důležité, aby všechna tato opakování tématu zazněla v jednom
tempu a měla ten samý charakter i přes různá zpracování.
Po uvedení hlavního tématu nastává náhlá změna dynamiky z forte na piano a
z rázného charakteru se stává zpěvný a melodický. Ze staccatové artikulace se přechází
na legato. Je zde poměrně zahuštěná faktura v pravé i levé ruce a je důležité vybrat z toho
melodické tóny, které budou zahrány více výrazně, aby celá tato část prozněla zřetelně. I
tato část má dvě podoby. Poprvé je uvedena v osminových notách a podruhé jsou v pravé
ruce šestnáctinové noty, ale v levé ruce zůstává stejné zpracování.
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V prvním díle je ještě jeden malý krátký úsek, který by mohl být považován za
krátkou epizodickou mezivětu, která je založena na tří tónovém prostém motivu.

Po skončení prvního dílu přichází střední díl, který je kontrastní svou zpěvností,
jemností a použitou technikou. V prvních osmi taktech zaznívá jednoduchá melodie,
která je rozdělena do obou rukou a je vyplněna brilantními stupnicovými postupy v pravé
ruce, které musejí zaznívat velmi zřetelně, vyrovnaně, vázaně a jemně. Je zde použita
prstová technika, která umožňuje trochu odpočinku pro předešlém energickém kousku.

Podobná část se vyskytuje i ve skladbě V Čechách.
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Dokonce se tato technika vyskytuje i v části Zaniklého štěstí a také je zde hodně
rozšířená (objevuje se na celé čtvrté straně a později se vrací na konci šesté strany a trvá
až do konce skladby).

Po prvních osmi taktech přicházejí čtyři takty ve větší dynamice, které skladbu
obohatí o lyrickou a melodickou náladu. Zde není prvotní rychlé tempo, ale výrazný
přednes. Po těchto čtyřech taktech přichází opět první část středního dílu.

Po této krátké lyrické a zpěvné náladě přichází opět hlavní téma z první části a
opět je nápaditě vymyšleno. Jsou zde použity oktávy, tříhlasé a čtyřhlasé akordy, sextové
postupy a různé rytmické kombinace čtvrťových not, osminových not a triol. Spolu
s tímto hlavním tématem se vrací i vedlejší téma prvního dílu v šestnáctinových notách,
tentokrát už v obou rukách. V pravé ruce jsou důležité vrchní tóny a v levé ruce to jsou
tóny spodní, proto se musí zahrát výrazněji, aby byla melodie průzračná, znělá a neztratila
se mezi doprovodnými notami.
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Obdobně zpracovaná je i melodie ve skladbě V Čechách, která je obsažena skoro
v celé střední části s různými obměnami.

Po této části přicházejí dva řádky naprosto nové techniky, která zde ještě nebyla
zmíněna a jsou to terciové postupy v pravé ruce a stupnicové postupy v levé ruce následně
vystřídanými po sobě jdoucími oktávami. Celý tento technický úsek ukončuje brilantní
stupnice, po které přichází poslední velká část skladby. V terciové části jsou vypsány
prstoklady, kterými je dobré se řídit. Tato část je nejtěžší právě kvůli terciím v rychlém
tempu. Při hraní takového technického prvku musí být ruka opřená do kláves, prsty
musejí být volné a zakulacené, ale konečky by měly být zpevněné. Při nácviku tercií a
daného prstokladu se mohou tercie rozdělit na spodní a vrchní tón a mohou se procvičovat
jednotlivě. U závěrečné stupnice a doprovodem čtyř oktáv v levé ruce musí být přesně
dodržen rytmus a pravá ruka se musí orientovat podle ruky levé. Doprovod nesmí čekat
na to, až přijde ten správný tón na souhru, jinak by celá stupnice byla nevyrovnaná a
nerytmická.
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Předposlední téma je opět rozdílné a je velmi energické, veselé, a dalo by se říci,
že i taneční. Kontrastní je tempem, charakterem i stylem kompozice. Tempo je rychlejší
než v předchozích částech a je zde psané Piu mosso, kdy čtvrťová nota by měla být 144.
Začíná se tu ve fortissimu a v pravé ruce zaznívá jednoduchá, radostná melodie
v oktávových akordech, které se dobře hrají, protože stavba akordů je stále stejná. V levé
ruce jsou ale velké skoky, které může být těžké v takto rychlém tempu zahrát, proto by
se tato část měla důmyslně rozfrázovat a měla by se tu promyslet práce s agogikou.

Po šestnácti taktech zůstává téma stále stejné, ale mění se zpracování, dynamika i
charakter. Zde dochází k náhlé změně dynamiky z forte na pianissimo a do správné
nálady se posluchači dostanou, pokud bude tato část zahrána lehce a vesele, a tak aby
byla výrazná melodie. Ostatní tóny by měly být v takové dynamice, aby nepřekrývaly
melodii, a přesto ji podporovaly svou harmonickou bohatostí. Nácvik této techniky má
opět spoustu možností. V pravé ruce se nejprve nacvičí melodie, poté se rozklady dají
cvičit akordicky, nebo se hraje jen vrchní tón a k tomu se zahraje harmonicky dvojhmat.
Opět se dá tato část cvičit různými rytmickými způsoby, které budou popisovány u
Zaniklého štěstí. Může se cvičit i v různé dynamice – velmi potichu nebo naopak velmi
nahlas. To samé samozřejmě platí i pro nácvik levé ruky.

Celá tato část vrcholí oktávovými skoky, při kterých dochází k zesilování a končí
na sff, a jsou zakončeny dlouhým trylkem, na kterém je potřeba velmi zeslabit a vnitřně
se připravit na další část, která je ve velmi rychlém tempu (Presto, čtvrťová nota na 160)
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a opět se zde řeší jiné technické i přednesové problematiky. Oktávové skoky lze nejprve
procvičovat bez oktáv, kdy se hrají jen samostatné tóny a trénuje se paměť i hmatová
jistota. Když se nacvičuje pouze melodie v jednom tónu je třeba hrát ji prstokladem, který
se používá při hraní oktáv, protože jen tak ruka získá hmatovou představu a jistotu.

V další části této skladby je opět kontrastní hudební myšlenka a melodii v pravé
ruce obohacuje ještě protihlas v levé ruce. Obě tyto melodie musí být zahrány tak, aby
doopravdy oba hlasy vyzněly stejně výrazně.

Technicky problematický je přechod z předposlední části na závěr, který obnáší
neustále skoky v polyrytmu, který je založen v levé ruce na hraní stejnoměrných
osminových not a v pravé ruce na triolách s vynechaným prvním tónem. Zde může nastat
problematika čistoty hry spojená s rychlostí tempa a ozývání vyrovnaných a rytmicky
přesných tónů.
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Na poslední stránce je zpracovaný závěr, který je v tempu Piu presto, které se
v závěru skladby ještě zrychlí na autorův pokyn acceleranda. Skládá se ze samých
akordických skoků ve velké dynamice. Některé akordy jsou zdvojené akordickým
přírazem, takže zaznívají dva stejné akordy hned po sobě, a proto se musí dynamicky
odstínit od slabšího po silnější.

Je potřeba pracovat s dynamikou, aby celá stránka nezněla stále stejně silně. Při hraní
takovýchto akordů je důležité hrát uvolněnými rukami z celých zad a mít pevné prsty.
Akordy v pravé ruce zaznívají i v tříčárkované poloze, proto zde musí docházet k velké
sluchové kontrole, aby zvuk nebyl příliš ostrý. V posledním taktu dochází k velkému
skoku ve velmi rychlém tempu a je problematické zahrát tento skok čistě. Velmi záleží
na koncentraci a vizuálním kontaktu s klaviaturou, aby ruce věděly, kam mají skočit. Při
hraní šestnáctinových not, už by se měl interpret koukat na tóny posledního akordu.

5.3 Zaniklé štěstí
Celá úvodní část, která zahrnuje první stránku a řádek ze stránky druhé má v sobě
rysy Lisztovské virtuózní techniky, které jsou patrné hlavně na druhém a čtvrtém řádku
strany první a na prvním řádku strany druhé. Technika je zde složena z krátkých motivů,
které se posouvají směrem nahoru nebo dolů ve velmi rychlém tempu. Na druhém řádku
jsou v pravé ruce tři tóny, které se zahrají od tří různých tónů – od C, od E a od G (pasáž
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je tedy postavena na tónickém kvintakordu) a k tomu jsou dvojhmaty v levé ruce, které
musí být zahrány s pružností a ve staccatu.

Stejný princip je i na čtvrtém řádku první stránky. Tento technický prvek lze rozdělit do
několika fází cvičení. Nejprve se pravá ruka může procvičovat akordicky a až bude mít
interpret hmatovou jistotu, mohou se akordy rozložit a hrát tak, jak jsou psané. Druhým
krokem je, že se při cvičení první tón vždy prodlouží a v hlavě si klavírista musí připravit
následující tóny, které se zahraje ve velmi rychlém tempu a zakončí je zase na hlavním
tónu (nejprve to lze rozdělit na hlavní tóny C, E, G a později mohou být delší noty jen na
tónech C a podobně). V těchto místech se v pravé ruce uplatňuje prstová technika, kdy
není nutné hrát s velkými pohyby od zad, ale je lepší hrát úsporně. Velké pohyby by
mohly celou vyrovnanost pasáží rozhodit.
Podobná práce se nachází i v kadenci Útěchy.
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6 České tance
Posledním klavírním dílem je cyklus České tance, a i zde můžeme vidět
Smetanovu inspiraci lidovostí a tancem. Tento cyklus je složen ze dvou částí, kdy jedna
vznikla v roce 1877 v Praze a patří do ní čtyři polky a druhá část vznikla v Jabkenicích
v létě v roce 1879 a patří do ní deset tanců. Inspirací pro zkomponování takového cyklu
byly zřejmě nově vydané Dvořákovy Slovanské tance. Smetana byl milovníkem tance a
za pomoci učitele Suchého, který bydlel naproti myslivně, pomalu vznikaly tyto
stylizované tance. Tento postarší učitel Smetanovi ukazoval kroky a rytmy jednotlivých
tanců. Tím mu pomohl poznat tance, které neznal. Smetana našel inspiraci i v Erbenově
sbírce lidových písní.
V kapitole o klavírním vývoji byly popsány kompoziční práce a vývoj polek a
poslední čtyři polky, které jsou první částí Českých tanců, jsou vyvrcholením celého
tohoto vývoje.
Tyto polky navazují na kompoziční techniku předchozích cyklů. Především na
Salonní a Poetické polky a dají se považovat za vrchol Smetanových stylizovaných polek.
Charakterově se sice liší, ale jsou to skladby také v polkové stylizaci, rozsahově nejsou
příliš dlouhé a jsou nápadité. Tyto polky mohou být chápány jako jednotlivé skladby, ale
i jako čtyřvětý cyklický celek. Úvodní polka fis moll tvoří svým plynulým tématem
myšlenkový vstup – preludium. Druhá polka a moll, která se rozvíjí z náznaků drobných
polkových motivů, je lyrickou poetickou volnou větou. Třetí polka F dur patří k
nejjásavějším Smetanovým polkám. Obsahuje drobný, stále stoupající motiv, který je ve
středním díle rozvinut ve zpěvnou melodii v tónině Des dur, která se dále pohybuje v
terciových postupech. Poslední z cyklu je polka B dur a představuje zklidnění od jásavého
tónu předchozí skladby.
Druhá část obsahuje řadu deseti tanců. Těchto deset skladeb je inspirováno
lidovými písněmi a tanci z předloh sbírky národních písní Karla Jaromíra Erbena –
Prostonárodní české písně a říkadla. Na rozdíl od Dvořáka každý z tanců pojmenoval,
protože chtěl, aby každý posluchač věděl, který tanec zrovna poslouchá. Jména tanců jsou
- Furiant, Slepička, Oves, Medvěd, Cibulička, Dupák, Hulán, Obkročák, Sousedská a
Skočná. První myšlenkou bylo zkomponovat dvanáct tanců, ale nakonec se rozhodl pro
deset skladeb. Všechny tance jsou tvořeny s jednou myšlenkou, ale liší se v kompoziční
práci. „Ve svém celku jsou České tance ojedinělé. Jejich pestrá náplň obsahová,
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rozmanitost nálad a citů, technická vynalézavost, suverénní styl nástrojový a jejich
jiskřivá a stále nová invence působí při poslechu až závratně.“69
Tance jdou rozdělit různými způsoby kvůli rozmanité práci s písněmi. Ve
skladbách Cibulička, Hulán a Obkročák zvolil Smetana přímou citaci taneční lidové písně
(dodržel melodii i rytmus). U dalších čtyř tanců vytvořil parafrázi na celou taneční píseň
nebo použil jen krátkou citaci– Furiant, Oves, Medvěd a Dupák. U posledních tří tanců,
mezi které patří Sousedská, Slepička a Skočná, vymyslel vlastní téma, ale zachoval
potřebné znaky lidové písně. Všechny tyto tance jsou psány v třídílné formě.
Řada tanců v tomto cyklu má rozdílné charaktery a tance jsou odlišné a
rozmanité. Jsou tam tance, ve kterých se střídají takty a které jsou energické, rázné a dalo
by se říci, že jsou chlapecké. Jsou to tance Furiant, Medvěd a Dupák. Na rozdíl od těchto
tří tanců, jsou tam tance lyrické, něžné a jemné. Jsou to tance Slepička a Hulán. U těchto
dvou tanců by se dalo říci, že jsou zase naopak dívčí. Další skupinou jsou tance, které
jsou kombinací energie, ráznosti i lyričnosti a zpěvnosti. Do této skupiny patří Oves a
Cibulička. Mezitím je umístěný Obkročák, který je veselý, rychlý a střídají se v něm různé
kompoziční techniky. Posledními dvěma tanci, které ukončují celý tento cyklus jsou Sousedská a Skočná. Sousedská je mírnější tanec na tři doby a Skočná je prudký,
dynamický dvoudobý tanec. Všechny tance mají společnou kompoziční promyšlenou
práci, variační techniky, kontrastní části a originalitu zpracování jednotlivých lidových
písní.
Další rozdělení může být i takto – Furiant a Slepička jsou tance sólové. Další čtyři
tance Oves, Medvěd, Cibulička a Dupák jsou tance mužské. Následují písně, které dříve
zpívaly dívky jsou Hulán a Obkročák. Poslední dvojice tanců je Sousedská a Skočná,
které se řadí mezi tance kolektivní.
Pří zkoumání harmonické stavby Českých tanců vyjdeme z harmonického rozboru
témat jejich hlavních i středních dílů. Projeví se nám přitom především nápadný kontrast
jak v použitých akordech, tak i v rychlosti jejich střídání. V hlavních tématech se v
naprosté většině případů objevuje několik mimotonálních dominant, někdy i malé
vybočení z tóniny. Také nejsou vzácné akordy vedlejších stupňů a alterovaných tónů či
akordů. Na každý takt připadá průměrně jeden až dva akordy. Výjimkami jsou tance
Slepička a Hulán, ve kterých jeden akord trvá i dva takty, což je u Smetany neobvyklé.
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Nejméně použitých akordů je v tancích Medvěd a Dupák, které však nahrazuje velké
množství chromatických postupů. Ve středních částech se ve většině případů objevují
hlavní harmonické funkce s převahou toniky a dominanty. Opět tu jsou ale výjimky a
například v Cibuličce se ve střední části objevují hned na začátku dvě mimotonální
dominanty. Změny tu jsou i v době trvání akordu. Akord může trvat jeden, dva i dokonce
čtyři takty a v málokterých případech jsou dva různé akordy v jednom taktu. Takové
případy však jsou a ukázkou je tanec Skočná, ve které se ve středním díle objevují dva
akordy na jeden takt. Nejklidnější střední část bez větších akordických změn mají tance
Medvěd a Dupák, kde se objevuje prodleva na tónice. V závěrečných částích všech tanců
najdeme Smetanovu harmonickou bohatost, kdy se akordy rychle mění a jsou používány
všechny harmonické prostředky, které byly v té době přístupné.
6.1 Stručný popis jednotlivých vybraných tanců
6.1.1 Slepička
Tato skladba má typický taneční a veselý charakter, který v sobě ale má i části
s náznakem dramatičnosti a napětí. Ve skladbě se mění takty z 2/4 na 3/4 a jak už bylo
zmíněno není napsána na žádnou lidovou píseň. Celou skladbu se pracuje s jedním
tématem, které zazní v jednohlasé úpravě hned v úvodu skladby.

V první části zaznívá téma jemně a dalo by se říci, že i laškovně. Levá ruka má
typický polkový doprovod. Při práci pouze s částí tématu je levá ruka upravena do
jednoduchého doprovodu, který doplňuje motiv v pravé ruce.
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Po této jemné části v pianu přichází dramatičtější úsek, kde se dynamika zvyšuje
a pracuje se opět s motivem tématu, který prochází různými tóninami a vrcholí
čtyřtaktovým tématem v oktávách ve fortissimu. Po tomto vrcholu následuje osmitaktová
prostá mezihra, která naznačuje další charakter.
Střední část obsahuje brilantní prstovou techniku v pianu a celá tato část je velmi
jemná, virtuózní a technicky náročná, protože se zde musí zachovat jednotné tempo a
všechny pasáže musí být naprosto rytmické a vyrovnané. K tomu musí proznít veselá
melodie v levé ruce.

Po střední částí přichází znovu část s hlavním tématem, které zaznívá ve
fortissimu v oktávách a po kterém přichází mezivěta, ve které jsou jen krátké úryvky
tématu. Postupně se faktura zjednodušuje a dynamika klesá.
V závěru je velmi důležitá práce s časem a se změnami temp, které se časté. Se
změnou tempa je spojená i změna charakteru. V prvních čtyřech taktech zaznívá motiv
jemně a v pianu a v dalších v šesti taktech se prudce zesílí a nálada je dramatická a
energická. V šestém taktu jsou jen dva akordy, které jsou ve forte a u kterých je důležité
vyposlouchat pomlky, které tvoří napětí a otázku, zda je to konec skladby, nebo zda bude
skladba ještě pokračovat. Po koruně nastupuje opět motiv tématu v pianu a
v následujících čtyřech taktech si ruce navzájem odpovídají. V posledních sedmi taktech
zaznívá stupnicová stoupající pasáž, která končí dvěma akordy v pravé ruce a posledním
náznakem motivu v levé ruce ve fortissimu.
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6.1.2 Medvěd
Stejně jako ve Slepičce se zde střídají 2/4 a 3/4 takty, ale je zde více kontrastních
charakterů, jsou zde jiné kompoziční techniky a skladba je inspirována lidovým
nápěvkem.
Slova tohoto nápěvku
Já si tě, má milá, nevezmu, že ty se podobáš medvědu.
Skladba začíná šestitaktovou předehrou, ve které je v počátečních triolách náznak
této melodie. Trioly jsou zapsány v oktávách a v unisonu a celá předehra je v allegru.
První část začíná v tempu moderato, kdy zaznívá melodie v pravé ruce v oktávách
a ve fortissimu a levá ji doplňuje oktávovými chromatickými postupy. V této části by
měla melodie zaznívat ve velké dynamice a těžce. U konce těchto osmi taktů je vhodné
zpomalit, aby se vytvořil prostor pro plynulý přechod pro následující, charakterově
odlišnou část.

V dalších osmi taktech zaznívá veselá melodie, která je v obou rukách stejná, ale
protože ruce nehrají unisono a začátek melodie v levé ruce je posunutý až na třetí dobu,
je vytvořen zajímavý zvukový efekt. Jedná se zde vlastně o kánon.

Po těchto osmi taktech nastupuje opět hlavní téma, ale tentokrát v levé ruce.
K tomu zaznívá v pravé ruce protihlas ve vrchních tónech. Zde může nastat technický i
přednesový problém, protože v pravé ruce má zaznívat výrazně melodie vrchních tónů a
k tomu ve středním hlase mají jemně a v legatu znít trioly. K lepšímu technickému
provedení je zde vypsaný prstoklad, který může pomoci ke zdařilejšímu provedení této
části.
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Dále se opakují části, které již zazněly (celá první část obsahuje dvě kontrastní
myšlenky, které se mezi sebou neustále v krátkých úsecích střídají). Buďto jsou stejné
nebo jsou s malými obměnami. Tyto obměny mohou obsahovat zahuštění faktury, kdy se
jednohlasá melodie změní na tříhlasé akordy. Nebo se může změnit dynamické pojetí
určitého kousku a motiv, který byl hrán prvně v pianu může být podruhé zahrán ve forte.
Změna může být i rytmická a mohou se změnit hodnoty not, nebo se z triol mohou stát
rovné osminové noty. V neposlední řadě se může změnit i tónina nebo se může obohatit
téma o melodické tóny. Nebo může docházet k jakékoli kombinaci těchto příkladů.
V následujícím příkladu je jednohlasý původní motiv zapsán do tříhlasých i čtyřhlasých
akordů a je tam přidaný melodický tón.

Další ukázka obsahuje stejný motiv, který je ale posunutý o půl tónu výš, je zkrácený a
sekvencí postupuju směrem dolů. V této části už není zpracovaný jako kánon, protože
v levé ruce jsou jen dlouhé tóny v oktávách.

Po tomto sekvenčním postupu nastupují oktávy, které se střídají na tónech cis a
dis. Při hraní jednotlivých tónů se střídají ruce a z fortissima se postupně zeslabuje a ubírá
na veselosti a energičnosti. Celá tato první část se ukončuje jednohlasem v levé ruce
v pianu.
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Po skončení první části nastupuje střední část, která se v notovém zápise nazývá
Dudácká. V levé ruce dochází k prodlevě na tónice a pravá ruka má zpěvnou a jemnou
melodii. Toto téma se objevuje opět v různých podobách. Poprvé je melodie v podobě
tříhlasých akordů, u kterých je důležité zvýraznit vrchní tón a zbytek akordu se musí
zeslabit.

Po druhé se toto téma objevuje opět ve vrchním hlase, ale nezaznívá ve tříhlasém
harmonicky zahraném akordu, ale je založeno na rozložených akordech v pravé i levé
ruce. Levá ruka je složena ze dvou figur, které se ustavičně opakují. Při tomto provedení
je vypsané pianissimo a pro docílení správné dynamiky a odlišné barvy se doporučuje
zahrát tuto část s levým pedálem (una corda). Takto zpracované téma je rozepsané na
celou stránku a aby nepůsobilo na posluchače zdlouhavě je zde důležitá práce s agogikou
a mírnou dynamikou.

Při třetím opakování dochází ke kombinaci předchozích dvou stylů. V levé ruce zaznívají
rozklady a pravá ruka má podobu tříhlasých oktávových akordů. Tato část je vrchol
středního kusu a musí být zahrána velkým a kulatým zvukem.
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Při nástupu hlavního tématu z první části skladby začíná melodie v levé ruce a
dynamické označení je tam fff. Začíná zde vrchol celé skladby a jednotlivé části mají
ještě zahuštěnější fakturu. Na poslední stránce na třetím a čtvrtém řádku dochází
k prudkému zeslabení dynamiky a stáhnutí velkého počtu hlasů na jednohlas, který
zaznívá v pianissimu. Pro posluchače toto zklidnění může působit jako závěr skladby.
Konec skladby to ale není a přichází oktávové chromatické pasáže, které by podle pokynu
v notovém zápisu měly zaznívat v fff. Po dosáhnutí nejvyšší dynamiky nastupují
závěrečné čtyři akordy, které musí být zahrány s velkou energií a rázností a je důležité
dodržet vypsané pomlky, které se v posledních dvou taktech mohou ještě trochu
protáhnout.

6.1.3 Cibulička
Cibulička je pátou skladbou cyklu a je také na námět lidové písně. Je zde použita
celá lidová píseň a na rozdíl od Medvěda, je to opět skladba tanečního a veselého
charakteru. Skladba však není veselá a taneční celou dobu, ale ve střední části se durová
tónina změní na mollovou a zaznívá naprosto nové lyrické a zpěvné téma. Cibulička je
jedna z mála skladeb, které je napsána v tří pětidílné formě.
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Text a notový zápis Hop, hej, cibuláři
Hop, hej, cibuláři, cibuláři jedou,
Hop, hej, cibuličku, cibuličku vezou.
Cibulička sladká, má panenka sladká,
Hop, hej, cibuláři, cubuláři jedou.

Skladba začíná osmitaktovou předehrou, ve které zaznívá úvodní motiv lidové
písně. Předehra je zpracována jako kánon, kdy začíná pravá ruka a až ve druhém taktu se
připojí ruka levá.

Celá Cibulička zaznívá zpěvně, tanečně, vesele a dalo by se říci, že i jednoduše či
prostě. Je to tím, že na začátku není ani oslňující brilantní technika, ani virtuózní skoky
v rychlém tempu a vlastně ani žádné monumentální zpracování melodie ve velké
dynamice. V první části se dynamika většinou pohybuje okolo piana a k většímu zvuku
dochází až při vyvrcholení první části. Ačkoli neobsahuje nic, co je výše popsané
v předchozích skladbách, je technicky i interpretačně velmi náročná. Téma většinou
zaznívá v tříhlasých akordech v pravé ruce a v levé ruce k tomu zaznívá protihlas.
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Hlasy jsou různě propletené a vlastně je tato skladba zpracovaná na způsob polyfonie.
V následující ukázce se může čtyřhlasá faktura rozdělit na čtyři samostatné hlasy, které
vytvoří samostatnou a výraznou melodii, která by obstála i bez těch dalších, které spolu
s ní zaznívají.

Melodie a motivy z lidové písně zaznívají v celé první části a vrcholí akordickými
sekvencemi, které procházejí různými tóninami ve fortissimu. Tyto akordické postupy
nejsou technicky vůbec jednoduché, protože skoky v pravé a levé ruce si nejsou vůbec
podobné a skoky často mění směr. Interpretačně se toto místo může pojmout ze začátku
po dvou taktech a potom po jednou taktu a vždy si na změnu tóniny může interpret počkat.
Důležitá je zde práce s časem. Celý tento kus by neměl být zahrán s metronomickou
přesností, ale mělo by se zde pracovat s agogikou a také dynamickým odstíněním
jednotlivých tónin.

Po tomto vyvrcholení přichází druhý díl, který obsahuje novou melodii. Tato
melodie je klidná, velmi zpěvná a je doprovázena rozklady v levé ruce, které mají také
svou melodii, kterou je potřeba zvýraznit. I zde se hlasy navzájem doplňují.
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Tato melodie se ve skladbě objeví ještě jednou ve čtvrté části, ale už není v pianu, ale ve
fortissimu a svým zpracováním působí velmi monumentálně a slavnostně. Na začátku
každého taktu zaznívají v obou rukách oktávy, které jsou pod pedálem a s dalšími akordy
v pravé ruce a rozklady v levé ruce vytvářejí harmonickou barevnost. Druhá ani čtvrtá
část není příliš dlouhá.

Ve třetí a páté (závěrečné) části je opět zpracované téma lidové písně. Třetí část
má také svůj vrchol v podobě krátkého motivu, který dynamicky i sekvenčně graduje a
tím připravuje nejdůležitější a největší vrchol celé skladby, který je v předchozí ukázce.

Závěr celé skladby je prostý, jemný a klidný. Pro dosažení pianissima a odlišného
zvuku a charakteru od předchozích částí se může použít levý pedál. Interpret musí být
v závěru naprosto klidný a soustředěný. Závěr by měl zahrát velmi ekonomicky, plasticky
a bez větších pohybů, aby posluchači nebyli rušeni pohyby, které se vyžadovaným a
produkovaným zvukem nesouvisejí.
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6.1.4 Hulán70
Skladba je inspirována lidovou písní, která má v předvětí i závětí tu samou
melodii.

Kompozice začíná jedenácti taktovou předehrou s motivicko-tematickou prací na
téma lidové písně. Předehra je jemná a zpěvná. V pravé ruce zaznívá melodie, která je
obohacena ozdobami, které je třeba zahrát zřetelně, ale přesto nesmí být výraznější než
melodie. Je důležité opírání prstů do kláves pro vyrovnaný, kulatý a zpěvný tón. V levé
ruce jsou akordy, které pomáhají k harmonické bohatosti, ale musí být zahrány velmi tiše
s použitím polovičního a krátkého pedálu. V závěru předehry je zpomalení, které připraví
tempo první části.
Tím, že je skladba pomalá a klidná je důležité uchovat neustálý tah a napětí.
Melodie musí být stále výrazná a zřetelná. V pravé ruce jsou dvojhmaty nebo akordy a ty
harmonicky dobarvují melodii. Melodie však musí být výraznější než ostatní hlasy.
V levé ruce jsou akordické rozklady, které v taktu vždy nastupují až po osminové pomlce,
a i když basy nejsou na první době, měly by se trochu zvýraznit, aby zde nevznikl prázdný
zvuk.
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Je to tanec v ¾ rytmu
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Po celou dobu skladby zaznívá jedna melodie, která je různě upravena. Druhé
zpracování tématu je schované do středního hlasu, který je hrán levou rukou
v rozložených akordech a k tomu hraje pravá ruka harmonicko-melodickou výplň
v triolách. V této části je důležité vyposlouchat a ohlídat si výraznost a vyrovnanost
melodie, která je schovaná do středního hlasu. Dynamicky by měla být nejvýraznější a
ostatní hlasy by měly být zeslabené. K jejímu zvýraznění může pomoci i mírná agogika.

I v následující části je melodie schovaná do středního hlasu a platí pro ni opět to
samé. Tato část je z celé skladby nejvíce zpěvná, zvukově výrazná a lyrická, kvůli
výrazným basovým tónům a akordickým rozkladům. Dále také kvůli velké práci se
zvukem, která zahrnuje dynamický a agogický plán.

Po tomto úseku přichází melodie s prostým zpracováním, kdy v levé i pravé ruce
zaznívá přiznávkový doprovod a melodie je klasicky vedena ve vrchním hlase.

Modulacemi a zhuštěnou fakturou zde dojde k poslední gradaci, která je ukončena
korunou na pomlce a v závěru se skladatel pomalu loučí s touto hudební myšlenkou a
postupně se zpomaluje tempu, zeslabuje dynamika a zpracování melodie je čím dál
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jemnější a kratší. Opět se zde může použít levý pedál, protože v závěru je psané
pianissimo a velké zpomalení. Skladbu ukončí dva akordy (dominanta a tónika), které
jsou překvapivě napsány v tempu, ve fortissimu a měly být zahrány energicky.
6.1.5 Obkročák71
V Obkročáku můžeme vidět variační techniky, které skladbu provází od začátku
do konce. Skladba začíná čtyřtaktovou předehrou, která je v rychlejším tempu než téma
lidové písně. Předtaktí navodí posluchači, po skončení předchozí skladby Hulána,
odlišnou náladu.
V této skladbě tvoří melodicko-rytmický základ dvě lidové písničky – Nechoď tam a
Hejha husy ze pšenice. Obě tyto písně mají stejný charakter a obsah – dívka, která je
zamilovaná chce dokázat svému milému, že je lepší než jiná dívka, která se o něho uchází.
Podobné si jsou i po rytmické stránce, protože takt obou písní je dvoučtvrťový
v rychlejším tempu.
Text a notový zápis lidové písně Nechoď tam
Nechoď tam, poď radš k nám, já jsem holka vonačejší,
poď radš k nám, nechoď k ní, já jsem holka jinačí.
Jestli vona bohatější, zato já jsem upřimnější.
Nechoď k ní, poď radš k nám, já tě ráda uhlídám.
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Někdy psáno i jako Vobkročák je souhrnným pojmenováním pro párové tance, kde se dvojice mezi

sebou obkračují. S tímto názvem se můžeme poprvé setkat ve sbírce K. J. Erbena.
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Text a notový zápis lidové písně Hejha husy
Hejha, husy, ze pšenice, hejha, husy, ze žita.
Lepší je ta malá holka, nežli je ta veliká.
Ta malá se sama točí a ta velká nemůže,
ona čeká na chasníka, až jí chasník pomůže.
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Ukázka obou lidových písní může pomoci k lepší orientaci ve skladbě a také se
lépe určuje forma. Jak již bylo zmíněno, skladba začíná předehrou, po které následuje
část A (Nechoď tam) a následná práce s písní, poté skladba pokračuje částí B (Hejha
husy) a vrací se zpět k části A (Nechoď tam), která je zpracována opět jinými variačními
technikami.
Po nastoupení tématu v tempu Moderato Assai si musí interpret i v pomalejším tempu
udržet taneční a veselý charakter písně. Skladatelem jsou vyznačené akcenty, které
podporují tento charakter. První velký díl A, je složen z tří variací na dané téma. První
uvedení tématu je na 16 taktů a je ve formě a b a, ale ačkoli je melodie stále stejná, je
doplněna pokaždé jinou harmonií, která je zapotřebí zvýraznit, aby bylo docíleno
harmonické bohatosti.
Poprvé je téma uvedeno v pravé ruce přesně podle lidové písně a je tam dodržen rytmus,
melodie i charakter a v levé ruce jsou akordické výplně s občasným protihlasem k pravé
ruce.

Druhé uvedení tématu je v tempu Un pochttino allegro, tudíž je tempo této části
rychlejší než v první části. Melodie je schovaná výplní melodických tónů a je potřeba,
aby byla zahrána zřetelně a aby tóny melodie byly zahrány výrazněji, aby melodie
vyzněla. V prvních osmi taktech je zapotřebí drobná prstová technika a vyváženost obou
rukou, protože se ruce navzájem doplňují, nesmí docházet k rytmické nevyrovnanosti.
Dalších šest taktů má charakteristickou kontrastní dynamiku, ve které se piano mění na
forte. Kontrastní je zde i přechod z tóniny Es dur do c moll. Těchto šest taktů lze
považovat za krátkou mezivětu, která je založena na skocích v pravé a levé ruce, které si
navzájem odpovídají a doplňují se. Po této mezivětě se opět vrací původní melodie
s brilantní virtuózní technikou v původní tónině Es dur.
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Potřetí zaznívá melodie v levé ruce, která je hraná v oktávách a pravá tuto melodii
doplňuje akordickými skoky. Tato část je opět v tempu I. a oktávy v levé ruce mají
zaznívat monumentálně a ve fortissimu. Po úvodních šesti taktech začíná osmitaktová
modulace do nové tóniny, která skončí na dominantě G dur v tónině C dur a ta je utvrzena
čtyřmi takty, kdy obě ruce po sobě hrají dominantní kvintakord a tím připravují novou
tóninu i nový díl B.

V části B skladatel pracuje s pouhými osmi takty lidové písně, které jsou
zpracovány dvěmi kompozičními technikami a pomocí modulací zpracovány v různých
tóninách. Použité tóniny jsou C dur, a moll, e moll a F dur. Jednoduchá melodie je v pravé
ruce obohacena o akordické tóny nejprve v osminových hodnotách a ve druhé části
v šestnáctinových. Levá ruka má prostý figurační doprovod, u kterého je třeba lehce
zvýraznit jen basové tóny a vrchní akordy, či tóny hrát slabě. Tato část je v tempu Molto
vivace a je založena staccatové artikulaci, která podporuje vylehčenost, veselost a
tanečnost. Důležitou součástí je dodržování vypsaných sf a akcentů, které podporují
výraznost melodie a také je podstatné v části s šestnáctinovými notami mít vylehčené
spodní tóny, aby zvuk nebyl přetížený spoustou not a nevytratila se tanečnost a
vylehčenost celé skladby. Pedál je dobré vzít jen krátce na první dobu jednou za dva takty
k prodloužení čtvrťové noty.
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V závěru části B dochází ke kombinaci obou dvou hlavních melodií. V pravé ruce
zůstává motiv z části B a v levé ruce zaznívá v oktávách tří tónový motiv z části A. V levé
ruce je na každé notě dán důraz a v těchto posledních přechodových osmi taktech dochází
ke gradaci, modulaci zpět do tóniny Es dur a přípravě vracející se části A, která je
vrcholem celé skladby, je psána ve fortissimu a má nejvíce zahuštěnou fakturu. Při této
přechodové části je možné pro větší efektnost zrychlit tempo a v posledních dvou taktech
ho naopak zpomalit. Pedál je potřeba měnit po každé čtvrťové notě v levé ruce, aby nebyl
zvuk moc zahuštěn. Při návratu do části A se zde nachází bohatá harmonie, která se velmi
často mění a je potřeba všechny tyto změny zvýraznit a uslyšet. Po rychlém středním díle
se tempo vrací zpět do původního. Zpomalení tempa je pro interpreta zajisté kladným
prvkem, protože se zde objevuje hodně skoků v obou rukách a časté harmonické změny,
a proto považuji tuto část za nejsložitější z celé skladby.

Po vrcholném zaznění tématu A přichází coda, ve které v pravé ruce zpočátku
zaznívá původní téma, které je doprovozeno polyfonním doprovodem a dochází zde
k uklidnění celé skladby a k augmentaci tématu. V levé ruce je od tónu es stupnicový
postup a je třeba tyto tóny zahrát výrazněji než ostatní. Na předposledním řádku dochází
ještě k malému návratu melodie v mf. U tohoto návratu je důležité ho zahrát hodně
výrazně a zpěvně, je to poslední připomenutí hlavního tématu. Celá skladba končí v ppp
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zpomalením a celkovým zjednodušením faktury. K docílení správné dynamiky i zvuku je
potřeba použít i levý pedál.
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7 Závěr
Bedřich Smetana je velmi inspirující a reprezentativní osobnost. I přes nepřízeň
osudu svůj velký cíl nikdy nevzdal a za svou neustálou snahu propagovat českou hudbu
je dnes právem označován za zakladatele české hudby. Jeho první pokusy a snahy o
změnu hudebního vývoje byly zpočátku nepochopené, ale i přes nepřízeň a první pochyby
dosáhl své vize. Do svých skladeb vkládal prvky lidové hudby a vlastenecké cítění, a
proto jsou jeho skladby tak jedinečné.
Klavírní tvorba ho provázela celý život a v jeho skladbách najdeme velmi mnoho
charakteristických rysů jako jsou – lidové a taneční prvky, lisztovská virtuozita,
romantické a lyrické nálady, drobné charakteristické kusy, šestidílné cykly, stylizované
polky a tance. Při psaní této práce jsem se podrobněji seznámila se vznikem, obsahy a
osudy klavírních skladeb, které jsou stručně popsány ve čtvrté kapitole této práce a
podrobněji jsem se zaměřila na cykly České tance a Sny. Tyto cykly jsou podrobněji
rozebrány a popsány v páté a šesté kapitole.
Těžiště klavírní tvorby je v menších skladbách, které jsou buďto samostatné nebo
jsou zařazené do cyklu. Výjimkami jsou dvě velké a rozsáhlé skladby, kterými jsou
Fantazie na české národní písně a Macbeth a čarodějnice. Velká část jeho klavírní tvorby
vychází z motivů a témat národních písní nebo jsou inspirované typicky českým tancem,
kterým je polka. Jeho skladby jsou různorodé v délce, technické náročnosti, rozsahu,
kompoziční práci i charakterech.
Ačkoli je dnes Smetana známý i ve světě, za jeho života se do zahraničí dostával
mnohem pomaleji než jeho současníci. Ani dnes není Smetana v zahraničí na stejné
úrovni jako třeba jeho současník A. Dvořák. Jeho klavírní skladby ze 40. a 50. let neměli
takovou úspěšnost a nebyly přijaté interprety, tak jako dnes. 72 Dnes se jeho klavírní
skladby hrají velmi často, ale nedosahují oblíbenosti a častého hraní jako skladby
ostatních romantických velkých skladatelů. Zahraniční interpreti se o jeho skladby méně
zajímají proto, že to jsou skladby založené na českých lidových písních, a tudíž jim nejsou
tolik blízké. Dalším důvodem je i technická stránka skladeb. Skladby jsou technicky
náročné a kompozičně složitě propracované, a přesto na posluchače mohou působit
jednoduše. Chybí jím monumentalita, která by odpovídala technické náročnosti, a proto
72

Tyto skladby dokonce propagoval i jeho přítel F. Liszt, a i přesto zůstávaly skladby nehrané a neoblíbené.
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se častěji hrají skladby jiných skladatelů. Mezi českými umělci jsou však klavírní skladby
rozšířené a oblíbené a několik českých klavíristů dokonce kompletně nahrálo jeho dílo.
Mezi klavíristy a propagátory Smetanova klavírního díla patří Věra Řepková (která jeho
dílo nahrála poprvé), Ivan Klánský, Jan Heřman, Rudolf Firkušný, Jan Novotný73 a Jitka
Čechová. Jeho klavírní tvorba je pro nás velkým přínosem, a dokonce od roku 1963
probíhá Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž.74

73

Od roku 1988 byl předsedou poroty a pomáhal s organizací Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže.
Tato soutěž nebývá zpravidla během lichých roků. Poprvé se konala v Hradci Králové a v roce 2002 byla
přesunuta do Plzně. Soutěžící jsou rozděleni do tří kategorií a mohou se zúčastnit klavíristé z celého světa
do 30 let. Soutěž probíhá ve třech kolech, kdy do finálního kola postoupí maximálně čtyři soutěžící, kteří
si zahrají s Plzeňskou filharmonií.
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