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Abstrakt
Disertační práce se zabývá kompletním cyklem klavírních skladeb
Zdeňka Fibicha nazvaným Nálady, dojmy a upomínky. Cyklus byl dosud
v literatuře z velké části prezentován jako „milostný deník skladatele“,
využíván k vyhledávání shodných motivů napříč skladatelovým pozdním
dílem a chápán v kontextu programní hudby. Cílem disertace je objektivně
zhodnotit tento dosavadní většinový pohled a postavit proti němu pohled
nový, informovat o okolnostech souhrnného kompletního vydání Nálad, dojmů
a upomínek, analyzovat komplet jako soubor lyrických klavírních kusů s jejich
specifickými čistě hudebními znaky a zasadit Fibichův cyklus do kontextu
vývoje lyrického klavírního kusu konce 19. století. Práce staví především na
hudebně-strukturální analýze, jejímž základem je uchopení formy skladeb
s vystižením převažujícího způsobu tematicko-motivické výstavby, sledování
a porovnání tonálního zasazení, rozměru, předepsaných taktů a vyhledávání
motivických, cyklických a případných dalších vazeb. Výsledky práce umožňují
pohlížet na Nálady, dojmy a upomínky jako na ojedinělý cyklus lyrických
klavírních kusů z konce 19. století s jejich typickou charakteristikou
a stěžejními znaky hudebního druhu a také ukazují na svébytné postavení
cyklu v rámci Fibichova díla.

Abstract
The dissertation deals with a complete cycle of piano pieces by Zdeněk
Fibich called The Moods, Impressions and Reminiscences. The cycle has been
largely presented in the literature as a `composer’s love diary`, used to search
for identical motifs across the composer’s late work and understood in the
context of programme music. The aim of the dissertation is to evaluate
objectively this present majority view and to put a new view on it, to inform
about the circumstances of the comprehensive complete edition of The Moods,
Impressions and Reminiscences, to analyse the ensemble as a set of lyrical piano
pieces with their specific purely musical features and to place the Fibich cycle
into the context of the lyrical piano piece of the late 19th century. The work
focuses mainly on musical–structural analysis based on grasping the form of
compositions

with

the

predominant

way

of

thematic-motivational

construction, observation and comparison of tonal fitting, dimension,
prescribed times and searching for motivational, cyclic and other possible
links. The results of the work enable us to view The Moods, Impressions and
Reminiscences as a unique cycle of lyrical piano pieces from the end of the 19th
century with their typical characteristics and key features of the musical kind
and also show the unique position of the cycle within Fibich’s work.
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Úvod
Poslední desetiletí života Zdeňka Fibicha (1850-1900) je v literatuře
dosti protkáno odkazy na jeho drobné klavírní kusy, z nichž většina vyšla za
jeho života pod souhrnným názvem Nálady, dojmy a upomínky1 (dále Nálady).
Někteří fibichovští badatelé a jeho současníci mohli těžit z vlastní osobní
zkušenosti se skladatelem, jiní se už museli spolehnout na
zprostředkování.

její

První životopisci vnesli do povědomí veřejnosti obraz

skladatele, jenž přetrval v podstatě po celé 20. století. Dnes zjišťujeme, že
Fibichovo dílo, a to nejenom klavírní, ani zdaleka nedosáhlo stavu, který
bychom z pozice muzikologie mohli označit za uspokojivý. Situace ve
fibichovském bádání je dnes nedostatečná, byť jsme se po mnoha desetiletích
a nekonečných peripetiích konečně dočkali počátkem milénia alespoň
tematického katalogu Vladimíra Hudce,2 jehož skoro čtyřicetiletá snaha jej
vydat, byla nakonec korunována úspěchem. O kritické edici Fibichova
klavírního díla si můžeme prozatím nechat jen zdát.
Podíl na setrvalém stavu má i to, že Fibichovy klavírní kompozice
z devadesátých let byly ne snad opomíjeny, ale jednostranně vysvětlovány
jako autobiografické a hledala se nejvíce jejich spojitost s díly dalšími.
Biografická skutečnost představovala klíč k „rozumění“ dílu. Toto stanovisko,
kotvící v 19. století a opírající se o obsahovou a výrazovou estetiku
znemožnilo, aby na Fibichovu klavírní lyriku bylo pohlíženo v kontextu vývoje
lyrického klavírního kusu, jako důležitého autonomního druhu.
Předkládaná disertační práce se zabývá kompletním cyklem klavírních
skladeb Zdeňka Fibicha, jenž skladatel vytvořil v devadesátých letech
19. století a dal jim název Nálady, dojmy a upomínky. Práci člením do dvou

Všechny kusy byly postupně vydány v letech 1894, 1895, 1896, 1902 firmou Fr. A. Urbánka
v řadách a dílčích sešitech. Prvotisk první řady je z r. 1894. Vyšel pod op. č. 41, obsahuje
celkem 171 skladeb rozdělených do 4 sešitů. Více viz kapit. Tisky a nahrávky, s. 4.
2 HUDEC, Vladimír: Zdeněk Fibich. Tematický katalog. Thematisches Verzeichnis. Thematic
Catalogue, Editio Bärenreiter Praha, Praha 2001.
1

1

hlavních oddílů, první je věnován historickým skutečnostem, druhý přináší
hudební analýzy.
V úvodu je zmapována pramenná základna a nastíněn dosavadní stav
bádání a literatury k Fibichovu cyklu.
Pokračuje přípravná část, v níž předkládám podrobnější pohled na
monografickou práci Zdeňka Nejedlého Zdenka Fibicha milostný deník, která
rozhodujícím způsobem ovlivnila dosavadní pohled na Fibichův cyklus. Po ní
následuje kapitola o Fibichově hlavním nakladateli Fr. A. Urbánkovi, stručně
informuje o historii jeho vydavatelství, objasňuje pracovní vztah mezi
Fibichem a Urbánkovým rodinným podnikem a letmo se dotýká problematiky
vydávání hudebnin v závěru 19. a počátku 20. století. Konec první části přináší
kapitolu věnovanou problematice lyrického klavírního kusu 19. století a celý
první díl zakončuje část věnovaná Fibichovým klavírním skladbám.
Vlastní jádro disertace tvoří analytický pohled na celý cyklus skladeb,
jehož cílem je pokusit se zmapovat hudebně-strukturální znaky, podchytit
cyklické vazby mezi jednotlivými skladbami a poukázat na případnou
motivickou a myšlenkovou spřízněnost. Základem všech analýz je zachycení
formy, k čemuž využívám formotvorné složky, porovnávám rozměry skladeb,
jejich tóniny, předepsané takty a vyhledávám motivické vazby a souvislosti.
Svůj výklad člením do příslušných podkapitol dle analyzované složky, po nichž
své závěry předkládám v dílčích shrnutích. Z důvodu velkého množství
analyzovaného notového materiálu se při analýze omezuji vždy jen na dílčí
řady jednotlivých opusů samostatně3. Souhrnný pohled na celý komplet
přináší až závěrečné shrnutí, které sumarizuje výsledky provedené disertační
práce a snaží se zasadit Fibichův cyklus do kontextu vývoje lyrického
klavírního kusu konce 19. století.

Výjimku v tomto ohledu činím v opusu 47, v němž jsou jednotlivé skladby se stejným
obecným názvem rozvrženy do několika navazujících sešitů, považuji je za celek a upozorňuji
i na případné vazby napříč všemi sešity a to nejen tohoto opusu, ale i opusů předchozích.
3
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Prameny a literatura
Autografy
Rukopisy Nálad jsou uloženy v Národním muzeu – Českém muzeu hudby
v hudebně-historickém oddělení pod signaturou S 80. Fond patří do skupiny
nejmladších skupin sbírek, vznikal na sklonku devadesátých let 20. století.
Fond zpracovala Anna Chadová v letech 1996 – 1999.
V poznámkách k cyklu Nálady, dojmy a upomínky na s. 73 Chadová uvádí:
„Po rekonstrukci cyklu a komparaci autografů ZF s tiskovým vydáním FAU,
byly skladby získané akvizicemi do r. 1998 zařazeny do jednotlivých sešitů
op. 41 I. řady a op. 47 III. řady. Klavírní cyklus je neúplný, chybí 110 skladeb.
Vzhledem k nekompaktnosti cyklu jsou autografy skladeb pro přehlednost
dokumentovány jednotlivě a uloženy samostatně následovně:
1) Fascikl č. 19 obsahuje autografy op. 41, inv. č. 154 – 314
2) Fascikl č. 20 obsahuje autografy op. 47, inv. č. 315 – 418
Ke komparaci autografů bylo použito tiskové vydání Fr. A. Urbánka sign. MČH
XVI D 281/I., II., III., přičemž na s. 163 inventáře je uvedena konkordance
tiskového vydání FAU s autografy ZF v inventáři S 80.“4
Autografy jsou z velké části psány na jednom typu notového papíru
podélného formátu tužkou nebo inkoustovým perem (12 systémů na stranu,
velikost 255:330). Obsahují barevné korektury, přípisy, nakladatelská čísla
a data. Nakladatelská čísla jsou modrá, u některých autografů je více čísel, jsou
často přepisována, stejně jako data. V levé horní části jsou čísla, v pravé horní
části data a jen na několika také Fibichův podpis. Je zřejmé, že pořadí skladeb
bylo tedy pro tisk korigováno a přesné datum vzniku jednotlivých skladeb
nelze přesně určit. Velmi podstatné pro mé uvažování nad celým cyklem je to,
že téměř veškeré slovní či větné programní nebo výkladové poznámky dle
zjištění Chadové pocházejí od Anežky Schulzové a do rukopisů musely být
vepsány dodatečně. To potvrzuje i jejich neexistence v tištěném vydání.
ZF = Z. Fibich, FAU = Fr. A. Urbánek, MČH = Muzeum české hudby (dnes České muzeum
hudby).
4
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Tisky a nahrávky
První tiskové vydání celého rozsáhlého souboru bylo realizováno
vydavatelskou firmou Františka Augustina Urbánka v Praze5. Jako přetisk byl
komplet v dalších letech vydán několikrát.6 Jak bude ještě v dalším textu
uvedeno, Fibich se osobně podílel na přípravách a dohlížel nad redakcí
finálního tisku. Podle dobové praxe jsou skladby rozvrženy do sešitů, jsou
číslovány v dílčích sešitech a současně číslovány průběžně (v závorce).
První řada Nálady – op. 41 obsahuje celkem 171 skladeb ve čtyřech sešitech:
1.

sešit Nálady – č. 1 – 44, celkem 44 skladeb

2.

sešit Dojmy – první část – č. 1 – 41 (průběžně 45 – 85), celkem 41
skladeb

3.

sešit Dojmy – druhá část – č. 1 – 40 (průběžně 86 – 125) celkem 40
skladeb

4.

sešit Upomínky – č. 1 – 46 (průběžně 126 – 171) celkem 46 skladeb

Řada byla vydána v roce 1894.
Druhá řada Novela – op. 44 obsahuje celkem 33 skladeb ve čtyřech sešitech:
1.

sešit – č. 1 – 10 (průběžně 172 – 184), celkem 10 skladeb
č. 1 Předmluva, č. 2 Úvod, č. 3 – 10 Kapitola I

2.

sešit – č. 11 – 16 (průběžně 182 – 187), celkem 6 skladeb Kapitola II

3.

sešit – č. 17 – 23 (průběžně 188 – 194) celkem 7 skladeb Kapitola III

4.

sešit – č. 24 – 32 (průběžně 195 – 203), celkem 9 skladeb Kapitola IV,
č. 33 Epilog (průběžně 204)

Řada byla vydána v roce 1895.

5

Roku 1913 se stali společníky Urbánkovy firmy dva synové František Augustin a Vladimír
a název rodinného podniku byl změněn na Fr. A. Urbánek a synové.
6 Primární tiskové vydání, které jsem měl k dispozici ke své práci, byly přetisky původního.
Pracoval jsem se směsicí vydání II. – IV.

4

Třetí řada Nálady, dojmy a upomínky – op. 47 obsahuje celkem 148 skladeb
v deseti sešitech:
1.

sešit Nálady – první část – č. 1 – 26 (průběžně 205 – 230), celkem 26
skladeb

2.

sešit Nálady – druhá část – č. 27 – 44 (průběžně 231 – 248), celkem 18
skladeb

3.

sešit Nálady – třetí část – č. 45 – 55 (průběžně 249 – 259), celkem 11
skladeb

4.

sešit Nálady – čtvrtá část – č. 56 – 67 (průběžně 260 – 271), celkem 12
skladeb

5.

sešit Dojmy – první část – č. 68 – 80 (průběžně 272 – 284), celkem 13
skladeb

6.

sešit Dojmy – druhá část – č. 81 – 98 (průběžně 285 – 302), celkem 18
skladeb

7.

sešit Dojmy – třetí část – č. 99 – 109 (průběžně 303 – 313), celkem 11
skladeb

8.

sešit Dojmy – čtvrtá část – č. 110 – 126 (průběžně 314 – 330), celkem
17 skladeb

9.

sešit Upomínky – první část – č. 127 – 135 (průběžně 331 – 339), celkem
9 skladeb

10.

sešit Upomínky – druhá část – č. 136 – 148 (průběžně 340 – 352),
celkem 13 skladeb

Řada byla vydána v roce 1896.
Čtvrtá řada již bez názvů – op. 57 obsahuje celkem 24 skladeb ve třech
sešitech:
1.

sešit – č. 1 – 7 (průběžně 353 – 359), celkem 7 skladeb

2.

sešit – č. 8 – 17 (průběžně 360 – 369), celkem 10 skladeb

3.

sešit – č. 18 – 24 (průběžně 370 – 376), celkem 7 skladeb

Řada byla vydána posmrtně v roce 1902.
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Kromě Urbánkova prvotisku a jeho přetisků vznikl v sedmdesátých
letech výběr napříč řadami od Jaroslava Jiránka7 opatřený jeho předmluvou
a komentářem. Doplňujícím materiálem tohoto projektu byla LP gramofonová
deska firmy Supraphon s nahrávkami Jiránkova výběru v podání klavíristy
Jana Vrány.
Bohužel neexistuje kritické vydání Fibichova klavírního díla, ale máme
k dispozici kompletní nahrávku, kterou pořídil v devadesátých letech
dvacátého století klavírista Marián Lapšanský pro vydavatelskou firmu
Supraphon. Projekt vznikal v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském
paláci v Praze postupně od června 1995 do září 1997 a nakonec obsáhl 12 CD
nosičů,8 jež respektují chronologii původního Urbánkova vydání. Tento
komplet můžeme považovat za vskutku historický.
Ze zahraničních umělců mohu uvést Wiliama Howarda9 a jeho CD z roku
1995, na němž je zachycen pouze výběr z první řady Nálad nebo japonskou
klavíristku Hitomi Ito,10 jež nahrála v roce 2000 rovněž vybrané kusy, ale na
jejím CD jsou zastoupeny všechny řady. Rozhlasové nahrávky zde neuvádím,
odkazuji na diplomovou práci Emílie Pallové.11

JIRÁNEK, Jaroslav: Milostný deník Zdeňka Fibicha. Výběr z cyklu Nálady, dojmy a upomínky.
Praha, Supraphon 1975.
8 CD 1 – 4 SU 0188-0191-2131, CD 5 – 12 SU 3248-3255-2131; zvuková režie Zdeněk
Zahradník.
9 Vydal Chandos
10 Vydal Naxos
11 Viz pozn. č. 26, příloha č. 1 dipl. práce
7
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Literatura
Devadesátá léta 19. století jsou charakteristická vznikem velkého
množství Fibichových klavírních miniatur, proto je celkem logické, že valná
většina Nálad byla hudební historií více či méně stavěna primárně do
souvislostí s ostatními Fibichovými kompozicemi té doby.

Vyhledávání

programních vazeb, motivické filiace v jiných dílech nebo práce s citáty, se
staly prakticky tím jediným, co bylo v Náladách sledováno. V tomto směru
zastává čelní místo práce Zdeňka Nejedlého, jenž svou teorií o Milostném
deníku12 (podrobněji o této práci viz v další kapitole) rozpracoval eroticky
pojímaný pohled na Nálady a potažmo na Fibichovu pozdní tvůrčí periodu
v devadesátých

letech.

Nejedlý

viděl

v Náladách

ryze

programní,

autobiografickou hudbu, kterou posluchač pochopí jedině při znalosti
programního pozadí obsaženého ve zkratkách, šifrách, datech, titulech nebo
i v celých větách. Svůj výklad opíral o prameny, z nichž danou knihu tvořil
a nabízel klíč k dešifraci programů.13 Zformoval tím topos pozdější
muzikologické literatury, z něhož se jen málokdo z dalších badatelů nebo
vykladačů Fibichova díla pokusil vymanit. Nejedlý vydal tuto rozsáhlou studii
v roce 1925, takže s časovým odstupem po Fibichově smrti a také smrti
Anežky Schulzové, jež sehrála rozhodující roli při směrování jeho výkladu. 14
Ve studii se dostává do popředí vlastní Nejedlého prožitek působící na čitatele
velmi subjektivně. Nejedlého extrémní hermeneutika přispěla k tomu, že se
dodnes potýkáme s problémy nahlížet na Nálady jako na svébytný hudební
materiál oproštěný alespoň zčásti od ideového pozadí načrtnutého Nejedlým.
NEJEDLÝ, Zdeněk: Zdenka Fibicha milostný deník, Praha 1925.
Otázkou zůstává, do jaké míry je Nejedlého interpretace pramenů autentická a s jakými
prameny přesně pracoval. V Milostném deníku (cit. v pozn. č. 12) na s. 127 uvádí, že měl
k dispozici část autografů, program op. 47 a prameny od A. Schulzové (např. soupis
programů ve vázaném notýsku psaných A. Schulzovou). Nejedlého snaha rozkrýt
i „zamlčené“ programy vede k domněnce, že řada programů jsou Nejedlého konstrukce bez
dostatečných důkazů. Už V. Helfert se domníval (cit. v pozn. č. 15), že podrobné programní
dodatky mohly být Fibichovi také vsugerovány ex post A. Schulzovou.
14 Anežka Schulzová (1868-1905), Fibichova žačka, spolupracovnice, libretistka,
překladatelka, mimomanželská partnerka, více viz v kapitole Milostný deník Zdenka Fibicha,
s. 12.
12
13
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Paradigma Milostného deníku mělo za následek přenášení a tradování jevů
poznaných a popsaných již Nejedlým. Dalo by se říci, že většina analytických
pokusů vlastně směřovala směrem od Nálad než k nim a pomáhala lépe zasadit
spíše jiná Fibichova díla do kontextu devadesátých let. Nelze hodnotit
Nejedlého práci jen negativně, jeho poukazy na motivické vazby, jak v rámci
kusů samotných, tak vazby na ostatní Fibichovu tvorbu, jsou záslužné a téměř
s jistotou lze tvrdit, že při velmi podrobném a důsledném průzkumu
a srovnání dalších Fibichových skladeb bychom objevili i další. Toto zjištění by
ale nebylo nijak překvapivé, protože ve Fibichově době přejímání motivů
vlastních i cizích představovalo běžnou skladatelskou praxi. Přesto se Čtenář
Milostného deníku neubrání podezření, že leckde autor směřuje až
k fantazírování a ryze subjektivnímu pohledu bez přesných odkazů na
konkrétní hudební materiál.
Jedním z oponentů Nejedlého přístupu byl Vladimír Helfert, 15 který
kriticky vystoupil v recenzi Milostného deníku zejména proti Nejedlého
metodě erotické interpretace, v níž podle Helferta chybí vztah k tónovému
materiálu a strukturnímu poslechu a kritizuje odhalování detailů ze
soukromého života. Helfert mimo jiné vytýkal Nejedlému, že není zřejmé, co je
pro něj autentický materiál a co lze považovat za jeho fantazii. Helfert vnímá
na rozdíl od Nejedlého vnitřní strukturu hudebního díla jako primární
a zásadní, zatímco všechny ostatní inspirační momenty jako doplňkové, pro
uměleckou hodnotu skladby nezásadní. Dá se říci, že Helfertova kritika nebyla
primárně směřována proti Fibichovi, ale hlavně proti Nejedlému. Helfert
dokonce připouští a přiznává se k tomu, že „u celé řady z Nálad, dojmů
a upomínek, jichž jsem si dosud vážil pro jejich hudební obsah, budu muset
hledět zapomenout na jich programní poznámky, abych tím touto násilnou
a nevhodnou asociací si nezkalil dosavadní hudební dojem.“16

HELFERT, Vladimír: Zdeněk Nejedlý: Zdenka Fibicha milostný deník. Nálady, dojmy
a upomínky [recenze], in: Hudební rozhledy 2, Brno 1925-26.
16 Tamtéž, s. 101.
15
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Podobně argumentoval ve třicátých letech proti Nejedlého přístupu také
skladatel Vítězslav Novák,17 který povýšil Fibichovu tvorbu dokonce na
důkazní materiál pro nedostatečné odborné kompetence Nejedlého.18 Ve
studii věnuje Novák prostor Fibichovým Náladám, protože se mu jeví být
dobrým příkladem Nejedlého vědecké neobjektivity. Novák zdůrazňuje, že
jeho zajímá především zhudebnění díla a ne mimohudební program. Na
Fibichovy Nálady nahlíží optikou skladatelského řemesla a hledá přednosti
a nedostatky jeho kompoziční práce. Podle Nováka jsou kusy neklavírní, forma
pokulhává, uvádí příklady domnělých kompozičních chyb, vytýká často se
opakující motiv, přičítá to malé skladatelově invenci atd. Korunu všemu
nasazuje, když na jiném místě prohlašuje, že některé kusy musela napsat
Anežka Schulzová, protože má o Fibichovi-skladateli přeci jen lepší mínění.
„Mé podezření o sluchové kapacitě prof. Nejedlého není tudíž bezpodstatné,
hlavně proto, že často slyší to, čeho ve skladbě není – a zase neslyší to, co tam
opravdu je.“19 Nutno podotknout, že Novákův velmi emotivní přístup byl
výsledkem série ostrých konfrontačních postojů mezi ním a Nejedlým
a vyřizoval si s ním i takto účty20. Na druhé straně Novák v četných výrocích
a ve svých pamětech21 nahlížel na samotného Fibicha celkem objektivně, byť
nemohl jako Dvořákův žák souhlasit s Nejedlého určením Fibichova
nástupnictví v řadě hlavních osobností české hudby po Smetanovi.
Jako součást Fibichova obrazu v povědomí hudební veřejnosti zůstal
Milostný deník až do šedesátých let dvacátého století, kdy především Jaroslav
Jiránek ve své monografii22 opět navázal na stanoviska Nejedlého. Nic na nich
nezměnila ani velmi záslužná, vědecky koncipovaná monografie Vladimíra

NOVÁK, Vítězslav: Zdeněk Nejedlý v zrcadle své vědecké kritiky. Praha, A. Neubert, 1931.
Více viz KŘUPKOVÁ, Lenka: Zdeněk Fibich als ein Argument in Nováks Polemik mit Nejedlý.
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica Aesthetica, Musicologica, č. 12, r. 2010, s. 297-307.
19 Viz pozn. č 17, s. 18.
20 Spor rozpoutal cyklus inscenací Novákových scénických děl v Národním divadle v r. 1930,
kdy se Novák dostal do sporu s Otakarem Ostrčilem a následně se od cyklu distancoval. Viz
např. NOVÁK, Vítězslav: Vítězslav Novák contra Otakar Ostrčil. Praha, A. Neubert, 1931.
21 NOVÁK, Vítězslav: O sobě a o jiných. Praha 1970.
22 JIRÁNEK, Jaroslav: Zdeněk Fibich. Praha 1963.
17

18
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Hudce23, jež vyniká spolehlivým podchycením a důkladným studiem pramenů.
Hudec píše, že Nejedlý význam Fibichových Nálad ale přecenil a že jejich
hudební

hodnota

„nepřekročila

význam

formálně

zaokrouhleného

melodického nápadu“.24
Revizi v chápání monografie Milostný deník předložili veřejnosti až na
sklonku milénia Marta Ottlová a Michal Pospíšil.25 Jejich studie podává
střízlivý nezaujatý pohled na Nejedlého práci a snaží se vysvětlovat Nejedlého
pojetí v konfrontaci s Helfertovým. Podle Ottlové a Pospíšila stanoviska
Nejdelého a Helferta vypovídají o situaci v chápání programní hudby, která
ztrácela na umělecké prestiži a oba se svým způsobem vřadili do diskuse
o historické a aktualizující interpretaci umělecké skutečnosti započaté právě
v 19. století. Autoři studie se také zamýšlejí nad skladatelským vývojem
Zdeňka Fibicha a nad jeho místem v dějinách české hudby, jež Nejedlý i Helfert
vnímali odlišně. Závěrem konstatují, že Fibichovo dílo a potažmo Nálady stále
čekají na pochopení především v souvislostech charakteristického klavírního
kusu závěru 19. století.
Na konci devadesátých let se o nový podrobnější pohled na Fibichův
cyklus pokusila ve své diplomové práci Emílie Pallová26, v níž soustředila svůj
zájem na dílčí opus 41. V úvodu své práce píše, že si klade za cíl objasnit
povahu cyklických vazeb mezi jednotlivými skladbami a přímo prohlašuje, že
se nebude zabývat programními poznámkami ani vztahy skladeb k ostatním
Fibichovým dílům. Analýza Pallové jde cestou strukturální analýzy, pomáhají
jí souvislosti v oblastech tonálních plánů, vnitřních tematicko-motivických
vazeb, harmonie apod., které vyhledává a popisuje. Prokázala, že op. 41 je
cyklem s hlubokými a těsnými cyklickými vazbami.

HUDEC, Vladimír: Zdeněk Fibich. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas
Philosophica 62, Supplementum 19, Praha 1971.
24 Tamtéž, s. 149.
25 OTTLOVÁ, Marta – POSPÍŠIL Michal: Fibichovo erotické období (k Náladám, dojmům
a upomínkám) in: Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha, Academia 1999, s. 114-123.
26 PALLOVÁ, Emílie: Zdeněk Fibich: Nálady, dojmy a upomínky op. 41. Diplomová práce, FFUK
Praha 1997.
23
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Protože zmiňovaná diplomová práce představuje slovy autorky „novou
a zcela konkrétní představu o způsobu Fibichova formování hudebního
materiálu v klavírním cyklu Nálady, dojmy a upomínky op. 41“, představuje
i pro mě základní práci, z níž budu vycházet. Podtrhuji, že i mé úvahy budou
oproštěny od údajných a sporných programových slovních poznámek
v rukopisech, jež vyčerpávajícím způsobem ve své práci „přetlumočil“
Zdeněk Nejedlý. Navíc, dle zjištění Anny Chadové – zpracovatelky inventáře
Fibichovy pozůstalosti27, se programové přípisy, případně programové
zkratky nebo šifry, objevují jen v autografech opusu 47 a až na jednu výjimku28
v opusu 41 pocházejí převážně od Anežky Schulzové a musely být do rukopisů
vepsány dodatečně právě její rukou.29 Ze studia dostupných rukopisů je
patrné, že zůstává záhadou, jak došel Nejedlý k závěru, že záznamy programů
jsou „…nadepsány nad každou tou skladbou v původním rukopise…“.30 Jaké
rukopisy má ale přesně na mysli, nikde neříká. Proto jediným zohledňovaným
programním hlediskem mi bude Fibichovo rozdělení užité při finálním
prvotisku, totiž věcné dělení na Nálady, dojmy a upomínky.

27

Viz s. 3.

28 Kus psaný inkoustem s datem 7. 2. 1894 a s Fibichovým přípisem (rovněž inkoustem) „Po

prvém provozování Meistersingrů“. Tento přípis je jediným vyskytujícím se v Urbánkově
tisk. vydání!
29 Sám jsem tuto skutečnost ověřil porovnáním s vybranou původní korespondencí
A. Schulzové.
30 Viz pozn. č. 12, s. 126.
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Milostný deník Zdenka Fibicha
V předchozím hodnocení dosavadní fibichovské literatury jsem uvedl, že
má práce nebude vycházet z tezí Zdeňka Nejedlého, jež zahrnul do Milostného
deníku. Přesto se krátce zamyslím nad tím, za jakých okolností ona práce
vznikala, jak byla přijata, kdo byla Anežka Schulzová a upozorním na některé
zásadní, leckdy opomíjené nebo málo zmiňované skutečnosti.
Soukromý život Zdeňka Fibicha v devadesátých letech osudově zasáhlo
setkání s jeho žačkou Anežkou Schulzovou (1868-1905), do níž se zamiloval
a po několika letech kvůli ní opustil svou rodinu, když předtím žil dle dobových
zpráv ve spořádaném manželství nejprve s první s manželkou Růženou
rozenou Hanušovou, která předčasně zemřela a po její smrti v roce 1874 s její
sestrou Betty – bývalou známou operní zpěvačkou. Její pěvecké kvality
dokládají třeba premiérované role ve Smetanových operách, z nichž můžeme
vyzdvihnout Hubičku, Libuši nebo Tajemství. Na rozdíl od své zemřelé sestry
byla oproti Fibichovi starší o čtyři roky. Rozvést manželství s Betty se ale
nepodařilo, resp. k němu nakonec nedošlo. Schulzová byla dcera literárního
historika profesora Ferdinanda Schulze a vystupovala na veřejnosti jako
sebevědomá aktivní žena, přispívala do časopisů, působila jako překladatelka
a kritička a v neposlední řadě také byla později Fibichovou libretistkou. Fakt,
že věkový rozdíl mezi Fibichem a Schulzovou byl osmnáct let (jemu
dvaačtyřicet, jí čtyřiadvacet) vede k domněnce, že tehdejší pražská společnost
asi tento vztah moc nechápala a zřejmě i odsuzovala. Fibichova tvorba
devadesátých let byla díky vztahu k Schulzové Nejedlým označena za vrcholné
„erotické období“, kterému podle něj můžeme rozumět jen při znalosti spojení
s Anežkou Schulzovou – s jedinečným inspiračním zdrojem. Muzikologická
literatura 19. století je velmi bohatá na monografické práce, často
vícesvazkové, které byly tvořeny se zřetelem na život a dílo. Soukromý život
byl líčen poměrně hustě a konsonoval s pohledem 19. století, jenž se snažil
vykládat hudební díla jako znějící skladatelovy autobiografie, k čemuž ona
obeznámenost s životními událostmi dobře sloužila a pomáhala skladbu
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pochopit. Na druhé straně biografie tím mohla ohrozit často idealizované
pohledy na geniální tvůrce, protože prozrazovala skutečnosti, které celkový
obraz skladatele-génia mohly genialitu snižovat nebo výrazně oslabovat.
Příkladem může být Beethovenova korespondence vyvolávající ostych
a rozpaky u prvních vydavatelů, protože jí srovnávali s korespondencí
Mozartovou a připadala jim málo důstojná, například proto, že Beethoven se
v ní projevoval jako „hamižník“ smlouvající často o peníze. Promítání
autobiografických zážitků vstoupilo významně do recepce hudebních děl
19. století a k tomu někdy i samotní skladatelé do skladeb dosazovali své
životní peripetie, traumata, osobní prožitky a zážitky a nemuselo se nutně
jednak o reprezentativní druhy a formy tzv. programní hudby, jako například
smyčcový kvartet.
Zdeněk Nejedlý, ač Fibicha osobně znal, publikoval svou knihu až v roce
1925, tedy čtvrtstoletí po skladatelově smrti. Dle jeho vlastních slov se mu
impulsem pro propracování erotické interpretace stalo setkání iniciované
Anežkou Schulzovou po skladatelově smrti, která ho upozornila na existenci
komentářů a poznámek k Náladám, dojmům a upomínkám a odkázala mu
fibichovskou část své pozůstalosti, v níž Nejedlý tyto prameny nalezl. Nejedlý
uvedl, že motivem k sepsání jeho rozsáhlé monografie byla nutnost publikovat
materiál, bez něhož nelze správně chápat nejen celý soubor klavírních skladeb,
ale i ostatní díla vzniklá v devadesátých letech. Materiál měl podle Nejedlého
obsahovat programní poznámky ke skladbám opatřené daty jako slova,
zkratky i celé věty pocházející od samotného Fibicha nebo Schulzové. Ostatně
i Schulzová označila Nálady za Fibichovu hudební autobiografii na počátku
20. století ve svém článku31 v Národních listech. Marta Ottlová a Milan Pospíšil
se ve své studii32 domnívají, že Anežka Schulzová „vědomě využila Nejedlého
jako nástroje, který měl po Fibichově smrti dotvořit její obraz a postavení
v životě a tvorbě Fibichova právě zveřejněním zamlčených programů
k Náladám.“33 K setkání mezi Schulzovou a Nejedlým došlo dle Nejedlého po
A. S. [= Anežka Schulzová] Nejnovější skladby Zdeňka Fibicha, Národní listy 42, 27. 7. 1902.
Viz pozn. č. 25.
33 Tamtéž, s. 117.
31
32
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prázdninách roku 190134, což posiluje domněnku, že obsah článku
v Národních listech konsonoval s jejím úmyslem zviditelnit se i díky
Nejedlému.
Zdeněk Nejedlý byl tedy přesvědčen – alespoň v případě Fibichova díla,
že ke správnému pochopení cyklu Nálady, dojmy a upomínky je zapotřebí
použít zprostředkovaný výklad, jenž detailně rozpracovává v jádru své
obsáhlé knihy. Veřejnosti tu detailně popisně odkrývá Fibichovy společné
zážitky jako upomínky, detaily ženského (rozuměj Anežčina) těla jako dojmy
a náladové stavy jako nálady.
Nejedlého chápání uměleckého díla je dokladem jednoho pojetí, proti
němuž můžeme postavit naprosto rozdílné pojetí Helfertovo, který, jak bylo
naznačeno ve stavu bádání, patřil k největším kritikům Nejedlého knihy.
Helfert primárně jde po strukturním poslechu hudby a asociace a programy,
ať už známé nebo skryté, nechává stranou. Oba přístupy dokládají názorovou
pestrost české muzikologie té doby. Pro Nejedlého se samotný inspirační
podnět kompozice stává důležitější než dílo samo, Helfert byl naopak
orientovaný primárně na vnitřní výstavbu hudebního díla, pro kterého
všechny ostatní skutečnosti včetně biografických nebyly podstatné.
Bohužel se ukázalo, že Nejedlého koncept erotického pojímání
a vykládání Fibichových Nálad zakořenil natolik, že kromě Helferta se nikdo
z dalších historiků nepokusil po celá další desetiletí z jeho výkladu vymanit.
Fibichovy Nálady, dojmy a upomínky proto dosud nebyly uchopeny a vyloženy
v souvislostech lyrického klavírního kusu své doby, jehož reprezentativním
příkladem jsou, což bude později v disertaci doloženo.

34

Viz pozn. č. 12, s. 12
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Fibich a Nakladatelství Fr. A. Urbánek a synové
Vydávání hudebnin mělo, má a bude mít pro skladatele vždy fatální
význam. Nejinak tomu bylo i v 19. století, kdy se výrazně rozvinul tento druh
podnikání, ať už to byly hudebniny, knihy o hudbě nebo hudební časopisy.
V Čechách tento trend začal sílit spíše až v polovině století a bylo to především
díky vydavatelství Františka Augustina Urbánka35, jenž se dokázal přiblížit
svou úrovní nakladatelstvím zahraničním. Jeho firma ovládla v závěru
19. století tuzemský trh a podílela se na rozkvětu české hudební kultury buď
jako prostředník setkávání různých umělců, nebo jako pořadatel hudebních
produkcí. Podnik v počátku vydával spíše pedagogickou a naučnou literaturu,
knihy pro mládež a učební pomůcky a měl v tom úspěch, protože na trhu tyto
materiály chyběly. Urbánkův závod se záhy orientoval také na publikace
hudebního zaměření, ale první hudebniny byly vydávány až od roku 187836.
Na rozdíl od svých konkurentů, kteří vydávali spíše hudebniny pro domácí
muzicírování, a byla po nich značná poptávka, se Urbánek nebál začít vydávat
i finančně náročnější věci, jako například partitury, čímž zaplnil mezeru na
trhu, i když toto počínání bylo spíše ztrátové. Hudebniny v nakladatelství
postupně zcela převládly a roku 189137 se Urbánek profiloval již výlučně jako
hudební nakladatel. Postupně si vytvářel soubor kmenových skladatelů,
redaktorů a korektorů a vyvíjel bohatou reklamní a propagační kampaň
v tisku, v jeho podniku vycházel v letech 1878 – 1899 hudební časopis Dalibor,
zasílal propagační vzorky a snažil se získávat nové zákazníky. Preferoval
zejména české a někdy i slovanské autory, tituly na hudebninách byly hlavně
v češtině, případně ve francouzštině. Stal se velmi úspěšným podnikatelem,
o čemž svědčí i různá ocenění, která dostal.38 Je zajímavé, že vlastní tiskárnu
O vydavatelství více viz TURKOVÁ, Kristýna: Archiv nakladatelství Fr. A. Urbánek
(diplomová práce), 2 sv., Ústav hudební vědy FFUK, Praha 2010; nebo viz KASLOVÁ, Hana:
Hudební nakladatelství F. A. Urbánka v Praze (diplomová práce), 2 sv., Katedra knihovnictví
a vědeckých informací Fakulty sociálních věd a publicistiky UK, Praha 1972.
36 Prvním číslem tzv. Urbánkovy edice se stal Fibichův Quartett pro 2 housle, violu
a violoncello G dur, op. 8.
37 Na Zemské jubilejní výstavě konané od 15. 5. do 18. 10. 1891.
38 Viz SIGMUND, Aleš J.: Lexikon českých hudebních nakladatelů. MusikAtelier, AJS 2004, s. 62.
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Urbánek nikdy nevybudoval, hudebniny tiskl u lipské firmy Engelmann
& Mühlberg. Velkou zásluhu na úspěchu firmy měl kromě Františka také jeho
bratr Velebín, který byl od roku 1873 ve firmě zaměstnán a zastával funkci
prvního účetního. V dobové literatuře byl vyzdvihován jeho organizační talent
a dokonce upřednostňován před bratrem pro jeho praktické manažerské
kroky.39 Tehdejší pracovník nakladatelství Leoš Žižka hovoří o rozdílné
povaze obou bratrů (František jako upjatý, kdežto Velebín jako společensky
obratný) a o tom, že Velebín dokázal využívat svého bezprostředního
společenského chování. V obchodě se u Velebína často scházeli hudební
skladatelé, literáti, kritici i výkonní umělci, z jejichž známostí dokázal pro
vydavatelství mistrně těžit.40 Významně k tomu přispívala i jeho činnost
v Hudební matici Umělecké besedy. Jeho pracovní aktivity proto logicky
vyústily k založení vlastního nakladatelství v roce 1892, ale pro náhlé úmrtí
nemohl v započaté práci pokračovat. Pokud by ho nezastavila smrt, znamenal
by pro jeho bratra zcela jistě výraznou konkurenci. František Urbánek
předpokládal, že podnik převezmou v budoucnosti jeho synové (Mojmír,
František Augustin a Vladimír). Nejstarší Mojmír se ale osamostatnil a v roce
1900 založil vlastní nakladatelství, proto se roku 1913 stali společníky dva
zbývající synové František Augustin a Vladimír a název rodinného podniku byl
změněn na Fr. A. Urbánek a synové, přičemž od roku 1922 se stal jeho jediným
vlastníkem Vladimír. Bohužel produkce vydavatelství se v první třetině
dvacátého století nepřizpůsobila trhu, ustrnula ve svém vývoji a nabízela dále
stejný typ produkce, který prosperoval v závěru století předchozího. Do
popředí se dostala nová vydavatelství, jež způsobovala Urbánkům odliv
skladatelů zvučných jmen, naopak Urbánkova firma se musela spokojit spíše
s méně známými skladateli, po jejichž tvorbě poptávka byla nesporně menší.
Další osudy rodinného podniku již nejsou pro naše sledování podstatné, proto
zde stručný nástin historie vydavatelství zakončím.

L. K. Žižka, který v nakladatelství jistou dobu pracoval, ve svých Pamětech uvádí, že
hudební náklad vybudoval právě Velebín. Viz ŽIŽKA, Leoš Karel: Paměti a osudy. Knihkupecké
vzpomínky na léta 1871-1884. Ed. Aleš Zach, Praha 1999.
40 Týž, in: Mistři a mistříčkové. 2. vydání, Praha 1947, s. 7-8, 14-17.
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Po předchozím historickém exkurzu si můžeme položit otázku, zda to
bylo shodou náhod, že Fibichovi postupně Urbánek vydal všech 376 skladeb?
Nebo to bylo jen logické vyústění neustávající a rychle se rozvíjející
vydavatelské činnosti, která potřebovala odbyt? Fibichovy kusy měly
komerční potenciál a můžeme tvrdit, že jeho Nálady z konce devatenáctého
století do jisté míry představovaly salónní hudbu ve smyslu „nivelizované
užitkové hudby“,41 proto Urbánek možná i Fibicha přímo motivoval k jejich
tvoření ve velkém počtu, protože věděl, že prodejnost bude zaručena. Doboví
recenzenti přijímali Fibichovy Nálady vydávané Urbánkovým nakladatelstvím
vesměs s nadšením42. Většinou se ale věnovali výrazovému výkladu než
rozboru hudebních kvalit. Někteří také radili nakladateli, aby napříště vydal
jen výběr těch nejlepších kusů.43 Recenzent Dresdner Anzeiger prohlašuje
v časopisu Dalibor, že si netroufá vykládat obsahové souvislosti skladeb,
protože „bez programních údajů skladatelových nemůže to vésti k trvalým
výsledkům.“44 V tomto místě se sluší připomenout, že s jeho pohledem
rezonoval právě Zdeněk Nejedlý, ale teprve skoro o čtvrtstoletí později přinesl
onen požadovaný program a jeho výklad.
Již bylo řečeno v předcházejících odstavcích, že Urbánkové cíleně
oslovovali řadu skladatelů a snažili se vytvářet pevný základ pro svou
vydavatelskou činnost. Podle dobových zpráv byl Urbánek velmi spořivý
člověk a šetřil, kde se dalo. Z korespondence vyplývá, že zejména v počátku
existence firmy vyplácel honoráře srovnatelné se zahraniční podniky, ale
s přibývajícími lety, patrně z důvodu ztráty přehledu o vývoji cen a honorářů,
je držel na stejné úrovni, tudíž výrazně častěji řešil spory o jejich výši. Možná
i to mohlo přispět k tomu, že prestiž firmy a její orientace na nejvýznamnější
hudební osobnosti počátkem 20. století upadala a převážili spíše průměrní
jedinci, protože ti pravděpodobně tolik o honoráře nesmlouvali. Fibich patřil
mezi takříkajíc „dvorní“ kmenové skladatele vydavatelství a se Smetanou byli
MERSMANN, Hans: Musikgeschichte in der abendländischen Kultur. Frankfurt am Main
1955, s. 179.
42 Viz např. Národní listy 1897, č. 130; Dalibor 1896, s. 184.
43 Dalibor 1896, s. 184.
44 Dalibor 1896, s. 366.
41
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nejvíce vydávaní komponisté. Fibich také dělal reklamu Urbánkovi,
k výraznému zviditelnění vydavatelství přispěl mimo jiné tím, že společně
s Janem Malátem vytvořili klavírní školu s úplným názvem Velká theoretickopraktická škola na piano vycházející postupně ve třiceti sešitech, jež si získala
velkou popularitu a dobře se prodávala. Spolupráce mezi Fibichem
a Urbánkem byla velmi intenzivní, Urbánek vydal Fibichovi téměř všechny
opusy, navíc se Fibich aktivně a osobně často účastnil při redakci svých
skladeb (což platilo i pro Nálady), takže můžeme vydání všech 376 Nálad
považovat v jeho případě v podstatě za běžný pracovní standard, jenž plynul
ze vzájemné, velmi těsné obchodní spolupráce. Kristýna Turková píše ve své
studii na straně 392,45 že „F. A. Urbánek byl tvrdým vyjednavačem, který –
s výjimkou tehdy nejváženějších osobností – příliš neustupoval požadavkům
druhé strany.“ Na stejném místě uvádí, že „v některých případech se
sjednávání výše honorářů táhne na pokračování několika dopisy a výměna
názorů je poměrně ostrá.“46 Fibich zcela jistě spadal do oné skupiny
nejváženějších osobností a v pozůstalosti, kterou jsem prostudoval, jsem
žádný dokument o sporu mezi ním a Urbánkem nenašel. Fond pozůstalosti
Zdeňka Fibicha47 je uložen v Muzeu české hudby, inventář obsahuje 26 fasciklů
s celkem 525 inventárními jednotkami. Nachází se v něm kromě autografů
mimo jiné právě korespondence adresovaná Urbánkovu nakladatelství, na níž
často nalézáme přípisy rukou Fr. A. Urbánka a dále také s nakladatelstvím
přímo související nakladatelské smlouvy48.
TURKOVÁ, Kristýna: Několik poznatků o zmizelém archivu nakladatelství Fr. A. Urbánek
a synové. In: Hudební věda, roč. 47, č. 4/2010, s. 383 – 394.
46 Tamtéž, s. 392.
47 CHADOVÁ, Anna: Zdeněk Fibich (1850-1900). Inventář fondu. Sig. S 80. Národní muzeum
v Praze – Muzeum české hudby, Hudebně historické oddělení, Praha 1999.
48 Výčet písemností z fondu pozůstalosti Z. Fibicha vztahujících se k vydavatelství
Fr. A. Urbánka uvádí ve své diplomové práci K. Turková na s. 34 (viz pozn. č. 35).
Jsou to:
- nakladatelské smlouvy (31 ks, inv. č. 1–31), dále kvitance (2 ks, inv. č. 32 a 33)
- skladatel F. A. Urbánkovi a Velebínu Urbánkovi (6 ks, inv. č. 65, 69–73)
- Betty Fibichová a Richard Fibich F. A. Urbánkovi (17 ks, inv. č. 471, 479–494)
- Anežka Schulzová F. A. Urbánkovi (5 ks, inv. č. 495–499, psáno skladatelovým
- jménem)
- další korespondence adresovaná do nakladatelství (17 ks, inv. č. 510–525);
- Biografická skica Zdenko Fibicha, jejímž autorem je Otakar Hostinský
(inv. č. 509, rukopis, nedatováno, obsahuje přípisy Fr. A. Urbánka a razítko nakl.)
45
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Můžu tedy uzavřít, že Fibich byl pro Urbánkovu firmu stejně důležitý,
jako byl Urbánek pro Fibicha, těžili z toho obě strany a není třeba v tom hledat
nic, co by se výrazně odchylovalo od běžného, byť nadstandardního
obchodního vztahu. Přesto můžeme považovat Urbánkovo vydání Fibichových
téměř čtyř stovek klavírních skladeb z hlediska jejich počtu za pozoruhodné.
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Lyrický klavírní kus v 19. století
Před vlastní analytickou částí zbývá objasnit samotný pojem lyrický
klavírní

kus,

který

je

potřeba

osvětlit

z hlediska

terminologické

nevyhraněnosti a nejednotnosti názvu.
V literatuře se vyskytují dva podobné názvy v podstatě se shodným
významem. Oba pojmy pochází z německého jazykového prostředí, první je
Charakterstück, druhý lyrisches Klavierstück. Přes jejich blízkost jsou pojmy
chápány významově trochu odlišně. Slovníkové heslo Charakterstück v MGG49
vymezuje termín spíše obecněji a proti němu staví v užším smyslu lyrisches
Klavierstück jako romantický charakteristický kus pro klavír. Slovník The New
Grove vymezuje v heslu Charakteristic piece50 charakteristický kus jako
kompozice s explicitními názvy, v nichž je obsažen přívlastek charakteristický
(např.

Schumannův

cyklus

Davidsbündlertänze

s podtitulem
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Charakterstücke).
Kromě naznačených odlišností ve smyslu definování pojmů nacházíme
v literatuře také rozdíly vycházející z podstaty slovních názvů samotných
pojmů. V tomto smyslu např. charakteristický kus vychází z představy
ztvárnění slovně definovaného charakteru v hudbě v rámci hudebního
ztvárnění původně něčeho mimohudebního, proto má v tomto pojetí blízko
k programní hudbě. Naproti tomu lyrický klavírní kus je vnímám ve vztahu
k lyrice v poezii a je v něm kladen důraz na náladu, citovost a vnitřní hnutí,
tedy na věci, jež nelze slovně přesně vystihnout nebo blíže specifikovat.
Lyrický klavírní kus představoval, přes nejednotnost jeho vymezení
a obsahu, klíčový hudební druh celého 19. století a vymezil se, ať už ve formě
charakteristického kusu nebo lyrického klavírního kusu, vůči popisné (ve
smyslu vyprávěcí, ne charakterizující) programní hudbě. Ve své práci budu

APPEL, Bernard R.: Charakterstück, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, ed. Ludwig
Finscher, Kassel 1995, Sachteil, sv. 2, s. 636-642.
50 BROWN, Maurice J. E.: Charakteristic piece, in: The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, sv. 5, s. 493-494.
49
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v souvislosti s analyzovaným Fibichovým cyklem používat pojem lyrický
klavírní kus.
Z hlediska problematiky hudebního utváření lyrického klavírního kusu
je za základní princip jeho výstavby považován prvotní impulz ve formě
nápadu – motivu, někdy i figury, který je následně rozvíjen a tím propůjčuje
kompozici jednotnou náladu. Tento koncept, který vnesl do muzikologie
Willi Kahl,51 přibližuje lyrický klavírní kus k základním formovým typům tím,
že „skladatel vyslovuje jednu nebo jen několik málo hudebních myšlenek, jako
výraz nějaké nálady v malé, pokud možno přehledné formě.“52 Doplním, že za
takové formy můžeme považovat nejen malé, ale i velké formy.
Vývoj lyrického klavírního kusu v 19. století sledujeme po celé století,
přičemž jeho počátky bývají dávány do souvislostí s tvorbou Franze
Schuberta53 (Impromptus, Moments musicaux) a Johna Fielda (Nokturna). Za
„zlatý věk“ bývá označována doba po smrti Schuberta, kdy se klavírní hudba
spíše odklání od sonátové produkce k drobnějším formám. Tuto dobu
reprezentují hlavně Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Fryderyk Chopin a Franz Liszt. Z důvodu jiné sledované časové periody vývoje
lyrického klavírního kusu (závěru století) se podrobněji o kompozicích těchto
skladatelů zmiňovat nebudu, pouze upozorním na hlavní přínosy některých
z nich.
R. Schumann tituloval jako jeden z prvních své drobné klavírní skladby
poetickými názvy, které obsahují ideově shodné a často hudebně provázané
miniatury (např. Papillons, Carnaval). Hudební provázanost je patrná
především v oblasti tematicko-motivických vazeb, které jsou analyticky
postřehnutelné. Schumannův přínos je dán i nepřímo tím, že ve svém
hudebním časopisu Die Neue Zeitschrift für Musik propagoval další zástupce
klavírních miniatur (Chopina, Mendelssohna, Brahmse aj.). F. Chopin a F. Liszt
KAHL, Willy: Das lyrische Klavierstuck Schubert sund seine Vorganger seit 1810, in: Archiv
für Musikwissenschaft 3 (1921), č. 1, s. 54-82.
52 Tamtéž, s. 54.
53 W. Kahl považoval za jeho předchůdce české skladatele V. J. Tomáška a jeho žáka
J. V. H. Voříška, ale novější muzikologická literatura tuto vazbu z důvodu neprůkaznosti
zpochybňuje. Srov. např. DELONG, Kenneth: Revisiting Schubert´s Czech connections, in: The
Unkown Schubert, ed. B. M. Reul, L. Byrne Bodley, Aldershot 2008, s. 219-232.
51
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jako dva konkurenti své doby vnesli do drobnějších klavírních kompozic
především nové výrazové možnosti díky vrcholné virtuozitě, která u nich
leckde výrazně překračuje onen rámec lyrična a poetiky drobných klavírních
skladeb (i přes obecně přijímaný názor, že Chopinovy virtuózní, vysoce
technicky náročné skladby jsou naplněny poetikou).
V druhé polovině 19. století ztrácí klavírní lyrika výsadní postavení,
přesto je specificky zastoupena v tvorbě Johannesa Brahmse. U něj jsou
klavírní skladby vytvářeny procesem tematicko-motivické práce, kterou
uplatňoval především ve svých komorních skladbách. Jeho metoda, kterou
Arnold Schönberg nazval „rozvíjející variace“, v zásadě nenarušuje tradiční
koncepci Handschinovy „architektonické konstrukce“, spíše ji jemně
diferencuje směrem ke konstrukci „logické“, kdy do popředí vystupuje
tematicko-motivický proces, jenž je založen na postupném rozvíjení základní
motivické jednotky, jež se proměňuje do stále nových variant. V kontextu
velkých polemik stavících proti sobě svět hudby „absolutní“ a „programní“,
kulminujících v roce 1860, se pozornost od lyrického klavírního kusu
a potažmo od komorní hudby odklání směrem k „pokrokovým“ druhům
symfonické básni, programní symfonii a hudebnímu dramatu, proto jsou
drobné klavírní kompozice vnímány spíše jako doplňkové.
Důležitou roli sehrál lyrický klavírní kus v druhé polovině století
u skladatelů tzv. národních škol, především slovanských a severských národů.
V Rusku jím byli např. P. I. Čajkovskij, M. P. Musorgskij, v Norsku E. H. Grieg
(10 sešitů Lyrických klavírních kusů), u nás B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich,
J. B. Foerster a dále V. Novák, J. Suk, což jsou ale již zástupci hudby mladší
generační vrstvy. Musím připomenout i zástupce francouzského a španělského
impresionismu C. Debussyho, M. Ravela, I. Albénize, a E. Granadose, v jejichž
díle má klavírní kus důležité místo.
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Fibichovy klavírní skladby
Klavírní dílo Z. Fibicha reprezentují skladby z raného a vrcholného
období. V rané fázi vytvořil opus č. 1 Jaro a opus č. 2 koncipovaný jako cyklus
o pěti částech s názvem Lístky do památníku.54 Oba opusy vznikly v roce 1865,
resp. druhý mezi roky 1865 – 1866. Další klavírní cyklus pochází až ze zralého
období Fibichovy tvorby, v roce 1887 vyšel jako opus č. 29 s názvem Z hor.
Cyklus obsahuje části věnované mottům Jaroslava Vrchlického, které následují
po první části propojené attacca.55 Následuje období let 1892 – 1898, v němž
vzniká nebývale velké množství lyrických klavírních kusů, které Fibich opatřil
souhrnným názvem Nálady, dojmy a upomínky. Připomenu, že celkem tento
cyklus obsahuje 376 skladeb, které byly posupně vydány (více viz v kapitole
Tisky a nahrávky, s. 4). Posledním Fibichovým příspěvkem do sledovaného
hudebního druhu je opus č. 56 nazvaný Malířské studie.56 Vznikal těsně před
koncem století mezi lety 1898 – 1899 a byl vydán posmrtně.
Uvedené opusy ve své práci neanalyzuji ani je nepoužívám jako
komparační materiál.

Části – Věnování, Fantastický kousek, Norská píseň rybářská, Capriccio, Epilog.
Části – Andante placido; Con fuoco; Poco lento; Semplice; Molto allegro e precipitato; Allegro
ma poco maestoso; Tranquillo.
56 Části – Lesní samota, Spor masopustu s postem, Rej blažených, Jo a Jupiter, Zahradní slavnost.
54
55
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Opus 41
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Obecný popis op. 41
Opus 41 tvoří celkem 171 skladeb, které Fibich rozvrhl do čtyř sešitů, jež
tvoří dílčí řady. Obecnou vnitřní souvislost mezi jednotlivými kusy vytyčil
odstíněním názvů na Nálady, Dojmy a Upomínky a jednotlivými přednesovými
přípisy. Z tohoto pohledu pak každá řada reprezentuje ideově shodné skladby,
někdy i skladbičky, jak bude blíže později popsáno. Skladby jsou Fibichem
datovány a to nejen rokem, ale je uveden i měsíc a den. Již dříve bylo
konstatováno, že spolehlivě určit data skladeb nelze (v rukopisech jsou
přeškrtaná, opravovaná, event. špatně čitelná). Seřadíme-li všechny kusy ze
všech sešitů podle dat, pak v naprosté většině je chronologie v tiskovém
vydání potlačena. Výjimku tvoří čtvrtý sešit Upomínky, který jediný z opusu 41
zachovává nejpřesněji posloupnost dat a v některých případech nejen roků,
ale i měsíců a dokonce i dní. K problematice datací je nutné zdůraznit, že
konečné číslování, přesněji řečeno průběžné číslování, je na autografech
měněno a někde se vyskytuje i trojí číslování. Protože se Fibich osobně podílel
na konečném řazení skladeb při redakci tištěného vydání, jeho kompletace
vykazuje znaky logické cyklické stavby, nikoli zcela náhodné, což bude později
doloženo.
První řada celého cyklu obsahuje nejvíce skladeb, u nichž se zachovaly
autografy. Vznikala v letech 1892 – 1894. Při porovnání s autografy jsem zjistil
jisté nesrovnalosti v prvním sešitu v číslování ve vydáních Fr. A. Urbánka.
Několik kusů v autografech chybí a několik z nich má posunuté číslování. Kus
č. 15 v Urbánkově vydání mezi autografy nenalezneme, stejně jako kusy č. 19,
26, 27, 32 a 35. Od kusu č. 36 v tiskovém vydání mají autografy vždy o číslo
méně. Tzn., že autograf č. 35 má v Urbánkově vydání č. 36, autograf č. 36 má
u tisku č. 37, autograf č. 37 odpovídá č. 36 v tisku atd. až do č. 43 autografu,
které odpovídá v Urbánkově vydání poslednímu kusu z prvního sešitu – číslu
44.
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Nálady opus 41, sešit 1
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Formy skladeb
Každá skladba bude nyní stručně formálně popsána a přiřazena
k příslušnému formovému typu. Formální popis v prvním sešitu pojmu
podrobněji, každou skladbu zachytím samostatně. Účelem je, ukázat
rozmanitost naplňování obvyklých formových schémat, která v zásadě
zůstávají neměnná, ale jejich individuální tvoření je proměnlivé. Analýza
forem skladeb je dílčím nutným východiskem pro můj badatelský zájem,
zasadit Fibichovy Nálady, dojmy a upomínky do kontextu drobných klavírních
skladeb závěru 19. století. Cílem je objasnit a zobecnit princip jejich hudební
výstavby.

č. 1 Adagio – 33 taktů – abak
tónina Es dur
takt 3/4
Forma vstupní skladby je třídílná, s minimálním kontrastem mezi díly a je
rozšířená kódovým dodatkem. Skladba vyrůstá ze čtyřtaktové polověty, která
tvoří symetrickou periodu. Věta je třikrát zopakovaná a kódově zakončená.
Perioda je výrazně melodicky založena, vyniká velkým rozsahem melodického
klenutí až k undecimě. Celek je kantabilní, ve výstavbě melodie převažují větší
intervalové kroky, melodická linie je vzestupná.

č. 2 Allegro moderato – 21 taktů – aba´
tónina G dur
takt C
Forma je třídílná, má kratší střední díl, při repríze figuruje střední díl jako
závětí dílu a. Vstupní perioda má nevyvážené polověty, těžiště je v předvětí
melodického charakteru. Melodická linie má vzestupný měr. Po počátečních
vzestupných kvartových skocích vstupního dvoutaktí jsou následně využity

27

k vyplnění skoku intervaly sekund a tercií, charakteristické jsou chromatické
postupy v první polovětě.

č. 3 Lento assai – 53 taktů – abma´
tónina a moll
takt 4/8 a 2/4
Forma je třídílná, s větším kontrastem mezi díly, což podtrhuje i změna taktu
a nástup tóniny sníženého druhého stupně B dur ve střední části. Vstupní
perioda je šestnáctitaktová, je založena na prázdných konsonancích, vrchní
kvintě a spodní kvartě, tyto intervaly jsou nejcharakterističtější melodické
prvky tohoto kusu, nápadně vystupuje sluchově do popředí synkopické
zdůraznění melodických vrcholů jednotlivých frází v intervalu kvinty.
Rytmickou jednotu zajišťuje ostinátně terciově stavěný doprovod.

č. 4 Vivace – 34 taktů – abama
tónina g moll
takt 6/8
Forma je rondová, základem tématu je periodická věta, kterou určuje na
začátku výrazně opakující se interval vzestupné kvarty. Rondovou část střídají
dva vedlejší úseky s minimálním kontrastem, druhý je podřadnější,
charakterově blízký mezivětě.

č. 5 Andante con moto – 33 taktů – aba´k
tónina B dur
takt 3/4
Forma je třídílná, s malým kontrastem mezi díly, základem je předvětí vstupní
periody, které je založeno na tečkovaném rytmu a využívá interval kvarty
a kvinty. Na rozdíl od předešlých skladeb kvartové skoky vyplňuje Fibich
dříve, vrchní melodický vrchol staví na vzestupné kvintě, ve středním dílu pak
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je překonána sextou. Vstupní perioda je tonálně otevřená, moduluje do A dur.
Ve skladbě č. 5 je dominantní formotvornou složkou rytmus.

č. 6 Andantino sostenuto – 32 taktů – aba
tónina F dur
takt 4/8
Forma je třídílná, s rozšířenou první větou, jež má sestupnou melodickou linii
a využívá častěji k výstavbě ploch repetované tóny, které jsou rytmizované
tečkovaným rytmem. Střední díl je vystaven na stejném rytmickém základu
jako díl první, ale výchozí motiv je obohacen intervalem vzestupné kvarty.
Melodická linie zde nemá počáteční „rozlet“ skladeb předchozích, repetovaný
tón tvoří základ celé skladby.

č. 7 Allegretto vivace – 32 taktů - aba
tónina F dur
takt 2/4
Formu tvoří tří věty, první je rozšířená, má periodickou stavbu, ale nevyvážené
polověty, přičemž závažné je předvětí s velkým melodickým sextovým skokem
k vrcholu melodie a je doplněno podřadnějším závětím. Určujícím prvkem
skladby a zároveň zřetelně slyšitelným znakem je malá vzestupná sekunda
v úvodu s následným vzestupným skokem sexty, který zakončuje obě
dvoutaktí. Vyklenutí melodie z počátečního tónu až do nóny je dosaženo velmi
rychle v rozmezí čtyř taktů.

č. 8 Adagio – 42 taktů – axa´
tónina Es dur
takt 6/8
Forma je třídílná, s vysoce kantabilní úvodní větou založenou na tečkovaném
rytmu, která se formuje do struktury 8 + 6 taktů. Střední díl motivicky rozvíjí
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předešlý úsek, můžeme ho považovat za evoluci. V rámci vysoké zpěvnosti
zesílené přiznávkovým harmonickým doprovodem můžeme sledovat ve vývoji
melodické křivky shodné znaky s předešlými skladbami, jsou to větší intervaly
pro nástup opěrných tónů melodie – kvarty, kvinty, sexty i oktávy. Podobně
jako v předešlé skladbě č. 7 i zde výrazně sluchově upoutává již vstupní
dvoutaktí, nyní s intervalovým postupem g-b-ges-f v druhém taktu.

č. 9 Allegretto vivace – 26 taktů – axa
tónina G dur
takt 4/8
Forma je třídílná, střední díl představuje evoluci dílu prvního. Melodická linie
je zde charakteristická synkopickým úvodním motivem a sestupným skokem
sexty, které představují základní stavební prvek celé skladby.

č. 10 Andante con moto – 30 taktů – ama
tónina G dur
takt 4/8
Forma je třídílná, obsahuje podřadnější střední díl. Vstupní věta je
charakteristická sestupným melodicko-akordickým začátkem sextakordů,
důležitým prvkem je motiv ve čtvrtém taktu, jenž je využit ve středním dílu
jako spojující element k návratu vstupní věty. Harmonicky překvapivě zní
závěr první věty, kdy ve výchozí G dur zazní díky tonálnímu skoku tónina
Es dur.

č. 11 Andante – 30 taktů – abma´k
tónina G dur
takt C
Forma je třídílná, má tematicky blízký střední díl, obsahuje krátkou spojku
a kódový dovětek. Melodické kroky ve výstavbě melodie jsou spíše menší –
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sekundy a tercie, kvarty a kvinty zakončují fráze. Melodika je fixována
opěrnými tóny, které nastupují skokem tercie, kvarty nebo kvinty
k akordickému tónu, takže při poslechu je vnímáme velmi zřetelně. Jde
v pořadí již o třetí skladbu po č. 9 a 10, v níž melodie začíná sestupně.

č. 12 Moderato – 26 taktů – axa
tónina Es dur
takt C
Forma je třídílná, obsahuje evoluci ve středním dílu, kdy je citováno vstupní
čtyřtaktí v různých tóninách. Melodika je tvořena menšími intervaly, převažují
sekundy a tercie, melodicky se méně rozpíná. Určujícím formotvorným
činitelem je rytmus s charakteristickými triolami.

č. 13 Con moto – 64 taktů – iaxba´a´´
tónina As dur
takt 3/4
Forma je zasazena do třídílného půdorysu, v úvodu je jednotaktová
introdukce, celek je obohacen evolučním zpracováním materiálu ještě v rámci
vstupního dílu, po němž vyznívá střední díl málo zřetelně, sluchově jasně
postřehneme až nástup reprízy, která je pozměněná a její poslední verzi
rozšiřuje kódový dovětek. Jednotícím prvkem celé skladby je figurativní
akordický doprovod.

č. 14 Molto Agitato – 40 taktů – ama´
tónina d moll
takt 3/4
Základem třídílné formy je šestnáctitaktová perioda, dominujícím prvkem je
pregnantní triola, která tvoří přiznávku k basovým tónům akordického
doprovodu na první době a zároveň je přítomna v hlavní melodii. Melodika
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v této skladbě není dominující, nejvýraznější je harmonické vedení díky
akordické sazbě.

č. 15 Adagio – 45 taktů – axa´
tónina C dur
takt 6/8, 2/4
Skladba má třídílný půdorys, střed je vyplněn evolucí, repríza následuje
plynule na vrcholu evoluce, takže můžeme vnímat tento úsek z tektonického
hlediska jako ambivalentní. Závěr skladby je doplněn o hymnické
několikataktové Largo, které potvrzuje tóninu C dur. Z hlediska dosud
popsaných diastematických vstupních modelů je zde využita malá sestupná
sekunda s následným intervalovým sestupným skokem sexty.

č. 16 Andante – 28 taktů – aba´
tónina D dur
takt 4/8
Forma je třídílná, má neuzavřenou rozšířenou vstupní větu a málo zřetelný
nástup středního dílu. Charakteristickým rysem skladby je úvodní
chromatický melodický vzestupný postup v tečkovaném rytmu.

č. 17 Lento – 42 taktů – iaxa´
tónina H dur
takt 6/8
Forma je třídílná, s evolucí ve středním dílu. Charakterově se tato skladba blíží
č. 15, což způsobuje stejný takt a tvorba akordického osminového doprovodu,
zde s drobným rozdílem v jednotaktové introdukci. Melodika je postavena
na akordických tónech.
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č. 18 Alla marcia vivace – 35 taktů – aa´k
tónina A dur
takt ¢
Formu tvoří zopakována věta s připojenou kódou, jež nahrazuje původní
rozšíření. Pochodový charakter zvýrazňuje takt alla breve a rytmické dělení
v poměru 2:1.

č. 19 Quasi Presto e con fuoco – 98 taktů – [:AB:]a
tónina e moll
takt ¢
Forma této nejrozsáhlejší skladby z prvního sešitu op. 41 je doposud
nejodchylnější, připomíná expozici sonátové formy. Obsahuje dvě témata,
která svým charakterem představují typické kontrastní myšlenky sonátové
expozice. První téma je strmě útočné, chromaticky stavěné, na které po
spojovacím úseku navazuje téma lyrické a zpěvné, zasazené do paralelní G dur.
Celá následující plocha připomíná oblast vedlejšího tématu, v níž je téma
rozvíjeno a po evoluci zazní ještě jeho připomenutí ve funkci závěrečného
oddílu. Spřízněnost s půdorysem sonátové formy zesiluje i fakt, že celý úsek
až k taktu č. 80 je repetován. Protože ale po zopakování nepřijde skutečné
provedení, ale jen návrat na první téma, lze celou skladbu zasadit do rámce
redukované velké třídílné formy. Melodika vstupního tématu má výraznou
chromaticky vzestupnou linii.

č. 20 Grave – 31 taktů – axa´
tónina g moll
takt 3/4
Forma je třídílná, se středním evolučním dílem.
Ve skladbě je melodická složka zcela podřízena harmonické, místy jsou použity
i drsné disonance v rámci postupující harmonie, často docilované
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sekundovými kroky. Výrazným prvkem je tečkovaný rytmus, který strukturou
připomíná smuteční pochod.

č. 21 Allegretto – 62 taktů – aa´ a´´m aa´
tónina b moll
takt 2/4
Formu lze chápat jako variační, kdy každé další uvedení vstupní myšlenky
přináší novou variantu nebo novou harmonii. Základní osmitaktová věta se
postupně objevuje v dalších úsecích, hlavním rozvojovým činitelem je
transpozice do jiné tóniny, přičemž v závěru se navrací opět úvodní dvě znění,
proto variační proměny tvoří třídílný půdorys. Melodika tématu je postavena
na tónech hlavních harmonických funkcí.

č. 22 Molto agitato – 20 taktů – aa´b
tónina g moll
takt C
Forma skladby vyrůstá z šestitaktové věty, která je uvedena třikrát, její druhé
znění můžeme vnímat jako první variantu evolučního charakteru a třetí znění
budí pak dojem kontrastní věty díky novému začátku, která ale v závěru
vrcholí stejně jako obě předešlé. Všechny věty mají závěry vystavěné podobně,
harmonicky postupují do g moll. Z důvodu odlišného začátku třetí varianty
s podobným koncem se přikláním spíše k variantě formy dvoudílné.
Stavbu tématu určuje kvadratura, jednotlivá dvoutaktí mají odlišnou náplň,
první je složeno z menších intervalů, druhé jde strmě vzhůru, třetí harmonicky
předchozí úsek uzavírá.

č. 23 Grave – 25 taktů – ak
tónina fis moll
takt C, 3/4
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Forma skladby je jednodílná, její základ tvoří rozvinutá věta, která vyrůstá
z motivického útvaru se specifickým intervalovým začátkem – sestupnou
oktávou s následným vzestupným krokem kvinty, po němž pohyb oktávy
a kvinty střídá živější tečkovaný rytmus rozložený do triol v sekundových
krocích. Věta graduje do prudce kontrastního ff a do tóniny gis moll a skladbu
zakončuje kódově pozměněný návrat hlavní části.

č. 24 Lento – 39 taktů – iababk
tónina g moll
takt C
Skladba je typická ostinátní basovou kvintovou figurou, jež zní od začátku do
konce. Formu lze zasadit do dvojdílného půdorysu ab, ale zdvojeného. Dvě věty
zní při prvním exponování v pianu, při druhém naopak ve forte a vše vyznívá
do ztracena. I když se celkem zřetelně kus rozpadá na dvě drobné věty, jako
celek vyznívá silně monotematicky díky ostinátu v basu.

č. 25 Adagio – 44 taktů – axa
tónina f moll
takt 3/4
Základem skladby je pravidelně stavěná šestnáctitaktová perioda. Střed
vyplňuje drobná evoluční práce s hlavou tématu, jež je typická prázdnými
intervaly kvintou a kvartou. Jednotícím prvkem je triolové doprovodné pásmo,
jež udržuje pravidelnou rytmickou pulzaci.

č. 26 Lento – 28 taktů – ama´k
tónina b moll
takt C
Skladba má třídílnou formu, základem je pravidelně stavěná perioda, po níž
následuje mezivěta ve funkci středního dílu. Repríza vstupní periody je
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v závěru doplněná kódovým dovětkem s neuzavřeným harmonickým závěrem
ve formě průtahu na dominantu.

č. 27 Poco Allegro – 57 taktů – amxa´bk
tónina a moll
takt 2/4
Skladba inklinuje svou stavbou k dvojdílné formě, i když po evoluci dílu a se
znovu navrací vstupní část, která plynule přechází do nové motivicky
spřízněné myšlenky, jež působí jako věta b. Základní dvoutaktový motivický
prvek ze začátku je zasazen do velmi malého diastematického rámce, sestupná
malá tercie je následně vyplněna chromatickým postupem.

č. 28 Andante quasi Allegretto – 45 taktů – axa
tónina F dur
takt 3/4
Skladba je v třídílné formě, základ tvoří šestnáctitaktová perioda. Střední díl je
motivicky velmi málo kontrastní, jde spíš evoluci dílu prvního. Návrat první
věty je doslovný.

č. 29 Andantino – 45 taktů – aba
tónina C dur
takt C
Andantino je zasazeno do třídílné formy rozšířené kódovým dovětkem, věta
a je periodická a má dvě závětí. Vstupní téma je kantabilní, tvoří jej delší
rytmické hodnoty. Střední část motivicky kontrastuje minimálně, rozdíl je
v harmonickém zasazení do E dur.
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č. 30 Adagio – 28 taktů – aba´
tónina E dur
takt není předepsán
Skladba tvoří třídílnou formu s rozšířenou reprízou vstupní periody. Stavebně
důležitým prvkem je synkopicky stavěný prodlevový doprovod, který dotváří
charakter skladby.

č. 31 Sostenuto – 39 taktů – axa´
tónina es moll
takt C
Skladba je rozvržena do třídílné formy, v níž figuruje střed jako evoluce.
Kompozice je harmonicky jedna z nejvýraznějších z celé první řady díky
modálním akordickým postupům. Členění desetitaktové věty se rozpadá na
2 + 3 takty, vnitřní symetrie zde nevládne, vnější ano. Celkově působí
desetitaktová věta jako antitetické téma s výrazným modálním dvoutaktím
a doplňkovým třítaktím.

č. 32 Allegretto giocoso – 24 taktů – ama´
tónina G dur
takt 3/4
Základem skladby je harmonicky otevřená perioda, jež ústí z původní G dur do
H dur, po krátké mezivětě se navrací úvodní část, ale je pozměněná
a rozšířená, rozšíření má kódové zabarvení a utvrzující tonální funkci.
Určujícím vývojovým znakem je tečkovaný rytmus.

č. 33 Con moto – 22 taktů – aba´
tónina C dur
takt C
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Velmi krátká skladba je zasazena do třídílné formy s reprízou, základ tvoří
nesymetricky stavěná perioda 4 + 6 taktů. Střední díl je zúžený.

č. 34 Allegro con fuoco – 44 taktů – aba
tónina b moll
takt 12/8, C
Skladba má třídílný půdorys, střední díl ale více kontrastuje, objevuje se v něm
jiný takt a převládá i jiné zpracování. Základem skladby je výrazné
chromaticky stavěné dvoutaktí s velkým melodickým septimovým skokem
dolů a jeho další exponování na různých stupních. Střední díl je proti
vstupnímu vystavěn z menších intervalových kroků sekund a tercií a evolučně
graduje. Repríza dílu a je doslovná.

č. 35 Andantino – 28 taktů – aba´
tónina a moll
takt 2/4
Formálně se jedná o třikrát zopakovanou a pozměněnou větu, protože kromě
tonálního posunutí do F dur a C dur motivický kontrast střední díl příliš nemá.
Přesto volím půdorys třídílné formy aba s ohledem na jiné tonální zasazení
středního dílu.

č. 36 Andante amoroso – 44 taktů – aa´bak
tónina B dur
takt 3/4
Velmi kantabilní skladba je zasazena do rozšířeného třídílného rámce.
Kantabilitu zvýrazňuje akordický přiznávkový doprovod levé ruky. Základ
tvoří nesymetrická věta 4 + 6 taktů, která je po odeznění variačně zopakována.
Po kontrastním dílu se navrací původní věta, k níž je připojen kódový dovětek.
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č. 37 Andante ben sostenuto – 30 taktů – aba´k
tónina D dur
takt 6/8
Skladba má tři díly, střední díl má minimální motivický kontrast, můžeme ho
vnímat jako variaci vstupní věty. Protože se ale po něm navrací vstupní věta
v původní podobě, volím i zde třídílný půdorys rozšířený o kódu. Základní
motivický prvek této skladby je rytmický model v 6/8 taktu: tři osminy –
čtvrťová – osmina. Předvětí vstupní periody je v unisonu a melodická linie
výrazně klesá.

č. 38 Allegro moderato – 46 taktů – ABa
tónina C dur
takt C
Skladba je rozvržena do zúžené třídílné velké formy, přičemž větný díl A tvoří
dvoudílná forma s návratem. Rozsáhlejší kontrastní díl začíná v E dur, po
gradaci se plynule vrací pouze první část věty A.

č. 39 Quasi Adagio – 36 taktů – abma´
tónina Fis dur
takt 2/4
Forma skladby je třídílná, reprízový nástup vstupního dílu přichází po krátké
mezivětě. Střední díl je motivicky blízký vstupnímu, hlavním rozvojovým
prvkem je triola.

č. 40 Vivace – 35 taktů – aa´a´´ k
tónina Es dur
takt 6/8
Skladba je zpracována variačně, těží z variačních obměn výchozího tématu, jež
tvoří nesymetrická věta 6 + 5 taktů. Vstupní věta vyznívá fanfárově díky
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skrytým kvintám (tzv. kvintám lesních rohů) ve dvojhlasu s intervalovým
postupem ze sexty na kvintu a tercii. Celá skladba setrvává v Es dur.

č. 41 Vivace – 31 taktů – aa´a´´
tónina D dur
takt 2/4
Skladba má variační formu s třídílným půdorysem. Výchozí téma je třikrát
zopakováno, pokaždé v upravené variantě. Variační práce je ornamentální,
téma je drobně obohacováno, vývoj zajišťuje sekvenční posouvání.

č. 42 Poco Allegretto – 34 taktů – axa´
tónina G dur
takt C
Forma je třídílná, střední díl je evolucí, po níž se navrací rozšířená úvodní věta.
Základním stavebním prvkem je úvodní dvoutaktí s rytmickým modelem
v poměru 2:1, resp. postup dvou osmin a jedné čtvrťové a na něj navazující
opačný rytmický model v poměru 1:2, resp. postup jedné čtvrťové a dvou
osmin.

č. 43 Moderato – 59 taktů – axa´
tónina E dur
takt 2/4
Skladba má třídílnou formu s evolučním středem. Je rozvíjena sekvencovým
posouváním vstupního třítaktí při střídání tónorodu.
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č. 44 Andante – 40 taktů – ama
tónina B dur
takt C
Poslední skladba prvního sešitu má třídílnou formu. Střední díl má povahu
mezivěty, je zúžený. Skladba má kantabilní melodii, v níž převažují v úvodu
chromatické postupy, akordický přiznávkový doprovod sjednocuje charakter.
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Formy skladeb souhrnně
Většina skladeb z prvního sešitu vykazuje přibližně stejnou délku, která
je přiléhavá pro kategorii malých forem. Malé formy se zde vyskytují
v rozličných podobách, převažuje třídílný půdorys. Kromě malých forem
nalezneme také velkou formu, rondo a variace.
Ve většině případů forma vyrůstá ze vstupních motivů – nápadů a ty jsou
více či méně rozvíjeny ve zbytku skladby. Výsledný kontrast mezi díly
drobných vět není velký, byť mnohdy evokují zápisem ostrý kontrast (axa).
Nejvíce nalézáme třídílné malé formy. Je potřeba zdůraznit, že
nacházíme velmi jemné „odstíny“ třídílných forem s reprízou, které při zúžení
můžeme vykládat též jako rozšířené dvoudílné. Střední díl nebývá vždy jasně
vyhraněný a je málo odlišený, v řadě případů obsahuje evoluci dílu prvního
nebo obsahuje hudbu blízkou dílu a pouze tonálně zasazenou do jiné roviny,
někdy je naopak velmi stručný a nevýrazný. Výslednou formu lze pak naznačit
nejenom půdorysem aba, ale i axa, ama nebo v případě skutečně minimálního
kontrastu jako aa´a´´. Reprízovaný díl v třídílné formě bývá spíše opakován
pozměněně než doslovně, někdy směřuje k zúžení, jindy se rozpadá v kódu.
Základní díly inklinují k periodicitě a kvadratura je častým určujícím činitelem.
Odchylnější je forma kusu č. 19, v níž najdeme prvky sonátové formy
(sonátové expozice) a lze jí vyložit jako zúženou velkou třídílnou formu
s reprízou (ABa). Celá skladba je i nejrozsáhlejší z prvního sešitu. Vyskytl se i
rondový půdorys u skladby č. 4, byť v miniaturní podobě. Příklady variačního
zpracování nevybočují z rámce variací přísných formálních, nové varianty
tématu jsou drobně měněny především ornamentálně.
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Přehled formových schémat:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44

Adagio
Allegro moderato
Lento assai
Vivace
Andante con moto
Andantino sostenuto
Allegretto vivace
Adagio
Allegretto vivace
Andante con moto
Andante
Moderato
Con moto
Molto Agitato
Adagio
Andante
Lento
Alla marcia vivace
Quasi Presto e con fuoco
Grave
Allegretto
Molto agitato
Grave
Lento
Adagio
Lento
Poco Allegro
Andante quasi Allegretto
Andantino
Adagio
Sostenuto
Allegretto giocoso
Con moto
Allegro con fuoco
Andantino
Andante amoroso
Andante ben sostenuto
Allegro moderato
Quasi Adagio
Vivace
Vivace
Poco Allegretto
Moderato
Andante

aba´k
aba´
abma´
abama
aba´k
aba
aba
axa´
axa
ama
abma´k
axa
iaxba´a´´
ama´
axa´
aba´
iaxa´
aa´k
[:AB:]a
axa´
aa´ a´´m aa´
aa´b
ak
axa
iababk
axa
amxa´bk
axa
aba
aba´
axa´
ama´
aba´
aba
aba´
aa´bak
aba´k
ABa
abma´
aa´a´´ k
aa´a´´
axa´
axa´
ama
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Rozměry skladeb
V prvním sešitu nalézáme celkem vyrovnané kusy, průměrný počet taktů
se pohybuje mezi 35 – 40. Nejkratší je Nálada č. 22 – má 20 taktů, u deseti kusů
nepřesahuje počet taktů číslo 30, nejvíce jsou zastoupeny kusy s délkou do 40
taktů – je jich celkem šestnáct, mezi 40 – 50 takty figuruje deset skladeb, mezi
50 – 60 tři skladby, mezi 60 – 70 dvě skladby a nejdelší je pak Nálada č. 19 s 98
takty. Celkově lze shrnout, že z hlediska délky skladeb sešit působí vyrovnaně.
Přehled počtu taktů:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30

Adagio
Allegro moderato
Lento assai
Vivace
Andante con moto
Andantino sostenuto
Allegretto vivace
Adagio
Allegretto vivace
Andante con moto
Andante
Moderato
Con moto
Molto Agitato
Adagio
Andante
Lento
Alla marcia vivace
Quasi Presto e con fuoco
Grave
Allegretto
Molto agitato
Grave
Lento
Adagio
Lento
Poco Allegro
Andante quasi Allegretto
Andantino
Adagio

33
21
53
34
33
32
32
42
26
30
30
26
64
40
45
28
42
35
98
31
62
20
25
39
44
28
57
45
45
28
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č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44

Sostenuto
Allegretto giocoso
Con moto
Allegro con fuoco
Andantino
Andante amoroso
Andante ben sostenuto
Allegro moderato
Quasi Adagio
Vivace
Vivace
Poco Allegretto
Moderato
Andante

39
24
22
44
28
44
30
46
36
35
31
34
59
40

Tóniny skladeb
Otázka volby tónin, resp. jejich pořadí, patří k základním znakům
pevnosti nebo celistvosti každé cyklické skladby. Tonální sjednocení při tak
velkém počtu skladeb nelze očekávat, proto je potřeba zhodnotit míru
kontrastu tónin sousedních skladeb, dále pak kontrast tónorodu dur a moll
a také využití tónin s křížky nebo s bé. Fibich sestavil sešit tak, že durové
a mollové tóniny jsou v poměru 29 skladeb v dur ku 15 skladbám v tónorodu
moll. 18 skladeb má tóniny s křížky, 26 tóniny s bé. Sledujeme-li výskyt tónin
mezi sousedními skladbami, pak lze vystopovat delší bloky, v nichž jsou
skladby sjednoceny do dur nebo moll. Celé rozvržení zachycuje následující
schéma:

dur

moll

1,2

3,4

dur
5 – 13

moll
14

dur

moll

dur

15 – 18

19 – 27

28 – 30

moll
31

dur

moll

dur

32,33

34,35

36 – 44

Z načrtnutého schématu je patrné, že Fibich využívá durové tóniny spíše
v blocích – po devíti tóninách 5 – 13, po pěti tóninách 36 – 40, po čtyřech
a třech tóninách 15 – 18, 28 – 30 a po dvou tóninách 1 – 2, 32 – 33. Mollové
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kromě jednoho delšího bloku 19 – 27 figurují spíše ve dvojicích nebo izolovaně
Nejvíc frekventovanou tóninou je G dur (6x), Es dur (4x), C dur (4x) a g moll
(4x). Princip řazení tónin má jistou logičnost, není nahodilý a uplatňuje se
blokovým využíváním durových nebo mollových tónin. Fibich dociluje
sjednocenosti prvního sešitu v rovině tónorodů a lze to považovat za
stmelující prvek celku.

Přehled užitých tónin:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33

Adagio
Allegro moderato
Lento assai
Vivace
Andante con moto
Andantino sostenuto
Allegretto vivace
Adagio
Allegretto vivace
Andante con moto
Andante
Moderato
Con moto
Molto Agitato
Adagio
Andante
Lento
Alla marcia vivace
Quasi Presto e con fuoco
Grave
Allegretto
Molto agitato
Grave
Adagio
Lento
Adagio
Poco Allegro
Andante quasi Allegretto
Andantino
Adagio
Sostenuto
Allegretto giocoso
Con moto

Es dur
G dur
a moll
g moll
B dur
F dur
F dur
Es dur
G dur
G dur
G dur
Es dur
As dur
d moll
C dur
D dur
H dur
A dur
e moll
g moll
b moll
g moll
fis moll
g moll
f moll
b moll
a moll
F dur
C dur
E dur
es moll
G dur
C dur
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č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44

Allegro con fuoco
Andantino
Andante amoroso
Andante ben sostenuto
Allegro moderato
Quasi Adagio
Vivace
Vivace
Poco Allegretto
Moderato
Andante

b moll
a moll
B dur
D dur
C dur
Fis dur
Es dur
D dur
G dur
E dur
B dur

Předepsané takty skladeb
Seřadíme-li užité takty z hlediska četnosti, dvanáctkrát je zastoupen celý
takt, desetkrát 3/4, devětkrát 2/4, šestkrát 6/8, pětkrát 4/8, dvakrát alla
breve, a jedenkrát 12/8. V jednom případě nemá skladba předepsaný takt.
U kusů č. 3 a 15 se mění takt i v průběhu. Řazení skladeb podle jejich
rytmického určení je kontrastní, takty jsou průběžně střídány, v porovnání
s volbou tónin nejde o delší bloky, několikrát ale najdeme dvojici stejných
taktů i u sousedících skladeb (č. 9 – 10, 13 – 14, 18 – 19).
Přehled předepsaných taktů:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14

Adagio
Allegro moderato
Lento assai
Vivace
Andante con moto
Andantino sostenuto
Allegretto vivace
Adagio
Allegretto vivace
Andante con moto
Andante
Moderato
Con moto
Molto Agitato

3/4
C
4/8, 2/4
6/8
3/4
4/8
2/4
6/8
4/8
4/8
C
C
3/4
3/4
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č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44

Adagio
Andante
Lento
Alla marcia vivace
Quasi Presto e con fuoco
Grave
Allegretto
Molto agitato
Grave
Lento
Adagio
Lento
Poco Allegro
Andante quasi Allegretto
Andantino
Adagio
Sostenuto
Allegretto giocoso
Con moto
Allegro con fuoco
Andantino
Andante amoroso
Andante ben sostenuto
Allegro moderato
Quasi adagio
Vivace
Vivace
Poco Allegretto
Moderato
Andante

6/8, 2/4
4/8
6/8
¢
¢
3/4
2/4
C
3/4
C
3/4
C
2/4
3/4
C
není předepsán
C
3/4
C
12/8
2/4
3/4
6/8
C
2/4
6/8
2/4
C
2/4
C
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Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
Protože v minulých kapitolách jsem zmiňoval, že drtivá většina skladeb
v opusu 41 vyrůstá z jediného motivického základu, soustředím své analytické
zkoumání na hlavní vstupní motivy a motivická jádra a pokusím se najít, pokud
existuje, jejich vzájemnou sepjatost a vazby. Vzájemné citování, myšlenkové
doplňování nebo odvozování tušíme u řady skladeb již při prvním poslechu,
ale jejich vztah ozřejmí až podrobný analytický průzkum. U motivů budu
porovnávat především složky pohybové (kinetické), nápěvové (melodické)
a melodickou linii.
Příkladem, kdy nacházíme u vstupních motivů skladeb shodnou
rytmickou výstavbu, jsou dvojice č. 7 a č. 42. Nálada č. 7 má vstupní hlavní
motiv založen na rytmickém poměru 2:1, resp. na postupu dvou osmin
a následné čtvrťové:

př. 1 – Nálada č. 7

Nálada č. 42 má v prvním taktu stejný model, ale z důvodu celého taktu, zabírá
jen jeden takt:

př. 2 – Nálada č. 42

Když porovnáme oba úryvky, u obou hraje významnou roli postup malé
sekundy v prvních taktech a shodný je také směr a rozsah melodických linií,
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jež dotváří další takty. U obou začátků vyniká poměrně značné tónové rozpětí
melodie, u č. 7 s rozsahem nony:

př. 3 – Nálada č. 7

U č. 42 s rozsahem undecimy:

př. 4 – Nálada č. 42

Jiný příkladem shodné rytmické struktury vstupních motivů jsou vysoce
kantabilní kusy č. 8 a 15:

př. 5 – Nálada č. 8
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př. 6 – Nálada č. 15

Obě skladby mají 6/8 takt a totožný tempový přípis Adagio. Začínají stejným
prvním motivem, u obou jsou využity doprovodné akordické přiznávky
k basovým tónům.
Společný rytmický základ má také trojice sousedních a vzdálenější
skladby č. 9, 10 a 27. Ve všech třech zmiňovaných skladbách se jedná o dílčí
submotiv s jednoduchým rytmickým tvarem:

Nálada č. 9 začíná výrazným synkopickým sextovým sestupným skokem, po
němž nastupuje dílčí motiv v uvedeném rytmickém tvaru:

př. 7 – Nálada č. 9

Sledovaný model nacházíme v jiné pozici a tvaru u Nálady č. 10, zde zakončuje
vstupní čtyřtaktí a je melodicky pozměněn:
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př. 8 – Nálada č. 10

U těchto sousedních kusů vidíme shodu nejen v předepsaných taktech, ale
i v tónině G dur. Třetí variantu objevíme ve skladbě č. 27, kde je model zasazen
do jiného, chromaticky stavěného melodického tvaru a následně se rozvíjí:

př. 9 – Nálada č. 27

Dvojice sousedních skladeb č. 11 a 12 spojuje jiný prvek. Jde o motiv,
jehož náplň tvoří dva vzestupné sekundové kroky. V obou případech se
shodují jak rytmický tak melodický obrys. Má tuto podobu:

př. 10

V prvním případě nalezneme tvar jako druhý motiv tématu, který je následně
rozvíjen:
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př. 11 – Nálada č. 11

V druhém případě plní funkci výchozího motivu tématu:

př. 12 – Nálada č. 12

U několika skladeb prvního sešitu se objevuje společný rytmický
jednotící prvek. Jedná se o uplatňování tečkovaných rytmů, které propůjčují
skladbám podobný ráz. Jsou obsaženy v hlavních nebo dílčích motivech
vstupních témat. Tečkované rytmy se vyskytují ve dvou variantách:

př. 13 – 1. varianta

př. 14 – 2. varianta

V Náladě č. 5 ornamentuje rytmický model formou melodických tónů
melodický postup f-a-b:
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př. 15 – Nálada č. 5

V Náladě č. 6 figuruje druhá varianta rytmického modelu:

př. 16 – Nálada č. 6

Další uplatnění první varianty nalezneme ve skladbě č. 14, zde vyznívá začátek
velmi energicky díky pregnantním triolám ve funkci basfigury, která tvoří
doprovodné pásmo:

př. 17 – Nálada č. 14

Ve skladbě č. 16 je na rytmický model aplikována chromaticky vzestupná
melodika:
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př. 18 – Nálada č. 16

Jiný příklad nalezneme v Náladě č. 32. I zde je zmiňovaný rytmický model
základním stavebním prvkem:

př. 19 – Nálada č. 32

Skladba s pořadovým č. 40 kombinuje analyzované rytmické varianty
dohromady hned za sebou. Motiv je vytvořen dvojhlasem s intervalovým
postupem ze sexty na kvintu a tercii, který definujeme jako zvláštní případ
skrytých kvint (tzv. kvinty lesních rohů). První rytmická varianta je vzápětí
hned diminuována:

př. 20 – Nálada č. 40
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Poslední dva příklady skladeb těžících z uvedených rytmických modelů tvoří
sousední kusy č. 19 a 20. Jsou velmi kontrastní (Presto x Grave, strmě
vzestupná melodická linie x kráčející sestupná chromatická melodická linie),
ale rytmická struktura je spřízněná. Shodu nalezneme v druhých taktech obou
začátků, model je v obou případech přítomný na prvních dobách:

př. 21 – Nálada č. 19

př. 22 – Nálada č. 20

Při vyhledávání jednotících prvků prvního sešitu op. 41 nelze
přehlédnout skupinu skladeb, které se svou povahou a charakterem výrazně
odlišují od ostatních a vynikají velkou zpěvností a pomalým tempem. Jedná se
o kusy, které spojuje především výrazná melodie ve vrchním hlasu a jednotný
způsob doprovodu. Představím je postupně v pořadí, v jakém jsou v sešitu
uvedeny. Než je postupně porovnám, zaznamenám je nyní v přehledu za
sebou:
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př. 23 – Nálada č. 8

př. 24 – Nálada č. 13

př. 25 – Nálada č. 15

př. 26 – Nálada č. 17
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př. 27 – Nálada č. 25

př. 28 – Nálada č. 30

př. 29 – Nálada č. 36

př. 30 – Nálada č. 44

Motivicky nejvíce blízké jsou si Nálady č. 8 a 15, o nichž již byla zmínka. Kromě
společného vstupního motivu se shoduje diastematická struktura stavby
melodií. Melodizace počíná druhým taktem a v obou případech Fibich volí
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sestupnou sekundu a po ní intervalový skok. V prvním příkladu uvádím jen
akordické tóny, po sestupných malých sekundách následuje skok kvinty:

př. 31 – Nálada č. 8

V druhém příkladu po sestupné malé sekundě následuje skok sexty:

př. 32 – Nálada č. 15

U obou skladeb je doprovod soustředěn do akordických přiznávek k basovým
tónům, jež zajišťují jednotnou náladu:

př. 33 – Nálada č. 8

př. 34 – Nálada č. 15

Nálady č. 13 a 25 sjednocuje triolový basový doprovod, mají jednotaktovou
akordickou introdukci a melodie nastupuje až v taktu dalším. V č. 13 je
doprovod značně hybnější díky předepsanému tempu:

př. 35 – Nálada č. 13
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př. 36 – Nálada č. 25

Dvojici Nálad č. 30 a 44 spojuje podobně strukturovaný rytmický začátek
a chromatické postupy, jež zachycují následující příklady:

př. 37 – Nálada č. 30

př. 38 – Nálada č. 44

Oba začátky jsou vystaveny v rozsahu sexty (č. 30 h-g1, č. 44 d1-b1), liší se ale
basovým doprovodem. V Náladě č. 30 je tvořen synkopicky:

př. 39 – Nálada č. 30

V Náladě č. 44 přiznávkovou basfigurou:

př. 40 – Nálada č. 44
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Když porovnáváme výstavbu hlavních motivů nebo tematických částí
jednotlivých skladeb, dojdeme k závěru, že velká většina vstupních motivů
nebo i celých témat má vzestupný směr. Pro ilustraci uvedu několik příkladů
napříč celým sešitem ze začátku, ze středu a ze závěru. Některé úryvky již byly
uvedeny, přesto je nyní v jiném kontextu připomenu znovu.
Vzestupná linie s větším rozpětím melodie se nachází hned v úvodní skladbě:

př. 41 – Nálada č. 1

Podobně je stavěna melodie Nálady č. 2:

př. 42 – Nálada č. 2

Jako třetí příklad poslouží Nálada č. 7:

př. 43 – Nálada č. 7
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Všechny tři melodie mají rozsah přes oktávu, ale u č. 1 a 2 jsou základem
vstupních motivů větší intervaly (3 + 6 a 4 + 4).
Uprostřed sešitu se vyskytuje Nálada č. 19 s převažujícími vzestupnými
sekundovými postupy:

př. 44 – Nálada č. 19

Z poslední části sešitu připomenu Náladu č. 42 a 44, první z dvojice těží
z menších i z větších intervalů, druhý naopak ze sekundových postupů:

př. 45 – Nálada č. 42

př. 46 – Nálada č. 44

62

Shrnutí
První sešit opusu 41 lze jako celek označit za logicky vystavěný cyklus,
nikoli zcela náhodně sestavený celek. Sešit není v hierarchii cyklických forem
pouhou sbírkou, ale můžeme v něm vystopovat určitou vnitřní souvislost mezi
jednotlivými skladbami. Vede mě k tomu několik prokázaných faktů:
1. Všech 44 skladeb reprezentuje útvar lyrického klavírního kusu, což
potvrzuje jejich rozměr a forma. Drtivá většina skladeb je v malých
formách třídílných, přičemž základem pro jejich formování je rozvíjení
vstupního motivu.
2. Tonální sjednocenost sešitu spočívá v obecnější rovině. Řazení tónin
má jistou logičnost, není nahodilé, uplatňuje se spíše v blokovém
využívání několika durových nebo mollových tónin za sebou.
3. Motivické vazby a cyklické souvislosti byly prokázány zejména:
a) Existencí shodné rytmické výstavby hlavních motivů nebo dílčích
motivů.
b) Výskytem tečkovaných rytmů v tematických úsecích.
c) Přítomností kusů s výrazně kantabilním charakterem, jež sjednocuje
pomalé tempo a způsob doprovodu.
d) Užitím vzestupných melodických linií většího melodického rozsahu.
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Dojmy opus 41 – první část, sešit 2
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Formy skladeb
Druhý sešit opusu 41 vykazuje stejné rysy jako sešit první. Největším
počtem je zastoupena malá třídílná forma s reprízou, ale opět v rozmanitých
podobách: aba, aba´, ama, axa, a[:ba:] apod. Někde je střední díl zúžený, jinde
naopak delší, opakuje se i celý.
Minimální kontrasty mezi díly mají např. Dojmy č. 6, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 35,
40. Vzorovým příkladem může v tomto smyslu být kus č. 13, který v celém
průběhu rozvíjí v podstatě jeden motiv, takže kontrast je skutečně minimální
a je dán hlavně harmonickým posazením stejné melodie na jiný stupeň.
Zajímavě řeší Fibich Dojem č. 25, v ní je střed jakousi volnou inverzí vstupní
drobné věty.
Větší kontrast středního dílu nalezneme v Dojmech č. 3, 10, 28, 38,
evoluci nebo náznak provádění první věty přinášejí č. 9, 15, 24, 41. Z hlediska
vnitřní struktury vyniká nesymetričností Dojem č. 27. Základem jeho
nesymetrické věty je první pětitaktí, z nějž vyrůstá celá drobná věta.
Celkově převládá v rámci sešitu kvadratura, klíčová bývají dvoutaktí
nebo čtyřtaktí, která se opakují nebo obměňují. Zajímavé zakončení najdeme
v Dojmu č. 5, kde tvoří závěr osm taktů, jež jsou k předešlému vývoji výrazně
kontrastní, proto bychom je mohli vnímat jako novou větu, ale také jako
netematickou kódu. Třídílné formy Fibich rozšiřuje nejen pomocí repetic, ale
i introdukcemi, spojkami nebo kódovými doplňky.
Z dalších forem musím uvést malé dvoudílné s návratem i bez návratu.
Buď jsou díly zdvojovány bezprostředně za sebou jako aabb, nebo je zdvojena
až celá dvojice vět abab. Hned úvodní Dojem č. 1 je zformován do dvoudílného
tvaru s návratem, základem je šestnáctitaktová perioda, kontrast mezi díly
není velký. Typ malé dvoudílné formy bez návratu reprezentují č. 17, 23 a 36.
V Dojmu č. 17 je mezi díly mezivěta, v č. 23 a 36 se oba díly po zaznění opakují
ve dvojici v pořadí aba´b´ (č. 23) a ababk (č. 36).
Zastoupeny jsou také drobné věty, ať už jako pouhé periody, zopakované
periody nebo případně dvojperiody. Jako drobná věta s široce vyklenutou
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melodií je vystavěn Dojem č. 14. S jediným větným dílem souvisí častý způsob
utváření, kdy jedna drobná věta slouží jako základ pro její variační
obměňování ve větách dalších, proto lze pak formu chápat nejen jako malou,
ale také jako variační. Fibich často využívá původní melodický tvar a jeho
posouvání na jiný harmonický stupeň, buď modulačním přechodem, nebo
přímo skokem a sekvencí. Některé skladby je právě pro tento specifický
způsob výstavby možno chápat široce, kdy symboly písmen nemusí nutně
vypovídat o přesném rámci patřičné malé formy nebo formy variací.
I v druhém sešitu se potvrzuje, že základním pracovním způsobem zůstává
rozvíjení jednoho vstupního motivu. Příkladem jednodílné formy aa´ se
zopakovanou větou je Dojem č. 11, který tvoří desetitaktová věta nebo Dojem
č. 39, jež je určený jednohlasou melodií rozprostírající se do osmitaktové
periody se zopakovaným závětím. Zopakované závětí první věty a stejný
půdorys aa´ má také Dojem č. 29. Stejné řešení nalézáme v kusu č. 20, zde je k
zopakované vstupní větě připojený kódový dovětek. Dojem č. 34 je vystavěn
z dvacetitaktové věty (10+10) a půdorys rozšiřuje na aa´k.
Variační proměny v kombinaci s náznaky provedení nalezneme v Dojmu
č. 8, kde je základem dvanáctitaktová věta (6+6), schéma lze zachytit jako
aa´xa. Jiným příkladem může být Dojem č. 37 ve formě axaak, v níž je prováděcí
plocha členěna stejně jako věta a do osmi taktů, ale je i na takto malém
prostoru velmi harmonicky bohatá. Nejblíže skutečným variacím mají skladby
č. 16, 18 a 33. Půdorysy zachycuji jako aa´a´´ (č. 16), aa´a´´k (č. 18) a iaa´ma´´
(č. 33).
Závěrem popisu forem zmíním Dojem č. 4, který se formálně výrazně
vymyká. Je tvořen jako čtyřhlasá fuga, byť v miniaturní podobě. Přes její
stručnost v ní nalézáme krátké provedení, těsnu a v závěru citaci tématu nad
basovou prodlevou.
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Přehled formových schémat:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41

Lento
Andante
Adagio
Moderato
Molto agitato
Adagio
Vivace
Allegretto
Lento
Con sentimento
Allegretto grazioso
Andante molto espressivo
Allegretto
Lento ed espressivo
Allegretto non tanto
Moderato
Andantino grazioso
Grazioso
Andantino
Tenere assai
Andante
Andante quasi Allegretto
Allegretto
Andantino grazioso
Dolce e moderato
Tenere e misterioso
Andantino
Moderato
Andante scherzando
Andante e dolce
Tenere
Moderato
Moderato
Allegretto
Moderato
Tranquillo e felice
Andante con anima
Lento
Andantino
Andante
Allegretto agitato

ab
aba
a|:b:|a´
fuga
abc nebo abk
|:a:|baa
ama
aa´xa´´
axa´
aba´
aa´
aa´
aba
a
|:a:|xa´
aa´a´´
a|:mb:|
aa´a´´k
|:a:| |:ba´:|
aa´k
|:a:|b|:ca:|
aa´bb´
aba´b´
axak
aba
ama´
aba´
amba´
aa´
aba´k
ama
iaa´a´´
iaa´ma´´
aa´k
a|:ba:|
abab´k
axaak
aba´
a|:a´:|
abma
i|:ax:|a
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Rozměry skladeb
Rozměry Dojmů – první části konsonují s délkou Nálad z prvního sešitu.
Nejkratší skladba jako skutečná miniatura má pouhých 8 taktů, nejdelší pak
61. Nejvíce zastoupeny jsou skladby s rozměry mezi 25 – 35 takty – celkem
24 Dojmů, rozměrově kratších v délce od 14 – 24 taktů je sedm kusů, naopak
nejdelších v délce 36 – 58 je devět kusů. Když porovnáme oba první sešity,
průměrná délka skladeb se pohybuje v rozmezí mezi 25 – 40 takty. Proto
i v druhém sešitu shrnuji, že z hlediska rozměrů skladeb působí sešit
vyrovnaně a odpovídá kategorii malých forem.
Přehled počtu taktů:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28

Lento
Andante
Adagio
Moderato
Molto agitato
Adagio
Vivace
Allegretto
Lento
Con sentimento aba´
Allegretto grazioso
Andante molto espressivo
Allegretto
Lento ed espressivo
Allegretto non tanto
Moderato
Andantino grazioso
Grazioso
Andantino
Tenere assai
Andante
Andante quasi Allegretto
Allegretto
Andantino grazioso
Dolce e moderato
Tenere e misterioso
Andantino
Moderato

30
34
28
26
50
35
26
58
32
35
23
14
24
8
25
30
20
30
26
23
28
34
34
32
26
42
34
25
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č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41

Andante scherzando
Andante e dolce
Tenere
Moderato
Moderato
Allegretto
Moderato
Tranquillo e felice
Andante con anima
Lento
Andantino
Andante
Allegretto agitato

46
53
40
36
26
44
20
32
40
17
25
28
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Tóniny skladeb

V Dojmech – první části vysoce převažují durové tóniny. Durové
a mollové skladby jsou přítomny v poměru 34 ku 7 ve prospěch durových.
Užití tónin s křížky nebo s bé je velmi vyrovnané – s křížkem je jich 18, s bé 21.
Nejvíce zastoupenou tóninou je F dur a G dur (7x) a D dur (6x). Celý sešit je
sestaven tonálně podobně jako předchozí, po bloku durových skladeb přijde
jedna mollová. Kromě jedné dvojice (č. 26-27) je mollová skladba vždy
izolovaná, po které pokračuje další blok durových kompozic. Rozvržení
zachycuje toto schéma:

dur
1-6

moll
7

dur
8 – 17

moll
18

dur
19 – 25

moll

dur

26,27

moll

28 – 30 31

dur

moll

32 – 36 37

dur

moll

38 – 40 41

Ze schématu lze vyvodit, že v tonálním seřazení celého sešitu vládne jistá
bloková pravidelnost. Nejkratší bloky mají tři tóniny – 28 – 30 a 38 – 40,
nejdelší pak deset tónin – 8 – 17.
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Přehled užitých tónin:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41

Lento
Andante
Adagio
Moderato
Molto agitato
Adagio
Vivace
Allegretto
Lento
Con sentimento
Allegretto grazioso
Andante molto espressivo
Allegretto
Lento ed espressivo
Allegretto non tanto
Moderato
Andantino grazioso
Grazioso
Andantino
Tenere assai
Andante
Andante quasi Allegretto
Allegretto
Andantino grazioso
Dolce e moderato
Tenere e misterioso
Andantino
Moderato
Andante scherzando
Andante e dolce
Tenere
Moderato
Moderato
Allegretto
Moderato
Tranquillo e felice
Andante con anima
Lento
Andantino
Andante
Allegretto agitato

B dur
F dur
Es dur
A dur
Cis dur
As dur
f moll
F dur
Des dur
As dur
B dur
F dur
Es dur
As dur
F dur
G dur
D dur
a moll
D dur
D dur
G dur
B dur
C dur
F dur
H dur
fis moll
b moll
G dur
F dur
E dur
g moll
D dur
F dur
G dur
D dur
G dur
b moll
G dur
G dur
D dur
g moll
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Předepsané takty skladeb
Řazení skladeb podle jejich rytmického zasazení nevykazuje žádnou
pravidelnost, přesto nalezneme několik jednotících znaků:
1) 2/4 takty jsou využívány převážně v blocích dvou až čtyř skladeb
(č. 5-8, 29-31, 34-35).
2) C takty a 3/4 takty jsou přítomny za sebou ve dvojicích (C = č. 3-4,
32-33, 3/4 = č. 9-10, 16-17) nebo izolovaně.
3) Sousedící skladby často střídají osminové takty se čtvrťovými nebo
naopak čtvrťové s osminovými (např. č. 1 a 2 = 3/8 a 3/4, č. 11 a 12
= 6/8 a 6/4 nebo č. 21 a 22 = 3/4 a 4/8, č. 23 a 24 = 2/4 a 4/8, č. 25
a 26 = 3/4 a 4/8).
Přehled předepsaných taktů:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24

Lento
Andante
Adagio
Moderato
Molto agitato
Adagio
Vivace
Allegretto
Lento
Con sentimento
Allegretto grazioso
Andante molto espressivo
Allegretto
Lento ed espressivo
Allegretto non tanto
Moderato
Andantino grazioso
Grazioso
Andantino
Tenere assai
Andante
Andante quasi Allegretto
Allegretto
Andantino grazioso

3/8
3/4
C
C
2/4
2/4
2/4
2/4
3/4
3/4
6/8
6/4
4/8
C
2/4
3/4
3/4
3/8
3/4
C
3/4
4/8
2/4
4/8
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č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41

Dolce e moderato
Tenere e misterioso
Andantino
Moderato
Andante scherzando
Andante e dolce
Tenere
Moderato
Moderato
Allegretto
Moderato
Tranquillo e felice
Andante con anima
Lento
Andantino
Andante
Allegretto agitato

3/4
4/8
2/4
6/8
2/4
2/4
2/4
C
C
2/4
2/4
9/8
4/8
C
3/8
6/8
6/16

Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
V první části Dojmů najdeme řadu příkladů motivické provázanosti, na
něž nyní upozorním. Nejprve se zaměřím na výskyt stejných vstupních motivů,
které několika skladbám propůjčují stejný charakter.
První příkladem je dvojice sousedních skladeb č. 7 a č. 8. Dojem
č. 8 můžeme díky stejnému motivickému jádru i celkovému zpracování označit
za durovou variaci Dojmu předchozího. Základem Dojmu č. 7 je hybný motiv
vystavěný z menších intervalových kroků se zasazením do f moll:

př. 47 – Dojem č. 7

V následující skladbě se objeví jeho varianta v F dur:
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př. 48 – Dojem č. 8

Oba začátky odlišuje pouze tónorod.
Další příklad nalezneme v poslední třetině sešitu. Jedná se o Dojmy č. 30,
32

a 33.

V uvedené

trojici

skladeb

zazní

hned

v úvodu

motiv

s charakteristickým oktávovým skokem:

V Dojmu č. 30 figuruje jako výrazný vstupní motiv, který je v dalším průběhu
skladby rozvíjen:

př. 49 – Dojem č. 30

V Dojmech č. 32 a 33 zní motiv izolovaně, tvoří část introdukce, jež pouze
uvozuje nový, následně rozvíjený hlavní motiv:
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př. 50 – Dojem č. 32

př. 51 – Dojem č. 33

Tyto tři Dojmy (č. 30, 32, 33) mají společný i druhý motiv, který má závěrečný
tón shodný s úvodním celého dvoutaktí. Rozdíl je v tonálním zasazení, v č. 30
zní vstupní dvoutaktí v E dur, v č. 32 v D dur a v č. 33 v F dur.
Třetí příklad nalezneme v závěru sešitu, kdy se stejný motivický základ
objevuje ve dvou charakterově velmi kontrastních skladbách, ale v obdobné
funkci hlavního stavebního materiálu celé skladby. Jde o Dojem č. 36 a 41.
Dojem č. 36 otevírá zahajovací dvoutaktí, jež je typické velkým intervalovým
rozpětím a stavebními intervaly tercií, kvintou a kvartou:

př. 52 – Dojem č. 36

V Dojmu č. 41 se objeví toto motivické jádro jako melodicky deformované
a zasazené do mollového tónorodu. Na rozdíl od předchozího znění mu ale zde
ještě předchází dvoutaktová introdukce stylizovaná do tremola, které je
přítomno v celém dalším průběhu až do konce skladby:
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př. 53 – Dojem č. 41

Dalším častým jednotícím znakem je shodná nebo blízká rytmická
struktura vstupních motivických tvarů. Příkladem může být hned úvodní
Dojem č. 1 a 6. U obou je skladba zahájena motivickým tvarem s podobnou
rytmickou strukturou, založenou na tečkovaném rytmu. V úvodní skladbě
melodická linie klesá a vypadá takto:

př. 54 – Dojem č. 1

V Dojmu č. 6 má tuto podobu:

př. 55 – Dojem č. 6

Podobnou rytmickou výstavbu úvodních motivů nalezneme také ve
dvojici Dojmů č. 10 a 17. Jejich rytmický obrys není totožný, zachovává stejné
poměry hodnot ale je vůči tvaru v č. 10 augmentovaný:
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př. 56 – Dojem č. 10

př. 57 – Dojem č. 17

Zajímavým příkladem, kdy Fibich využívá stejný rytmický základ, ale
v inverzním melodickém postupu, je dvojice Dojmů č. 23 a 25. V č. 23 zazní
v úvodu tvar rozvíjený triolami směrem dolů:

př. 58 – Dojem č. 23

V začátku Dojmu č. 25 se objeví tento rytmický model v melodické inverzi:

př. 59 – Dojem č. 25
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Společným jednotícím prvkem je triola, která nastupuje po dvou čtvrťových
hodnotách. K uvedeným dvěma skladbám můžeme přiřadit ještě Dojem č. 21,
jež také obsahuje spřízněný rytmický model založený na triole. V něm jí
předchází tečkovaný rytmus a odlišuje se i melodickou linií, která není
vzestupná ani sestupná, ale kombinuje oba směry:

př. 60 – Dojem č. 21

V Dojmech nalezneme také motivická harmonická spříznění, kdy jedna
skladba využije stejné motivické jádro, ale v jisté variační proměně. Výsledkem
je sluchově identifikovatelná jasná vazba. K demonstraci tohoto typu vazby
použiju Dojem č. 6 a 10. O obou již byla zmínka v jiných souvislostech, nyní je
postavím k sobě. Motivické jádro je u obou kusů podobné, což posiluje
i společná tónina As dur:

př. 61 – Dojem č. 6

př. 62 – Dojem č. 10

Variační proměna motivického jádra v Dojmu č. 10 je založená na přidaných
melodických tónech.
Poslední jednotící prvek, který přiblížím, je melodická linie klíčových
motivických tvarů vybraných kompozic. Jejich společným znakem je velký
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tónový rozsah typický pro pasážové úseky a využití intervalů kvart a kvint po
melodických krocích sekund nebo tercií. Typické pro tyto skladby je rychlé
velké vyklenutí melodie a její následný pokles. Melodická linie tak zajišťuje
vazby mezi některými skladbami a je tmelícím prostředkem k udržení
jednotného charakteru a nálady. Dobrým příkladem mohou být sousedící
Dojmy č. 14, 15 a 16, které vzestupnou melodickou linii s následným
sestupným návratem reprezentují. Doplnit je může ještě Dojem č. 28. Začátky
uvedených skladeb zní takto:

př. 63 – Dojem č. 14

př. 64 – Dojem č. 15

př. 65 – Dojem č. 16
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př. 66 – Dojem č. 28

Shrnutí
Druhý sešit prvního opusu – první část Dojmů lze hodnotit jako řadu
s těsnějšími cyklickými vazbami. Prokázané sjednocující znaky, vnitřní
souvislosti a jiné vazby mezi jednotlivými skladbami mohu shrnout takto:
1. Dojmy jsou nejčastěji formovány do malé třídílné formy, přičemž
nejvíce nacházíme ty s minimálním kontrastem středního dílu. Kromě
třídílných půdorysů se vyskytují i dvoudílné s principem zopakování
drobné věty, ať už bezprostředně za sebou (aa´), nebo po sobě (abab).
Využíváno je také variační obměňování vstupní věty.
2. Jisté tonální pravidelnosti druhého sešitu je dosaženo blokovým
řazením durových kompozic, které jsou oddělovány jednou nebo
dvěma mollovými skladbami.
3. Cyklické a motivické vazby byly prokázány zejména:
a) Existencí shodných motivů nebo dílčích motivů ve smyslu citátů
v jiných skladbách.
b) Výskytem podobně rytmicky stavěných vstupních motivů.
c) Užitím vzestupných melodických linií většího melodického rozsahu
s následným poklesem, které hojně využívají kvartové nebo kvintové
postupy.
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Dojmy opus 41 – druhá část, sešit 3
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Formy skladeb
Formovou pestrost nacházíme v celém sešitu. Již tradičně převažují
formy třídílné. Třídílný půdorys je zastoupen několika způsoby. Často
nacházíme střední díl zúžený, což je příklad Dojmů č. 21, 24, 25 nebo 28 a 29,
přičemž platí, že kontrast mezi díly nebývá velký. Jiným příkladem jsou
třídílné formy, kde střed vyplňuje evoluce prvního dílu nebo i skutečné
provedení. Tento typ reprezentují např. Dojmy č. 3, 6, 13, 20, 26, 39. Evoluce
spočívá zejména v sekvencovitém posouvání hlavních i vedlejších motivů,
nastupují často skokem v jiné tónině nebo pomocí modulací a také se v nich
vyskytují pasážově pojaté úseky fungující jako spojky nebo mezivěty před
opětovným návratem vstupní věty. Jinak řešenou třídílnost najdeme v Dojmu
č. 11. Věta a se rozpadá na dva celky 17 + 9 taktů, ale při jejím reprízování se
pořadí celků obrátí. Střední díl je variací a i když ve skladbě vnímáme variaci
jako klíčový stavební princip, přesto jí lze zahrnout pod formy třídílné.
Dvoudílné formy nalézáme v několika skladbách, upozorním na zvlášť
zajímavě řešený Dojem č. 17. Základ tvoří dvě drobné věty, které jsou sice
charakterově velmi rozdílné, ale jsou od sebe odvozeny, tudíž ani zde výsledný
kontrast není velký. Věta a je založena na akordickém vedení melodie se
začátečními vzestupnými sekundovými postupy, věta b staví melodii na volné
inverzi vstupního taktu skladby (as-b-c se přemění na as-g-f) a je sérií
impresionisticky zabarvených figur díky výskytu tvrdě-velkého septakordu.
Vymezeným tónovým prostorem je tercie, jež určuje rozsah melodií. Obě věty
se po zaznění znovu objeví za sebou, půdorys můžeme zachytit jako aba´bk.
Kromě třídílných a dvoudílných formových typů se na mnoha místech
setkáváme s rozvíjením jedné věty na způsob variací. Z hlediska typizace nebo
lépe řečeno kategorizace malých forem představují často problém, protože
variační vývoj vytváří různé varianty základního modelu a je těžké zachytit je
pomocí písmenného schématu. Taková forma by mohla být vyložena jako
jednodílná s opakovaným dílem po vzoru aa´ nebo při vícerém opakování jako
aa´a´´. Příkladem jednodílné formy s opakovaným dílem jsou Dojmy č. 1, 2, 18,
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23, 35, 37, 38. Jinou variantu reprezentuje Dojem č. 10, v němž se také opakuje
díl a, ale vždy mu předchází introdukční úsek (podruhé ve funkci mezivěty),
schéma lze zachytit jako iama´. Někde je zopakování velmi kusé, výsledné
schéma aa´ proto lze vysvětlit jako samotnou větu rozšířenou o kódový
doplněk. V Dojmu č. 8 se schématem aa´a´´ se variační princip uplatňuje na bázi
kontrapunktických variací, při opakování dílu zaznívá nově výrazný
kontrapunkt k tématu v levé ruce. Nevšedně je řešena forma skladby č. 16. Je
zasazena do půdorysu iaa´k, Fibich v ní zajímavě využil první část introdukce
v kódě v retrográdním postupu.
Několik skladeb je zformováno jen do jediné drobné věty, někdy
vnějškově i vnitřně rozšířené případně rozrostlé o kódové doplňky, s větším
melodickým vyklenutím. Společným znakem těchto vět je také velké rozpětí
melodických linií. Takovými příklady jsou skladby č. 5 (rozšířená věta), 14
(s introdukcí a dovětkem) nebo hymnicky znějící č. 40.
Zvláštní postavení má v rámci celého sešitu Dojem č. 15. Jde také o jednu
drobnou větu, avšak její růst probíhá kontrapunkticky. Základem je prvních
pět taktů, které budí dojem fugového tématu s výraznou hlavou, protože se
postupně ozve ještě třikrát podobně jako další nástupy ve fugové expozici,
pravidla přísné fugy však nerespektuje, nicméně slyšíme čtyři nástupy
a dokonce bychom mohli vnímat třetí a čtvrtý nástup jako těsnu. Poslední
citace je již samotný závěr jako vyvrcholení.
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Přehled formových schémat:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40

Sostenuto e con anima
Allegretto
Dolce e Lento
Poco Allegretto
Grave e misterioso
Leggiero e poco Allegretto
Poco animato
Lento e misterioso
Lento
Lento
Andante
Comodo
Poco Allegretto
Lento
Andante
Molto moderato
Lento
Quasi fantasia
Lento
Andantino
Allegro
Con moto
Andante e dolce assai
Andante sostenuto
Moderato
Poco Andante e tenere
Andante
Andante
Poco Allegretto
Allegretto
Andantino
Scherzando con moto
Poco Allegretto
Andante
Secretamente e tenere
Allegro moderato
Lento
Lento
Lento con extrema
Solenne

aa´k
aa´
axa
abak
a
axa´k
aba´
aa´a´´
iaba´
iama´
aa´a
aa´k
axa´k
iak
a
iaa´k
aba´bk
aa´
aba´
axa
ama´
abma´
aa´
ama´
ama´
axa´
iama
iama
ama´
aba´
abma´
aba´
aba´
iaba´
aa´
aba´
iaa´
aa´
axa
a
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Rozměry skladeb
Délka druhé části Dojmů odpovídá kategorii malých forem díky obvyklé
délce drobných vět. Nejkratší kus má 12 taktů, nejdelší pak 61. Nejvíce
zastoupeny jsou skladby s délkou mezi 21 – 50 takty, těch je celkem 28,
rozměrově kratších v délce od 12 – 20 taktů je šest skladeb, stejně jako
nejdelších v délce 51 – 61 taktů. Třetí sešit je sestaven podobně jako oba
předchozí, tudíž žádná ze skladeb se rozměrově nevymyká a celek působí
vyrovnaně.
Přehled počtu taktů:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29

Sostenuto e con anima
Allegretto
Dolce e Lento
Poco Allegretto
Grave e misterioso
Leggiero e poco Allegretto
Poco animato
Lento e misterioso
Lento
Lento
Andante
Comodo
Poco Allegretto
Lento
Andante
Molto moderato
Lento
Quasi fantasia
Lento
Andantino
Allegro
Con moto
Andante e dolce assai
Andante sostenuto
Moderato
Poco Andante e tenere
Andante
Andante
Poco Allegretto

29
32
27
41
13
43
28
36
57
57
52
51
30
17
20
51
32
32
28
61
41
33
12
30
25
27
26
22
21
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č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40

Allegretto
Andantino
Scherzando con moto
Poco Allegretto
Andante
Secretamente e tenere
Allegro moderato
Lento
Lento
Lento con extrema
Solenne

38
47
27
32
38
45
33
29
19
30
14

Tóniny skladeb
Ve sledovaném sešitu dominují skladby v durových tóninách. Celkem 28
skladeb má tónorod dur, 14 skladeb tónorod moll. V převaze jsou tóniny s bé,
je jich celkem 25, 11 má křížky. Nejvíce využitou tóninou je As dur – vyskytuje
se šestkrát, dále G dur a B dur – obě pětkrát, čtyři skladby jsou v D dur a v g
moll. U tónin s křížky se vyskytují jen ty, jejichž počet nepřesahuje tři posuvky,
u tónin s bé počet posuvek nepřekračuje číslo pět. Z hlediska celkové výstavby
sešitu nacházíme delší bloky durových nebo mollových skladeb, jejichž
podobu osvětlí následující schéma (D = Dur, m = moll):
Dur

moll

D m

1-5

6-8

9 10

Dur

m D m D m

11-15 16 17 18 19 20

Dur

moll

Dur

21-30

31-35 36

moll

Dur

37-38 39-40

Mezi durovými bloky vyniká především ten v pomyslné ose sešitu, jedná se
o deset skladeb, přičemž blok reprezentují skladby v C dur, G dur a nejvíce
D dur (ty dokonce všechny za sebou). Další durové bloky jsou kratší, jeden je
na počátku mezi č. 1 – 5, další na konci v druhé desítce mezi č. 11 – 15. Mollové
tóniny tak dlouhé bloky nevytváří, nejdelší mollový blok obsahuje pět skladeb.
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Přehled užitých tónin:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40

Sostenuto e con anima
Allegretto
Dolce e Lento
Poco Allegretto
Grave e misterioso
Leggiero e poco Allegretto
Poco animato
Lento e misterioso
Lento
Lento
Andante
Comodo
Poco Allegretto
Lento
Andante
Molto moderato
Lento
Quasi fantasia
Lento
Andantino
Allegro
Con moto
Andante e dolce assai
Andante sostenuto
Moderato
Poco Andante e tenere
Andante
Andante
Poco Allegretto
Allegretto
Andantino
Scherzando con moto
Poco Allegretto
Andante
Secretamente e tenere
Allegro moderato
Lento
Lento
Lento con extrema
Solenne

G dur
B dur
As dur
As dur
A dur
g moll
a moll
d moll
As dur
h moll
G dur
F dur
B dur
As dur
F dur
g moll
Es dur
a moll
As dur
b moll
As dur
G dur
C dur
C dur
G dur
D dur
D dur
D dur
D dur
B dur
b moll
d moll
f moll
d moll
g moll
B dur
f moll
g moll
G dur
B dur
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Předepsané takty skladeb
Převládajícím užitým taktem v druhé části Dojmů je takt celý. Je
předepsán patnáctkrát, což je skoro ve třetině všech kusů. Druhý v pořadí
četnosti je takt 2/4, nalezneme ho celkem jedenáctkrát. Při pohledu na celý
sešit z hlediska rytmického rozčlenění vychází najevo, že druhá polovina
obsahuje série skladeb se stejným taktovým označením. Tyto série připomínají
blokovou výstavbu tónin, na kterou jsem ve sledovaném opusu již upozornil.
V tomto ohledu vyniká blok šesti skladeb v předepsaném celém taktu (č. 24 –
29) a čtveřice sousedních skladeb v 2/4 taktu (č. 20 – 23).
Přehled předepsaných taktů:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27

Sostenuto e con anima
Allegretto
Dolce e Lento
Poco Allegretto
Grave e misterioso
Leggiero e poco Allegretto
Poco animato
Lento e misterioso
Lento
Lento
Andante
Comodo
Poco Allegretto
Lento
Andante
Molto moderato
Lento
Quasi fantasia
Lento
Andantino
Allegro
Con moto
Andante e dolce assai
Andante sostenuto
Moderato
Poco Andante e tenere
Andante

3/2
2/4
C
4/8
C
2/4
3/4
2/4
4/8
4/8
3/4
2/4
C
C
3/4
3/4
3/4
C
3/2
2/4
2/4
2/4
2/4
C
C
C
C
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č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40

Andante
Poco Allegretto
Allegretto
Andantino
Scherzando con moto
Poco Allegretto
Andante
Secretamente e tenere
Allegro moderato
Lento
Lento
Lento con extrema
Solenne

C
C
6/8
6/8
4/8
2/4
2/4
4/8
C
2/4
C
C
C

Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
V druhé části Dojmů opusu 41 jsou přítomny motivické vazby buď ve
formě přesných citací, nebo citací odvozených tvarů. Začnu citacemi, které jsou
jasně sluchem postřehnutelné, což zesiluje i fakt, že nastupují v sousedících
nebo od sebe málo vzdálených skladbách. Vytváří tak dvojice, případně trojice
motivicky spřízněných skladeb. Takovým příkladem je série skladeb od č. 23
do č. 28.
Vstupní dvojtaktí Dojmu č. 23 tvoří klesající postupy sekundy a tercie
(m. 2 + m. 3):

př. 67 – Dojem č. 23

Zmíněné intervalové postupy jsou také určující pro arpeggiový začátek č. 24:
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př. 68 – Dojem č. 24

Další jasně slyšitelnou spřízněnost nalezneme v trojici skladeb č. 26 – 28.
Všechny tři Dojmy mají shodný motivický začátek, zde jde o skutečné citáty,
které ovšem mají odlišnou stavebnou funkci. V č. 26 jde o výchozí motivické
jádro, které je rozvíjeno v celé skladbě. Je vystavěno ze sekundových kroků
a následného kvartového skoku:

př. 69 – Dojem č. 26

Jako doslovný citát se objeví motivy v obou následujících skladbách, proto je
nebudu vypisovat. V Dojmech č. 27 a 28 plní ale funkci introdukce, po níž
nastoupí hlavní motivický materiál. Uvedenou trojici skladeb spojuje kromě
stejných začátků i stejná tónina a takt. Stejný motivický prvek je slyšitelný
ještě na jiném místě v Dojmu č. 10, v jiné funkci a ve spodním hlasu částečně
v diminuci (první dvoutaktí) a částečně v augmentaci (druhé dvoutaktí).,
Končí jím desetitaktová, harmonicky otevřená introdukce ústící do
dominantního septakordu a-cis-e -g:
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př. 70 – Dojem č. 10

Jiným příkladem dvojice sousedících skladeb se stejným motivickým
základem, ale posazeným do odlišného tónorodu, je Dojem č. 38 a 39. Dvojice
má společný dvoutaktový úvod vytvořený dvěma sestupnými sekundami,
vrchní kvintou, vzestupnou sekundou a spodní septimou. V č. 38 zní takto:

př. 71 – Dojem č. 38

Dvoutaktí je základním motivickým materiálem, z něhož vyrůstá celá skladba.
V Dojmu č. 39 je tento prvek přítomný na stejném místě a ve stejné funkci,
rozdíl je však ve změně tónorodu z g moll na G dur a v přidaném tečkovaném
rytmu:

př. 72 – Dojem č. 39

Citace nalézáme kromě sousedících skladeb také ve výrazně
vzdálenějších skladbách. Figurativně založený a zvukově barevný Dojem č. 9
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má první větu malé třídílné formy založenou na jediném motivu, jemuž
předchází kratičká introdukce. Jeho rozvíjení můžeme chápat jako
arpeggiovou figuraci, protože levá ruka podepírá akordickým ostinátním
rozkladem vrchní hlas.

Motiv je vytvořen skupinkou k hlavnímu tónu

a posouvá se sekundově v prostoru kvarty:

př. 73 – Dojem č. 9

Identický motiv se objevuje ve vzdálenějším Dojmu č. 17. Má zde stejnou
stavbu, ale netvoří první osmitaktovou větu v rámci dvoudílné formy, nýbrž
větu druhou. Obě drobné věty jsou navíc zopakovány (první pozměněně).
Zajímavá je spřízněnost ve sledované skladbě mezi větou a a začátkem věty b,
týká se volné inverze prvního taktu a jeho melodické linie, která je vystavěna
sekundově (1. t. – a-b-c, 9. – 10. t. – as-g-g-f):

př. 74 – Dojem č. 17

Další citace stejných tvarů ve vzdálenějších skladbách od sebe nalezneme
v Dojmech č. 10, 19 a 24. První znění slyšíme v třetím taktu č. 10, jde o metricky
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narušovanou introdukci dvojím korunovým zastavením, v níž toto dvoutaktí
zní jako první výraznější motivický prvek, ale bez dalšího rozvoje:

př. 75 – Dojem č. 10

V augmentované podobě nalezneme motiv ve změněné podobě v Dojmu č. 19,
kde se první takt proměňuje do trioly a tvoří předtaktí:

př. 76 – Dojem č. 19

Zde je na rozdíl od předchozí skladby motiv rozvíjen a hudba z něj vyrůstá.
Třetí citace je identická s druhou, vyznívá velmi výrazně a objevuje se až na
úplném konci Dojmu č. 24, má kódovou funkci a skladbu uzavírá:

př. 77 – Dojem č. 24 (27. t.)

V již zmíněném Dojmu č. 10 jsem objevil ještě jiný případ motivického
tvaru, jenž je citován i jinde. V rámci mezivěty, která již v dané skladbě byla
použita ve funkci introdukce, zazní chromaticky stavěný rytmický motiv
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ozdobený přírazy. Podobně jako v některých předchozích případech motiv
není nijak dále rozvíjen:

př. 78 – Dojem č. 10 (33. t.)

V Dojmu č. 32 Fibich použil tento motiv jako základní stavební materiál, zní
hned v úvodu a dále je pak připomínán a rozvíjen:

př. 79 – Dojem č. 32

Jiné využití našel sledovaný motiv v Dojmu č. 35, kde je součástí prvního
harmonicky otevřeného třítaktí:

př. 80 – Dojem č. 35

Poslední příklad motivické provázanosti, o němž se zmíním v třetím
sešitu, je dvojice skladeb č. 12 a 35. V první z nich zakončuje osmitaktový úsek
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variované věty a čtyřtaktí s terciově vedeným drobným motivem. Tvoří ho
skupinky k hlavním tónům:

př. 81 – Dojem č. 12 (38. t.)

V již komentované skladbě č. 35 se poprvé ozve tento motiv ve čtvrtém taktu
a je klíčový pro další myšlenkový rozvoj, celá skladba je na něm založena.
Citace není doslovná, tvar je diminuovaný a třetí skupinka motivu je
vzestupná:

př. 82 – Dojem č. 35
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Shrnutí
Třetí sešit opusu 41 navazuje koncepčně na oba předchozí a také v něm
byly prokázány užší cyklické vazby. Prokázané sjednocující znaky, vnitřní
souvislosti a cykličnost celku mohu shrnout opět v několika bodech:
1. Převažujícím formovým typem jsou třídílné formy se zúženým
středním dílem nebo s evolucí. Kromě třídílných půdorysů se
setkáváme s dvoudílnými a s principem rozšiřování nebo zopakování
drobné věty. Výjimečně se vyskytuje v jednom případě fugová práce.
2. Sešit vykazuje jistou jednotu v užitém tónorodu. Skladby jsou
sjednoceny v delších durových i mollových blocích, které jsou
pravidelně oddělovány jednou nebo dvěma skladbami s kontrastními
tónorody.
3. Cyklické a motivické vazby byly prokázány existencí shodných motivů
nebo dílčích motivů ve smyslu přesných nebo změněných citátů
v dalších skladbách. Některé citáty jsou po exponování rozvíjeny a mají
základní stavebnou funkci, jiné se objevují ve funkci introdukce,
v mezivětě nebo v kódě.
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Upomínky opus 41, sešit 4

96

Formy skladeb
Poslední sešit opusu 41 – Upomínky potvrzuje nastíněný způsob
formování většiny skladeb celého opusu. Většinově převládá třídílný půdorys
s reprízovým návratem v podobě aba, ama nebo axa. Formu aba mají
Upomínky č. 1, 20, 25, 31, 32, 33, 34. Obvykle je kontrast středního dílu
minimální, je motivicky odvozen z dílu hlavního a objeví se na jiném
harmonickém stupni nebo v jiném harmonickém přetvoření. Odvození mezi
malými větnými díly lze spatřovat i v odlišných motivických jádrech, ale
s jejich stejným nebo podobným diastematickým rámcem a shodně stavěnou
melodickou linií. Zajímavě řešená je Upomínka č. 18. Je formována do tří vět,
přičemž návrat věty a je doslovný díky přípisu Da Capo, ale kontrast je zde
výrazně velký. Střední díl je sérií figurací a příkře kontrastuje se vstupní,
pregnantně formulovanou větou a, jež vykazuje znaky tématu k fuze. Přesto,
že je kontrast velký, řadím i tuto skladbu především díky rozměru dílů do
malých forem. Hned další v pořadí, Upomínka č. 19 vykazuje stejné rysy, také
zde je střední díl výrazně kontrastní, což je zesíleno i změnou taktu z C na 6/8
a změnou předznamenání z g moll na G dur. Akordicky stavěná melodie věty b
je doprovázena prodlevovým způsobem a ostře kontrastuje se vstupní
energickou větou a, která je charakterizována tremolovým způsobem
doprovodu.
Střední díl v třídílných formách nacházíme někde stejně dlouhý, jinde
kratší nebo naopak delší. V několika případech se krajní i střední díly opakují
díky repetičnímu přípisu (skladba č. 32 – [:a:]b[:a:]k) nebo následují za sebou
v případné variační obměně (skladba č. 26 – abb´a´k).
Kromě varianty reprízové třídílné formy mohu uvést i příklad
bezreprízový v Upomínce č. 30 – aabck nebo jeho variantu se zarámováním
větou a v Upomínce č. 28 – abca´k.
Dvoudílné formové řešení se objevuje v několika skladbách a to jak bez
návratu (např. v č. 6), tak s návratem (např. v č. 12).
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Důležitou skupinu reprezentují kompozice, které vyrůstají z jediné
drobné věty. Tyto jednodílné formy Fibich většinou rozšiřuje běžným
způsobem, buď díl opakuje, rozšiřuje introdukcí, nebo je variačně mění. Jako
příklad uvedu Upomínku č. 16, je vystavěna jako jediná drobná, rozšířená věta.
Variační princip je uplatněn ve skladbě č. 23 (aaaá´´k).
Závěrem upozorním na dvě skladby, které jsou z hlediska celkového
formového řešení opusu 41 nestandardní. Prvním příkladem je Upomínka
č. 10, která je zasazena do rámce velké třídílné Da Capové formy ABA. Da
Capový princip je logický, protože se jedná o taneční stylizaci polky, kde je tato
forma běžná. Posledním příkladem neobvyklého formálního půdorysu je
Upomínka č. 22. Je značně vnitřně členěna, což podtrhují změny taktů
a výrazových přípisů. Rozvržením dílů vykazuje skladba znaky symetrického
ronda, ale kontrast mezi vedlejšími díly je malý, proto volím půdorys
aba´b´a´´b´´a´´´ bez druhé vedlejší myšlenky c.
Přehled formových schémat:
č. 1.
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22

Andante
Commodo
Andante
Poco Allegro
Lento
Andante
Allegro moderato
Andante
Allegro moderato
A la Polka
Grave
Andantino grazioso
Quasi fantasia
Lento
Allegro moderato
Serioso
Sostenuto
Allegro fuoco
Allegro moderato
Con moto
Allegretto
Maestoso

aba´k
axa´
ambma´k
axa´
[:a:]bk
ab
ama´
axb
axma´
ABA
abk
ab
iak
a
iama´
a
aba
aba
ambak
aba´
aba´k
aba´b´a´´ b´´a´´´
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č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44
č. 45
č. 46

Moderato
Andante sostenuto
Andante
Molto moderato e espresivo
Andante sostenuto
Lento
Allegro con fuoco
Andantino
Moderato
Maestoso
Agitato
Lento pathetico
Lento
Andantino
Moderato
Moderato
Con moto
Con moto
Andante
Andante
Lento
Maestoso quasi parlando
Lento
Andante

aaa´a´´k
ambb´ak
aba
abb´a´k
aba
abca´k
abb´k
aa´bck
aba´
[:a:]b[:a:]k
iaba´
aba´k
axa´
aba
ab
[:a:]a´
abma´
aba
abma´
abma´
aba´
aba´
abxa´
axa´

Rozměry skladeb
Poslední sešit celého opusu 41 plně navazuje rozměrem skladeb na
sešity předchozí. Nejkratší Upomínka má 10 taktů, nejdelší 73 taktů.
Nejpočetnější skupinu zastupují skladby s délkou mezi 30 až 44 takty –
vyskytují se celkem v sedmnácti případech, druhá skupina je zastoupena 14
skladbami s rozměry mezi 20 až 30 takty. Několik skladeb má méně než 20
taktů (6) a několik více než 45 taktů (9).
Přehled počtu taktů:
č. 1.
č. 2.
č. 3
č. 4

Andante
Commodo
Andante
Poco Allegro

33
29
32
44
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č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44
č. 45
č. 46

Lento
Andante
Allegro moderato
Andante
Allegro moderato
A la Polka
Grave
Andantino grazioso
Quasi fantasia
Lento
Allegro moderato
Serioso
Sostenuto
Allegro fuoco
Allegro moderato
Con moto
Allegretto
Maestoso
Moderato
Andante sostenuto
Andante
Molto moderato e espresivo
Andante sostenuto
Lento
Allegro con fuoco
Andantino
Moderato
Maestoso
Agitato
Lento pathetico
Lento
Andantino
Moderato
Moderato
Con moto
Con moto
Andante
Andante
Lento
Maestoso quasi parlando
Lento
Andante

27
41
27
25
38
57
26
16
26
10
69
12
20
32
67
36
58
60
26
66
24
31
36
33
37
44
46
33
73
28
24
48
20
27
33
44
30
31
14
24
22
37
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Tóniny skladeb
Celkově převažují v kompozicích durové tóniny, vyskytují se v 32
skladbách, mollových je 14. Poměr tónin s křížky a bé je vyrovnaný – 19
s křížky, 17 s bé. Nejčastěji se vyskytující tóninou je C dur a A dur (obě 7x).
Následují pětice D dur a F dur, čtyřikrát nalezneme F dur a b moll. Nejčastěji
užitými durovými tóninami jsou ty do tří křížků (C, G, D, A), u mollových je
nejvíce zastoupena b moll s 5 bé. Sledujeme-li řazení Upomínek z hlediska
užitých tónin, zjistíme, že v první i v druhé polovině sešitu nacházíme častěji
bloky durových skladeb, které střídá izolovaně skladba mollová. Pořadí
vystihuje následující přehled (D = dur, m = moll), i když nezohledňuje např.
změny tónorodu v průběhu skladby, kdy začíná v dur a končí např. ve
stejnojmenné moll (příkladem je č. 5 d-D):
Dur m D mDm Dur m D
1-4

6-8

12-14

m

D

m Dur mDm Dur moll Dur m Dur m Dur

16,17 18,19 20,21

23-27

31,32 33-35 36-37 39-42 44-46

Z přehledu vyplývá, že durové tóniny nalezneme ve dvojicích, trojicích,
čtveřicích a jedné pětici, přičemž zvlášť výrazně vystupují skladby sjednocené
durovým tónorodem v polovině sešitu (č. 23 – 27), navíc střídající pravidelně
F dur a Dur (viz níže v přehledu). Mollové tóniny se spíše objevují izolovaně
mezi durovými, výjimku tvoří jedna dvojice (č. 18 + 19) a jedna trojice (č. 33
– 35).
Přehled užitých tónin:
č. 1.
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8

Andante
Commodo
Andante
Poco Allegro
Lento
Andante
Allegro moderato
Andante

D dur
C dur
Es dur
A dur
d moll
H dur
H dur
A dur
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č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44
č. 45
č. 46

Allegro moderato
A la Polka
Grave
Andantino grazioso
Quasi fantasia
Lento
Allegro moderato
Serioso
Sostenuto
Allegro fuoco
Allegro moderato
Con moto
Allegretto
Maestoso
Moderato
Andante sostenuto
Andante
Molto moderato e espresivo
Andante sostenuto
Lento
Allegro con fuoco
Andantino
Moderato
Maestoso
Agitato
Lento pathetico
Lento
Andantino
Moderato
Moderato
Con moto
Con moto
Andante
Andante
Lento
Maestoso quasi parlando
Lento
Andante

a moll
Adur
b moll
E dur
D dur
Des dur
a moll
C dur
F dur
b moll
g moll
C dur
G dur
a moll
F dur
D dur
F dur
D dur
F dur
b moll
G dur
b moll
D dur
C dur
c moll
d moll
h moll
B dur
C dur
g moll
C dur
A dur
A dur
A dur
gis moll
A dur
C dur
F dur
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Předepsané takty skladeb
Převládajícím předepsaným taktem je takt C. Vyskytuje se dvacetkrát,
což je ještě větší poměrová část než ve třetím sešitu, jde o téměř polovinu
skladeb (ze 46). Výrazně méně nalezneme takt 3/4 a 2/4, oba shodně
sedmkrát. Zmíním trojí výskyt osminových taktů, 6/8 a 4/8. Zbývající skladby
mají vždy jeden různý takt. Ve srovnání s předešlým sešitem nacházíme
podobnou strukturu řazení, v první polovině sešitu je obsaženo více Upomínek
ve stejných taktech ve dvojicích nebo trojicích, v nichž dominuje takt C. Druhá
polovina postupně od seskupování skladeb se stejným taktem ustupuje, což
platí i pro velmi frekventovaný takt C.
Přehled předepsaných taktů:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26

Andante
Commodo
Andante
Poco Allegro
Lento
Andante
Allegro moderato
Andante
Allegro moderato
A la Polka
Grave
Andantino grazioso
Quasi fantasia
Lento
Allegro moderato
Serioso
Sostenuto
Allegro fuoco
Allegro moderato
Con moto
Allegretto
Maestoso
Moderato
Andante sostenuto
Andante
Molto moderato e espresivo

C
C
C
3/4
C
2/4
¢
C
C
2/4
C
3/4
3/4
12/8
6/8
C
C
2/4
C
3/4
3/8
4/2
C
C
3/4
C
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č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44
č. 45
č. 46

Andante sostenuto
Lento
Allegro con fuoco
Andantino
Moderato
Maestoso
Agitato
Lento pathetico
Lento
Andantino
Moderato
Moderato
Con moto
Con moto
Andante
Andante
Lento
Maestoso quasi parlando
Lento
Andante

C
C
6/8
4/8
2/4
C
2/4
C
2/4
3/4
C
4/8
C
6/8
2/4
3/4
6/4
C
6/4
4/8

Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb

Soudržnost skladeb posledního sešitu opusu 41 je zajišťována stejnými
principy jako v sešitech předchozích. V menší míře se vyskytují citáty se
stejnou formotvornou funkcí. Stranou nechávám vazby a citace, které
nesouvisí se skladbami tohoto sešitu, z důvodu obrovského množství
ostatních sledovaných skladeb celého objemného cyklu v dalších opusech 44,
47 a 57. Zájemce o jejich zmapování odkazuji na diplomovou práci E. Pallové.57
Přímé motivické citace jsou zastoupeny na rozdíl od předchozích sešitů
v průběhu skladeb na vzdálenějších místech nebo v jejich závěrech. Nejedná se
o stavební motivický materiál. Příklad takového motivu nalezneme v závěru
Upomínky č. 5. V ní nastoupí v taktu 23 výrazný motiv stavěný z klesajících
sekundových kroků a následného oktávového skoku:

57

Viz. pozn. č. 26, s. 126 - 131
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př. 83 – Upomínka č. 5 (23. t.)

Jeho mírně upravené citace najdeme hned v následující dvojici, v Upomínce
č. 6 a 7. V č. 6 má stejnou funkci, zní až těsně před závěrem ve středním hlasu.
Melodická linka je změněna, oktávovému skoku nepředchází tři sekundy, ale
dvě sekundy a kvarta. Citát je posazen do H dur a rozložen do čtyř taktů:

př. 84 – Upomínka č. 6 (36. t.)

Citace v Upomínce č. 7 je v podstatě použitá stejně jako v č. 6. Shoduje se tónina
a místo, zní těsně před závěrem, tentokrát ve vrchním hlasu, který obohacuje
volný inverzní postup ve středním hlasu:

př. 85 – Upomínka č. 7 (24. t.)

Jiným příkladem, kdy motivický materiál mění svou formotvornou funkci
a pozici, je dvojice Upomínek č. 14 a 21. Ve skladbě č. 14 („Poem“) zazní
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základní motivický prvek, z něhož vyrůstá celá, široce vyklenutá vysoce
kantabilní myšlenka:

př. 86 – Upomínka č. 14

V Upomínce č. 21 nacházíme tuto melodii jako citát ve střední části
s následným krátkým rozvojem, intervalová struktura je stejná, díky jiné
tónině ale zapadá do G dur:

př. 87 – Upomínka č. 21 (31. t.)

Příklad, kdy původní motivický tvar objevíme v rámci skladby na jiném
místě než v úvodu a později se objeví jako citát na místě kontrastní věty nebo
třeba mezivěty a je dále rozvíjen, nalézáme u skladeb č. 22 a 24. Ve velmi
členité Upomínce č. 22 se objeví v rámci hlavní variované věty a výrazný motiv
tvořený vzestupnými sekundami a následným sestupným septimovým
skokem:

př. 88 – Upomínka č. 22 (15. t.)
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Citace tohoto tvaru zazní v Upomínce č. 24, ale na rozdíl od předchozích
příkladů je zde citát v dalších taktech rozvíjen:

př. 89 – Upomínka č. 24 (26. t.)

Rád bych v rámci tohoto sešitu upozornil také na motivickou
spřízněnost, která nespočívá na více či méně doslovné citaci zkoumaných
motivů nebo motivických tvarů, ale týká se shodné rytmické výstavby
vstupních motivů. Skladba č. 3 a 23 vykazují tuto spřízněnost. U obou je
základním stavebním prvkem akordické vstupní dvoutaktí se stejným
rytmickým průběhem a najdeme v nich i velkou shodu v intervalových krocích.
Upomínku č. 3 otevírá tento prvek:

př. 90 – Upomínka č. 3

Rytmický obrys tvoří osminové hodnoty s následnými šestnáctinovými, vše
v rámci celého taktu.
V Upomínce č. 23 slyšíme v úvodu podobný prvek, který se shoduje nejen
rytmem, ale také sekundovými postupy, byť zde s chromatickým zabarvením:
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př. 91 – Upomínka č. 23

Posledním příkladem, na který upozorním, je dvojice skladeb č. 9 a 19.
Jedná se charakterově o velmi kontrastní kusy, ale motivický základ je
spřízněný a současně hlavní pro následný rozvoj celé skladby. První z dvojice
skladeb, Upomínka č. 9, začíná motivem s výrazným vzestupným kvintovým
skokem, po němž následuje sekunda:

př. 92 – Upomínka č. 9

V Upomínce č. 19 nalezneme zredukovanou variantu hned po jednotaktové
tremolové introdukci. Původní kvinta je zachována, ale sekunda nastupuje
přes příraz:

př. 93 – Upomínka č. 19
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Při analytickém průzkumu skladeb posledního sešitu opusu 41 nelze
nepostřehnout, že řadu skladeb spojuje výstavba melodických linií, které se
zakládají na sekundových, kvartových nebo kvintových postupech. Tyto linie
propůjčují skupině jednotnou náladu, proto i tento znak můžeme považovat za
tmelící prostředek. Příkladem sekundově stavěných vstupních motivů mohou
být Upomínky č. 16, 29 a 46:

př. 94 – Upomínka č. 16

př. 95 – Upomínka č. 29

př. 96 – Upomínka č. 46

A pro srovnání uvedu dvojici Upomínek č. 10 a 26, jejichž spojujícím prvkem je
sestupná kvarta, jako páteřní interval celého dvoutaktí. V č. 10 jsou to kvarty
h-fis a a-e, v č. 26 pak kvarta d-a:

př. 97 – Upomínka č. 10

př. 98 – Upomínka č. 26

109

Shrnutí
Poslední sešit opusu 41 jednoznačně potvrdil závěry, které obsahovala
shrnutí sešitů předchozích:
1. V oblasti formy převládá třídílný princip, zastoupení má také dvoudílná
forma a jednodílná forma, která je rozvíjena variačním způsobem.
2. Tonální výstavba sešitu vykazuje jisté sjednocení díky dvojicím,
trojicím, čtveřicím a jedné pětici sousedících skladeb se shodným
tónorodem. Nejvíce zastoupené jsou C dur a A dur. Mollové tóniny jsou
užity spíše izolovaně a celkově jsou v menšině.
3. Motivické a cyklické vazby byly nalezeny:
a) Přímými citáty motivů, jež se vyskytují v jiných skladbách jinde než
na začátcích skladeb.
b) Ve formě výskytu odvozených tvarů původních motivů v jiné
formotvorné funkci.
c) Ve formě shodné rytmické výstavby vstupních motivických tvarů.
d) Díky shodné výstavbě melodických linií, které se zakládají na
sekundových, kvartových nebo kvintových postupech a propůjčují
skladbám jednotný charakter.
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Opus 44 – Novela
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Obecný popis op. 44
Opus 44 zvaný Novela obsahuje celkem 33 skladeb, které jsou rozvrženy
do čtyř sešitů. Fibich na rozdíl od opusu 41 skladby nenazývá Nálady, dojmy
a upomínky, ale sjednocuje a člení je analogicky k literárnímu žánru novely na
dílčí kapitoly, zarámované úvodem, předmluvou a epilogem.
Členění je následující:
1.

sešit
č. 1 Předmluva, č. 2 Úvod, č. 3 – 10 Kapitola I

2.

sešit
č. 11 – 16 Kapitola II

3.

sešit
č. 17 – 23 Kapitola III

4.

sešit
č. 24 – 32 Kapitola IV, č. 33 Epilog

Bohužel autografy se nedochovaly, řada byla vydána v roce 1895. Skladby jsou
datovány ve shodě s rozvržením do kapitol. Všechna čísla každé kapitoly mají
shodné datum a dny, jimiž jsou jednotlivé kapitoly datovány, jdou
bezprostředně za sebou. Konkrétně jde o 22. – 25. srpen 1895. Z hlediska
datací skladeb lze tedy shrnout Novelu takto:
Předmluva – 31. 7 1895
Úvod – 10. 8. 1895
Kapitola I – 22. 8. 1895
Kapitola II – 23. 8. 1895
Kapitola III – 24. 8. 1895
Kapitola IV – 25. 8.
Epilog – 27. 8. 1895.
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Novela v literatuře
Před vlastním analytickým průzkumem krátce připomenu, jak byl a je
chápán pojem novela v literatuře. Novela (z ital. novella = novinka) je epický
prozaický žánr zpravidla středního rozsahu, jehož základ tvoří poutavý příběh
s výrazným zakončením. Na rozdíl od příbuzných epických prozaických
útvarů, tj. od románu nebo od povídky, se novela vyznačuje potlačením
popisných složek, epizodických dějů ve prospěch složky dějové. Má
dramaticky sevřenou konstrukci, které odpovídá způsob, jakým je rozvíjen
ústřední dějový motiv. Pro novelu je charakteristický omezený čas děje
a pointa. Novela je považována za formově nejvyhraněnější umělecký
prozaický žánr.
Kořeny novely shledáváme již ve starověku, ale rozvoj novely jako
specifického žánru spadá až do renesance, kdy vznikly první proslulé sbírky
novel (Boccaciův Dekameron, Cervantesovy Příkladné novely aj.). Další výrazný
rozvoj přineslo až období romantismu a realismu, dochází ale k modifikaci
původní formy renesanční novely. Slavný Johann Wolfgang Goethe tvrdil, že
základem novely je „eine unerhörte Begebenheit“, tedy neslýchaná událost. Do
střetu se dostávají skupiny teoretiků a kritiků, někteří se opírali o starší model
např. boccaciovský, v němž zdůrazňovali bod zvratu jako závazný princip
výstavby a soustředění se na jednu událost, jeden konflikt a jednu situaci. Jiní
vyvozovali definici novely ze vztahu k románu a povídce, např. z hlediska
způsobu prezentace hrdiny a jeho charakteru (Friedrich Spielhagen) a další
opírali své teorie o konfrontaci s formami dramatickými a definují novelu ve
vztahu k dramatu (Richard P. Ernst).
Obecně platí, že novela byla v novější době silně zastoupena hlavně
v německé literatuře, v české ji moc nenajdeme, protože český literární
realismus byl vzhledem k pomalému rozvoji české společnosti ve srovnání
s Evropou slabý. Dnešní badatelé poukazují na základě literárně-historických
a komparatistických studií o novele na to, že jednotlivé teorie výkladu novely
vystihují vždy jen jistý „ideální model“, který se však realizoval v konkrétním
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historickém vývoji literatury vždy jen v modifikovaných vývojových
obměnách.

Novela ve vztahu k cyklickým formám
Pokud bychom hledali styčné body mezi hudbou a literaturou, pak je
potřeba pokusit se zjistit, zda hudebně koncepce Fibichovy Novely zrcadlí
koncepci

literárního

poutavého

příběhu

s výrazným

zakončením

a s rozvíjením ústředního dějového motivu. Analogicky k hudbě lze chápat
toto pojetí především ve vztahu k rozvoji motivického materiálu a jeho
možného citování a připomínání v jednotlivých částech. Chápeme-li Fibichův
cyklus Novelu jako programní, čemuž by odpovídala časová ohraničenost
a koncentrovanost jednotlivých Kapitol a přijali bychom Nejedlého tvrzení, že
měl k dispozici list papíru, na nějž Fibich napsal stručně obsah jednotlivých
čísel,58 pak lze považovat Předmluvu s Úvodem a Epilog za jakési zarámování,
které má jednotící funkci.59
Může být přítomna o asociaci se opírající leitmotivická technika, v níž
motiv nebo téma jsou spojeny s určitou mimohudební ideou a objevují se
pokaždé jako nositelé této ideje. Na tyto otázky odpoví až pozdější analytický
rozbor.
Z hlediska struktury cyklu Novely můžeme prozatím shrnout, že:
1) Odpovídá koncepci řady, v níž lze vystopovat určitou vnitřní souvislost
mezi jednotlivými skladbami danou stejným datem.
2) Není jednou celistvou řadou, ale člení se na dílčí čtyři řady, když každá
dílčí řada představuje Kapitolu.
3) Díky zarámování úvodními dvěma částmi a závěrečnou částí osciluje
Novela mezi řadou a cyklem samostatných jednovětých skladeb.

Viz pozn. č. 12, s. 215
Viz srovnej např. s Schumannovými Lesními scénami, zde první část Eintritt a závěrečná
Abschied.
58
59
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Formy skladeb
1. sešit
1. Předmluva

aa´

2. Úvod

axk

3. Allegro moderato

iaa´ b

4. Allegro

[:abk:]a´

5. Allegro

aba

6. Allegro giocoso

ABaCA´

7. Andante con moto

abma´b´k

8. Andante

abmak

9. Moderato assai

iaa´ia´´b[:c:]k

10. Lento

aba´k

Skladby prvního sešitu op. 44 jsou z hlediska formální výstavby poměrně
pestré. Nejvíce se vyskytuje třídílný princip. Tuto formu mají skladby č. 4, 5, 8,
9 a 10. Vzorově stavěný třídílný půdorys typu aba nebo aba´ reprezentují
skladby č. 5, 8 a 10. Skladba č. 5 je zajímavá tím, že střední díl rámuje
figurativní plocha hudby, která je velmi kontrastní a neobsahuje žádnou
závažnější myšlenku, skladba č. 8 využívá synkopovaný způsob doprovodu na
ostinátní způsob po celou dobu od začátku do konce.
Dvoudílná forma je zastoupena ve skladbách č. 3 a 7. Ve skladbě
č. 3 předchází hlavní myšlence rozsáhlý tematický úvod a kontrastní díl b má
díky harmonickému upevňování E dur skrze akordické figurace výrazný
kódový charakter.
První dvě skladby sešitu – Předmluvu a Úvod lze formálně vyložit jako
jednodílné, v Předmluvě jako zopakovanou větu, v Úvodu jako větu evolučně
rozvedenou.
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Poslední skladba, kterou zde zmíním, je skladba č. 6. Celkově se vymyká
z dosavadního rámce vyskytujících se formových typů, je formována jako
velké rondo, vzhledem k velikosti a kontrastu dílů.

2. sešit
11. Poco Allegretto

abma´k

12. Andantino

iabma´k

13. Allegro moderato

ABA´k

14. Sostenuto

ama´a´a´´ a´´´

15. Molto agitato

a[:b:] a´

16. Lento non troppo

i[:a:]xmia

Z šesti skladeb druhého sešitu mají třídílnou formu čtyři, jsou to č. 11, 12,
15 a 16. Upozorním na skladbu č. 12, která je orámovaná introdukcí s dvojí
funkcí, když v závěru tvoří kódu, přičemž střed je výrazně kontrastní, přesto
odvozený od vstupní plochy.
Variační proměny nacházíme u skladby č. 14, v ní hudba vyrůstá
z osmitaktové věty a jako odchylku vzhledem k malým formám vnímáme
skladbu č. 13, jež vyplňuje velkou třídílnou formu.

3. sešit
17. Molto moderato

aa´ma´´ a´´´ma

18. Lento

iAmBmA´mCmA´´K

19. Moderato

iamba´

20. Andantino

ama´xma´´k

21. Tranquillo e misterioso

iaba´k

22. Allegretto grazioso

aba´k

23. Sostenuto

aba´k
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Ani třetí sešit nevybočuje z předchozího rámce formových řešení. Čtyři
skladby ze sedmi mají třídílnou formu, jedná se o č. 19, 21, 22 a 23. Ve skladbě
č. 19 upozorním na zlomkovou reprízu, která zahrnuje jen motivický materiál
z introdukce. Skladba č. 21 má závažnou introdukci, která sama o sobě je dosti
nesourodá, ale obsahuje motivické prvky, které jsou pro zbytek skladby
klíčové. Zajímavým zpestřením návratu hlavní myšlenky je evoluční plocha ve
skladbě č. 20 (t. 34-48), v níž na konci zazní výrazný citát (o nich bude řeč
později). Jedna skladba v daném sešitu má formu velkého ronda, jedná se také
o vůbec nejdelší část celého opusu 44, čítá 175 taktů.

4. sešit
24. Allegro moderato

aa´k

25. Allegretto

aba´k

26. Allegro moderato

iama´mbia´´

27. Andante con moto

aa´kxaa´k

28. Moderato e placido

aa´a´´

29. Comodo

abma´k

30. Allegro assai moderato

iaibiak

31. Lento

aa´a´´

32. Moderato

iaia´ia´´k

33. Epilog

abck

V posledním sešitu převažují dva formové typy. Obvyklý třídílný
u skladeb č. 25, 26, 27, 29 a 30 a typ, jenž vytváří opakováním hlavního dílu
variační formu ve skladbách 24, 28, 31 a 32. Výsadní postavení má poslední
skladba celého sešitu a tím pádem i celého opusu 44 – Epilog. Formově je řešen
tak, že k sobě staví tři odlišné úseky, z nichž dva jsou převzaté z dřívějších
skladeb, konkrétně ze začátku opusu 44 – z č. 3 (v č. 3 se jedná o úsek od t. 54,
v Epilogu tvoří Allegro od t. 68-94) a naopak z konce opusu 44 – z č. 27 (v č. 27
je úsek hlavní rozvíjenou vstupní větou od t. 1-10 a v Epilogu z něj těží Andante
od t. 95 až ke kódě). Formálně je sice výskyt tří různých vět nebezpečný
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z hlediska pevnosti formy, avšak zde má své opodstatnění, které bude později
zdůvodněno.

Shrnutí
Předchozí vyanalyzované skutečnosti lze shrnout takto:
1. Nejvíce se vyskytujícím formovým typem v opusu 44 je třídílná forma
aba. Objevuje se v mnoha variantách, které jsou obohacovány nebo
naopak redukovány.
2. V některých třídílných skladbách je větší akcent položen na střední díl,
přičemž krajní díly ustupují do pozadí.
3. Častým principem výstavby jsou variace, které vyrůstají obvykle
z opakované a pozměňované hlavní myšlenky.
4. Kromě malých forem najdeme v opusu 44 také velké formy a velká
ronda, jsou však z celkového pohledu spíše výjimkami.

Tonální výstavba
V rámci koncepce celého opusu 44 jako řady (série) obvykle nacházíme
tonální rozmanitost, nikoli tonální jednotu, což je pro řadu typické. Všechny
sešity mají skladby vesměs tonálně řazeny nahodile, určitou jednotu vykazují
všechny sešity ale v tom, že se vyskytují dvojice, případně trojice stejných
tónin za sebou. Pokud bychom se snažili najít tonální jednotu alespoň v první
a poslední skladbě, ani tu nikde nenalezneme. Celkově dominují durové
tóniny, vyskytují se dvaadvacetkrát, mollové pak o polovinu méně
jedenáctkrát. Nejčastěji Fibich využívá A dur, a moll a F dur, všechny shodně
čtyřikrát. Celkově jsou skladby vystavěny v tóninách do čtyř křížků a dvou bé.
As dur, b moll a Des dur vnímám spíše jako výjimky.
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Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
V kapitole Novela ve vztahu k cyklickým formám jsem naznačil, že chci
prokázat nebo vyvrátit vazbu Novely – cyklu hudebních skladeb na literární
žánr novelu. Poslouží mi k tomu následující analytická část.
Připomenu krátce definici literární novely a její princip výstavby. Novela
má poutavý příběh s výrazným zakončením. V novele je ústřední dějový motiv
rozvíjen koncentrovaně, má omezený čas děje a výraznou pointu. Hledáme-li
možnou paralelu ve Fibichově hudbě, dá se říci, že v několika bodech
podobnost nalezneme. Fibichova Novela jistý příběh má minimálně v tom, že
je časově zasazen a omezen do období čtyř dnů, v nichž prožité skutečnosti
skladatel komentoval nebo na ně upomínal hudbou. Epilog jako doslov je
hudebně „sestaven“ ze dvou reminiscencí na předchozí skladby, jedné ze
začátku a jedné ze závěru (č. 3 x č. 27). Tento moment můžeme považovat za
metodu uvědomělého tematického sepětí, které je typické pro vyšší typy
cyklických forem (např. sonátový cyklus). Navíc v Epilogu se nejedná jen
o malou motivickou reminiscenci, ale o velkou tematickou. V tomto smyslu lze
vyložit Epilog jako onu část, kde je přítomno výrazné zakončení.
V opusu 41 byly prokázány mnohé motivické vazby ve smyslu jejich
citací, ať už přesných nebo změněných, v sousedících nebo i od sebe
vzdálených skladbách. V Novele se takovéto citáty objevují také, ale vždy mimo
rámec hlavních myšlenek, často na vrcholech větných dílů, takže jejich
připomenutí je výrazně slyšitelné.
Procházíme-li postupně jednotlivé skladby všech sešitů – Kapitol, prvním
příkladem, kdy je exponovaný motiv připomenut v některé pozdější skladbě,
je skladba č. 11 z druhého sešitu. Po mezivětě před návratem prvního dílu
zazní výrazný motivický tvar tvořený vzestupnými sekundami a následným
septimovým skokem dolů, který je pak částečně vyplněn:
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př. 99 – Novela č. 11 (44. t.)

Jako citát se objeví tento motiv ve skladbě č. 19 a 20 ve stejném sešitu. Jako při
prvním znění v č. 11 mají i zde citáty podobnou funkci, není v nich soustředěn
hlavní myšlenkový obsah dané skladby. Ve skladbě č. 19 zazní dvoutaktový
motiv v tomto podání:

př. 100 – Novela č. 19 (52. t.)

Je ocitován těsně před závěrem druhého dílu, jenž se rozpadá na několik
odlišných úseků s rozdílným taktem, kde pomáhá navrátit původní tóninu
D dur. Citace není doslovná, první sekunda je malá a závěrečný tón uskupení
nastupuje velkou tercií. V následující skladbě č. 20 plní funkci především
harmonickou, kdy po exponování motivu po evolučně pojaté mezivětě
nepřichází očekávané rozvedení dominanty a-cis-e-g v druhém taktu do tóniky
d-fis-a, ale do chromaticky terciově příbuzného akordu f-a-c:
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př. 101 – Novela č. 20 (47. t.)

Ve stejné skladbě slyšíme citát ještě jednou na úplném konci v kódě, opět
v upraveném tvaru, kde po septimovém skoku pokračují sekundové kroky
stejným sestupným směrem:
jjjj

př. 102 – Novela č. 20 (79. t.)

Druhý sešit obsahuje ještě další motivickou vazbu. Ve skladbě č. 13 zní
na začátku jednoduchý motiv, který je tvořen několika samostatnými tóny,
k nimž se přidají vzápětí akordické tóny:

př. 103 – Novela č. 13

Stejný intervalový postup Fibich použil ve skladbě č. 19 na konci krátké úvodní
introdukční plochy, přičemž zde vyloženě harmonicky, protože motiv
introdukci nechává harmonicky otevřenou na dominantě, po níž nastoupí na
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tónice první myšlenka. Harmonické otevření ještě posilují koruny nad každým
motivickým tónem:

př. 104 – Novela č. 19 (6. t.)

Rozdíl je v rytmickém zasazení do stejných taktů, v prvním případě motiv
začínal od poloviny první doby, ve druhém zní již na první době.
Motivické spříznění nalezneme ještě v jiné dvojici skladeb, tentokrát ale
v každé z jiného sešitu. Jde o skladbu č. 17 z třetího sešitu a skladbu č. 26 ze
čtvrtého sešitu. Ve skladbě č. 17 zazní v t. 53 jako varianta variované věty
a dvoutaktový

motiv

vytvořený

vzestupnou

kvartou

s následnými

sekundovými postupy:

př. 105 – Novela č. 17 (53. t.)

Intervalově podobný základ má základní jednotaktový motiv ve spodním hlasu
v č. 26, který nastoupí po čtyřtaktové introdukci za podpory tremolového
doprovodu:
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př. 106 – Novela č. 26 (5. t.)

Jednotícím činitelem je vzestupná kvarta, následující osminové sekundové
kroky se nepatrně liší.
Poslední sešit Novely obsahuje trojici skladeb, které jsou sjednoceny
typem doprovodů, který jim propůjčuje jednotnou náladu. Jedná se o skladby
č. 25, 26 a 30. S něčím podobným jsme se již setkali v rámci prvního sešitu
opusu 41, tam šlo o vysoce kantabilní kusy s akordickým přiznávkovým
doprovodem. První z trojice č. 25 má figurativně založený vrchní hlas, který
obkresluje hlavní akordické funkce s návratem na kvinty nebo oktávy hlavních
akordů. Vrchní hlas je takto veden po celou dobu, po introdukci k němu
přistupuje tematický druhý hlas a ve střední části se figurace harmonicky
mění. Začátek zní takto:

př. 107 – Novela č. 25

V následující skladbě je figurace vrchního hlasu založena na tremolovém
principu:
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př. 108 – Novela č. 26

Ve skladbě č. 30 je celá forma vyplněna ostinátním doprovodem tercií, přičemž
v dalším průběhu přechází do hlasu spodního a zase se do hlasu vrchního
navrací:

př. 109 – Novela č. 30

Poslední skladbou, na níž v této souvislosti upozorním, je č. 32, ve kterém
získává ostinátní charakter tentokrát spodní hlas, k němuž se později připojí
akordicky stavěný hlas vrchní. Ostinátně pojatý hlas se zakládá na dvoutaktové
figuře:

př. 110 – Novela č. 32
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Shrnutí
Na tomto místě výkladu, poté, co jsem analyzoval opus 44 zvaný Novela,
přistoupím ke shrnutí:
1) Fibichův cyklus Novela představuje z hlediska výstavby celku řadu
skladeb se shodným ideovým pozadím.
2) Formálně odpovídá koncepci série (řady), v níž mezi jednotlivými
skladbami je časová souvislost daná shodným datem.
3) Nejvíce se vyskytujícím formovým typem v opusu 44 je třídílná forma
aba. Objevuje se v mnoha variantách, které jsou obohacovány nebo
redukovány.
4) Bylo prokázáno, že díky tematickým reminiscencím v poslední skladbě
opusu 44 může mít název Novela své opodstatnění díky výraznému
zakončení.
5) Jednotu celku zajišťují kromě ideového záměru rovněž motivické vazby
a citáty napříč všemi dílčími sešity, které jsou nejvíce použity ve
vrcholech skladeb nebo v pomocných částech mimo rámec hlavních
myšlenek.
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Opus 47
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Obecný popis op. 47
Třetí řada jako opus 47 svou koncepcí navazuje na první opus 41,
protože obsahuje skladby se stejným obecným názvem Nálady, dojmy
a upomínky. I když má o dva sešity více, z hlediska celkového počtu obsahuje
méně skladeb než první opus – 148 skladeb (op. 41 měl 171 skladeb). Členění
je následující:
1.

sešit Nálady – první část – č. 1 – 26

2.

sešit Nálady – druhá část – č. 27 – 44

3.

sešit Nálady – třetí část – č. 45 – 55

4.

sešit Nálady – čtvrtá část – č. 56 – 67

5.

sešit Dojmy – první část – č. 68 – 80

6.

sešit Dojmy – druhá část – č. 81 – 98

7.

sešit Dojmy – třetí část – č. 99 – 109

8.

sešit Dojmy – čtvrtá část – č. 110 – 126

9.

sešit Upomínky – první část – č. 127 – 135

10.

sešit Upomínky – druhá část – č. 136 – 148

Řada byla vydána v roce 1896 a máme zachovány částečně autografy. Při
porovnávání tištěného vydání s autografy jsem narazil, podobně jako
u prvního opusu 41, na nesrovnalosti v číslování. Hned úvodní skladba
prvního sešitu op. 47 v tištěném Urbánkově vydání má jiné číslování, než je
uvedeno na autografu, Urbánek dává skladbě číslo 1 a pořadové 205,
v autografu je číslo 2 a pořadové 173, což potvrzuje, že Fibich navazoval
v číslování opusu 47 nikoli na opus 44, ale na opus 41, který končil číslem 171.
Bohužel i další skladby mají v dataci zmatek a z důvodu nekompletnosti celku
jí nebudu dále řešit.
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Nálady opus 47 – první část, sešit 1
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Formy skladeb
Princip výstavby skladeb ve sledovaném prvním sešitu opusu 47
setrvává na základech, které vymezily opusy předchozí. Nejčastěji je
zastoupena třídílná forma v různých variantách, nejčastěji jako aba, ama, axa.
Zvlášť bych upozornil na některé z nich. V Náladě č. 4 s půdorysem axa´ je věta
a vytvořena jako antitetická. V Náladě č. 18 je k dvěma dílům s následnou
evolucí připojen ještě třetí, jenž určuje rámec třídílné formy bezreprízové.
Zajímavě řešena je třídílná forma v č. 21. Zde nastoupí střední díl ve formě
fugata, které se omezuje jen na expozici, ale vzhledem ke vstupnímu dílu
a působí velmi kontrastně (zesiluje to i změna tóniny z Ges dur do A dur a taktu
z 3/4 do C).
V pořadí druhým nejčastějším formovým řešením je opakování nebo
variování jediné věty na způsob variací. Příkladem zopakované věty mohou
být Nálady č. 1 nebo 5, princip variačních návratů reprezentují např. skladby
č. 11, 14, 16, 19 nebo 26.
Přehled formových schémat:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18

Sostenuto
Lento
Molto agitato
Con fuoco
Maestoso
Andante
Andante
Moderato
Con fuoco
Moderato
Espressivo e moderato
Lento
Allegro
Andante
Moderato assai
Allegro molto moderato
Andantino
Maestoso

aa´k
ama´
abxabk
axa´
aa´
ama´xa
aa´ma´´
abab´
aa´k
ama´a´´
aa´a´´
ama´
iaba´k
amama´ma´´
axa
ama´ma´´k
[:a:]ba´k
abxc
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č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26

Allegro ed inquieto
Allegro moderato
Larghetto
Andantino
Appasionato
Maestoso
Adagio non troppo
Allegretto grazioso

aaá´´
iama´k
axa´ x je
i[:ama´m:]k
aba´
aba´
abxa´k
aa´a´´ a´´´a´´´´a´´´´´

Rozměry skladeb
V prvním sešitu op. 47 se délka skladeb neodchyluje z normy, jež je
typická pro malé formy. První skupinu zastupují skladby s průměrnou délkou
mezi 46 až 68 takty. Druhou skupinu tvoří skladby s rozměrem v rozmezí mezi
46 až 68 takty. Nejméně jsou zastoupeny skladby s délkou do 25 taktů
a nejdelší skladby mají 75, 89 a 91 taktů.
Přehled počtu taktů:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20

Sostenuto
Lento
Molto agitato
Con fuoco
Maestoso
Andante
Andante
Moderato
Con fuoco
Moderato
Espressivo e moderato
Lento
Allegro
Andante
Moderato assai
Allegro molto moderato
Andantino
Maestoso
Allegro ed inquieto
Allegro moderato

34
21
68
38
19
40
28
41
49
31
31
34
30
28
34
59
46
89
68
75
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č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26

Larghetto
Andantino
Appasionato
Maestoso
Adagio non troppo
Allegretto grazioso

51
26
49
33
91
48

Tóniny skladeb
Skladby prvního sešitu opusu 47 jsou převážně durové. Poměr skladeb
v dur ke skladbám v moll je 19 ku 7. Nejčastěji použitou tóninou je F dur –
vyskytuje se šestkrát, následuje B dur – třikrát a doplňují je tři dvojice C dur,
A dur a d moll. Ostatní tóniny se vyskytují pouze jednotlivě. Z hlediska počtu
předznamenání jsou nejvíce zastoupeny skladby s tóninami do 2 bé, skladby
v durových tóninách s křížky se vyskytují mimo Cis dur dokonce ve všech šesti
zbývajících tóninách. Sledujeme-li tónorod tónin, pak jasně dominuje v první
polovině sešitu blok 11 durových tónin za sebou. Ve veškerém dosavadním
analyzovaném materiálu je to vůbec nejdelší blok sjednocený durovým
tónorodem. Proti tomuto delšímu bloku první poloviny sešitu stojí jedna
čtveřice a tři dvojice tónorodem sjednocených Nálad ve druhé polovině sešitu
Pořadí lze načrtnout takto:
Dur moll
1

2

Dur

m

3-13 14

D

moll

Dur

moll

15-18

19,20

21,22 23

D

moll

24,25

26

Přehled užitých tónin:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8

Sostenuto
Lento
Molto agitato
Con fuoco
Maestoso
Andante
Andante
Moderato

E dur
cis moll
F dur
C dur
D dur
B dur
Fis dur
d moll
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č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26

Con fuoco
Moderato
Espressivo e moderato
Lento
Allegro
Andante
Moderato assai
Allegro molto moderato
Andantino
Maestoso
Allegro ed inquieto
Allegro moderato
Larghetto
Andantino
Appasionato
Maestoso
Adagio non troppo
Allegretto grazioso

B dur
B dur
A dur
F dur
F dur
a moll
C dur
F dur
F dur
G dur
f moll
d moll
Ges dur
A dur
e moll
H dur
F dur
b moll

Předepsané takty skladeb
Jasně převládajícím použitým taktem je 3/4. Vyskytuje se celkem
čtrnáctkrát, což je více než v polovině všech skladeb sešitu. Druhým v četnosti
výskytu je tak 6/8, najdeme ho celkem pětkrát a následuje takt C čtyřikrát.
Trojice zbývajících skladeb má 6/4, 4/8 a 5/4 takt. Řazení skladeb se stejným
taktem za sebou se vyskytuje ve dvojicích, trojici a jedné čtveřici několikrát
v průběhu celého sešitu.
Přehled užitých taktů:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8

Sostenuto
Lento
Molto agitato
Con fuoco
Maestoso
Andante
Andante
Moderato

6/4
3/4
6/8
3/4
C
6/8
3/4
3/4
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č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26

Con fuoco
Moderato
Espressivo e moderato
Lento
Allegro
Andante
Moderato assai
Allegro molto moderato
Andantino
Maestoso
Allegro ed inquieto
Allegro moderato
Larghetto
Andantino
Appasionato
Maestoso
Adagio non troppo
Allegretto grazioso

3/4
C
C
3/4
6/8
4/8
3/4
3/4
C
3/4
3/4
3/4
3/4
5/4
6/8
3/4
3/4
6/8

Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
V porovnání s předešlými opusy 44 a 41 neobsahuje sledovaný sešit
výrazné motivické citáty. Přesto lze vystopovat jistou provázanost, která se
projevuje v několika bodech. Za první bych označil podobně stylizovaný
doprovod na způsob ostinata. Příkladem je dvojice Nálad č. 2 a 16. V č. 2 je
doprovod založen na ostinátním triolovém doprovodu, který tvoří repetované
tóny v terciích:

př. 111 – Nálada č. 2
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V Náladě č. 16 je doprovod vytvářen synkopicky:

př. 112 – Nálada č. 16

Dalším jednotícím činitelem je stupnicový začátek vstupních motivů. Již
zmiňovaná Nálada č. 2 má vystavěný vstupní motiv ze sekundových postupů,
které najdeme také v úvodu velmi kontrastní Nálady č. 4, ale postupy jsou
zasazeny do zcela jiného rytmického rámce:

př. 113 – Nálada č. 4

Nálady č. 10 a 25 vynikají chromaticky stavěnými začátky:

př. 114 – Nálada č. 10
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př. 115 – Nálada č. 25

Některé skladby spojuje podobně strukturovaný začátek melodických
linií, kdy první tři tóny ve formě předtaktí nebo vstupního motivického tvaru
postupují směrem nahoru. Tyto začátky jsou přítomny hned ve čtyřech
sousedících skladbách od č. 6 do č. 9. Jejich začátky zní takto:

př. 116 – Nálada č. 6

př. 117 – Nálada č. 7

př. 118 – Nálada č. 8

př. 119 – Nálada č. 9
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Nálady opus 47 – druhá část, sešit 2
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Formy skladeb
Jednoznačně převažujícím formovým typem je třídílná forma, vyskytuje
se celkem třináctkrát ve variantě aba nebo axa, reprízovaný díl a je buď
doslovný, nebo jen málo změněný. Variantu s evolučním středem zastupují
Nálady č. 27, 28, 30, 34, 38 a 41. Dvoudílný půdorys mají Nálady č. 35 a 43,
zbývající skladby č. 36, 37 a 44 jsou rozvíjeny z jediné věty na způsob variací.
Přehled formových schémat:
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44

Andantino
Andante
Andantino
Vivo e animato
Sostenuto e semplice
Lento non troppo
Allegro moderato
Largo, assai grave
Allegro moderato
Sostenuto assai
Grazioso non troppo mosso
Moderato assai
Grazioso poco Allegretto
Andante
Allegretto
Allegretto
Larghetto
Andante

axa´
axa
[:a:]bma´k
[:a:]xa´
aba´
aba
aba´
iabmxa´k
amkbxma´b´k
aa´
aa´a´´
axa
axmak
aba
axa
amxa´
aab
iama´mak

Rozměry skladeb
V druhém sešitu opusu 47 jsou zastoupeny devětkrát skladby v délce
mezi 50 – 60 takty. Kratší kusy mají délku od 30 do 50 taktů – celkem šestkrát
a tři skladby počtem taktů vybočují z rámce, jejich rozměr je větší než 60 taktů,
nejdelší pak má celkem 126 taktů.
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Přehled počtu taktů:
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44

Andantino
Andante
Andantino
Vivo e animato
Sostenuto e semplice
Lento non troppo
Allegro moderato
Largo, assai grave
Allegro moderato
Sostenuto assai
Grazioso non troppo mosso
Moderato assai
Grazioso poco Allegretto
Andante
Allegretto
Allegretto
Larghetto
Andante

31
53
59
55
42
42
50
68
126
36
54
40
91
58
53
46
56
54

Tóniny skladeb
Kromě dvou skladeb jsou všechny Nálady druhého sešitu v durových
tóninách poměrem 16 ku 2. Nejvíce zastoupeny jsou A dur a F dur – obě
celkem čtyřikrát, C dur, Es dur a As dur jsou po dvojicích. Ani jedna ze dvou
mollových nemá v předznamenání bé. Z hlediska celkového rozvržení skladeb
dle jejich tóniny se dá říci, že v pomyslném středu sešitu končí blok durových
tskladeb a po vystřídání tří kontrastních tónin pokračuje druhý durový blok až
do konce. Jednotný durový tónorod, narušený ve středu sešitu, můžeme
zachytit pomocí schématu:
Dur

moll

Dur moll

1,2,3,4,5,6,7,8,9

10

11

Dur

12

13,14,15,16,17,18
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Přehled užitých tónin:
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44

Andantino
Andante
Andantino
Vivo e animato
Sostenuto e semplice
Lento non troppo
Allegro moderato
Largo, assai grave
Allegro moderato
Sostenuto assai
Grazioso non troppo mosso
Moderato assai
Grazioso poco Allegretto
Andante
Allegretto
Allegretto
Larghetto
Andante

F dur
Es dur
C dur
A dur
F dur
G dur
A dur
F dur
C dur
a moll
As dur
e moll
As dur
F dur
A dur
D dur
Es dur
A dur

Předepsané takty skladeb
V naprosté většině je v sešitu předepsán takt 3/4. Je předepsán v devíti
skladbách, pětkrát najdeme 2/4 takt, zbývající skladby mají takty C, 4/8 a 3/8,
všechny ve dvojím zastoupení. Struktura řazení skladeb se stejným taktem
nepřekračuje dvojici takto sjednocených skladeb, vyskytují se v průběhu
několikrát.
Přehled užitých taktů:
č. 27
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33

Andantino
Andante
Andantino
Vivo e animato
Sostenuto e semplice
Lento non troppo
Allegro moderato

3/4
3/4
2/4
3/4
C
C
3/4
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č. 34
č. 35
č. 36
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 41
č. 42
č. 43
č. 44

Largo, assai grave
Allegro moderato
Sostenuto assai
Grazioso non troppo mosso
Moderato assai
Grazioso poco Allegretto
Andante
Allegretto
Allegretto
Larghetto
Andante

4/8
3/4
3/4
2/4
3/4
2/4
2/4
3/8
4/8
3/8
3/4

Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
Druhý analyzovaný sešit sledovaného opusu obsahuje téměř dvě desítky
skladeb, v nichž podobně jako v první části metoda přímých motivických citací
není užita. Upozorním na jiné příklady užší motivické vazby. Prvním je užití
shodného rytmického modelu u hlavních motivických prvků sousedících
skladeb, druhým pak fixování hlavních motivických jader do stejného
diastematického rámce.
Trojice Nálad č. 30, 31 a 32 vykazuje slyšitelnou motivickou spřízněnost,
která je dána podobnou rytmickou a také intervalovou strukturou vstupních
motivických tvarů. V Náladě č. 30 se objeví v druhém taktu motiv založený na
vzestupném

terciovém

kroku

s následným

strukturovaný do postupu čtvrťové a dvou osmin:

př. 120 – Nálada č. 30
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sekundovým

vyplněním,

Ve dvojici následujících skladeb, které jsou zasazeny do jiného taktu, je
přítomen stejný motivický tvar, ale díky shodnému celému taktu je vazba
slyšitelná výrazněji. V Náladě č. 31 je motiv přítomen již v prvním taktu ve
spodním hlasu a přechází vzápětí i do druhého taktu, kde se přesune naopak
do vrchního hlasu:

př. 121 – Nálada č. 31

Poslední skladba z analyzované trojice Nálada č. 32 mění intervalové složení
sledovaného prvku, ale zachovává stejný rytmus. Objeví se v druhém taktu
v nverzním tvaru. Původní vzestupný terciový postup s následným sestupným
vyplněním se zde mění na sestupný kvintový krok a následné vzestupné
sekundy takto:

př. 122 – Nálada č. 32

Z hlediska prováděné analýzy má uvedená dvojice sousedících skladeb č. 31
a 32 nejužší myšlenkové sepětí z celého druhého sešitu.
Jiným příkladem motivické vazby je další trojice skladeb, jež má hlavní
motivická jádra fixována do omezeného diastematického rámce. V Náladě č. 29
je vstupní dvoutaktí vystavěno z menších intervalových kroků, jejichž rozsah
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je ohraničen také menším intervalem. První tři takty jsou tvořeny v omezeném
intervalovém prostoru, konkrétně v rámci zmenšené kvarty e-as (resp. velké
tercie e-gis po enharmonické záměně):

př. 123 – Nálada č. 29

Dalším skladbou, v níž je využit stejný princip, je Nálada č. 37. Zde je
intervalový prostor vymezen kvartou c-f mezi prvním a posledním tónem
motivu:

př. 124 – Nálada č. 37

Posledním příkladem, kde jsem objevil tuto vazbu, je Nálada č. 40. Na
rozdíl od dvou předchozích úryvků je vymezující interval dán již prvními
dvěma tóny ve vrchním hlasu (c-f):

př. 125 – Nálada č. 40
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Nálady opus 47 – třetí část, sešit 3
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Formy skladeb
Třetí část Nálad sledovaného opusu 47 obsahuje celkem 11 skladeb,
z toho 3 jsou tanečně stylizované (č. 46 nemá taneční přípis, ale blíží se valčíku,
č. 47 je polka, č. 50 je mazurka). Formálně jsou většinově utvářeny principem
variačně opakovaných vět. Takové rozvržení mají skladby č. 48, 50, 52, 53 a 55.
U Nálady č. 54 se díky zopakované jedné větě dá mluvit o formě jednodílné.
Třídílný typ nalezneme u Nálad č. 45, 47 a 51, přičemž u skladby č. 47 se
jedná o formu velkou, v níž je sice první velký větný díl vytvořen pouze jednou
zopakovanou myšlenkou, ale jeho oddělení se středním dílem je markantní.
Velkou výjimku představuje skladba č. 49, která je vystavěna fugovou
technikou. Třítaktové téma se postupně objeví ve čtyřech nástupech
v reperkusi soprán, alt, tenor a bas, provedení je miniaturizované do sérií
těsen a závěr cituje téma v zesílené akordické podobě. Fugově stavěná skladba
se nevyskytuje v dosavadním průběhu poprvé, byla přítomna již v prvním
opusu 41, ale i tam spíše jako výjimka vzhledem k naprosto převažujícím
malým formám.
Přehled formových schémat:
č. 45
č. 46
č. 47
č. 48
č. 49
č. 50
č. 51
č. 52
č. 53
č. 54
č. 55

Moderato
Allegro moderato
Alla Polka
Andante grazioso
Adagio
Alla Mazurka
Vivace
Allegro
Dolce e Lento
Placido
Moderato

abma´k
AbA
abma´
aa´a´´
fuga
aa´a´´
ama´
aa´a´´a´´´
aa´k
aak
aa´a´´
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Rozměry skladeb
Délka skladeb třetí části Nálad opusu 47 odpovídá daným formálním
kategoriím. Nejkratší je skladba č. 49 ve formě fugy, nejdelší pak skladba č. 46
s půdorysem formy velké. Rozměry ostatních skladeb jsou z hlediska délky
drobných vět a jejich opakování nebo variování vyrovnané.
Přehled počtu taktů:
č. 45
č. 46
č. 47
č. 48
č. 49
č. 50
č. 51
č. 52
č. 53
č. 54
č. 55

Moderato
Allegro moderato
Alla Polka
Andante grazioso
Adagio
Alla Mazurka
Vivace
Allegro
Dolce e Lento
Placido
Moderato

38
138
67
60
25
80
50
40
83
41
27

Tóniny skladeb
Z celkových 11 skladeb je 6 v durových a 5 v mollových tóninách. Žádná
není užita více než dvakrát, konkrétně A dur a a moll, zbývající tóniny jsou
zastoupeny jednotlivě. Durové tóniny jsou užity do pěti křížků a čtyř bé,
mollové mají zastoupení v tóninách do tří bé. Celkově jsou skladby z hlediska
užitého tónorodu střídány v první pětici skladeb po trojicích durových
a dvojici mollových, v druhé se střídá tónorod s každou následující skladbou.
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Přehled užitých tónin:
č. 45
č. 46
č. 47
č. 48
č. 49
č. 50
č. 51
č. 52
č. 53
č. 54
č. 55

Moderato
Allegro moderato
Alla Polka
Andante grazioso
Adagio
Alla Mazurka
Vivace
Allegro
Dolce e Lento
Placido
Moderato

E dur
As dur
H dur
a moll
d moll
A dur
a moll
As dur
c moll
B dur
g moll

Předepsané takty skladeb
V třetím sešitu panuje vyrovnanost v počtu předepsaných taktů. Třikrát
jsou zastoupeny takty 6/8, 3/4 a C. Zbylé dvě skladby mají 2/4 takt. Pořadí
není nijak plánováno, jedinou shodu představuje dvojice posledních dvou
skladeb, obě jsou v taktu C.
Přehled užitých taktů:
č. 45
č. 46
č. 47
č. 48
č. 49
č. 50
č. 51
č. 52
č. 53
č. 54
č. 55

Moderato
Allegro moderato
Alla Polka
Andante grazioso
Adagio
Alla Mazurka
Vivace
Allegro
Dolce e Lento
Placido
Moderato

6/8
3/4
2/4
6/8
C
3/4
2/4
6/8
3/4
C
C
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Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
Zbývá zanalyzovat případnou vzájemnou vazbu a myšlenkové sepětí
mezi jednotlivými skladbami daného sešitu. Přímé motivické citace v rámci
daného sešitu nenajdeme.
Upozorním na trojici skladeb, kterou spojuje taneční stylizace a typický
způsob doprovodu. Jedná se o Nálady č. 46, 47 a 50. Ve skladbě č. 46 sice Fibich
nepoužívá specifického přípisu, ale charakterově jde o stylizaci valčíku
s typickou doprovodnou basfigurou. V další skladbě (č. 47) nazvané Alla Polka
je doprovod strukturován podobně, jeho základem jsou rozklady akordů
zasazené do dvoudobého taktu se zdůrazňovanými těžkými dobami. Třetím
příkladem je stylizace mazurky (č. 50). Doprovod je podobný jako u valčíku,
tvoří ho basové tóny s odlehčenými přiznávkami a jsou přítomny až do konce
skladby.
Jiným příkladem spříznění skladeb je dvojice sousedících Nálad č. 51
a 52. Určujícím činitelem výstavby obou skladeb je tvoření hlasů figurativním
způsobem. V Náladě č. 51 spočívá princip motivického vývoje na rychlých
vzestupných i sestupných skocích do oktávy i přes oktávu ve spojení
s repetovanými tóny:

př. 126 – Nálada č. 51

V Náladě č. 52 je myšlenkový rozvoj zajišťován arpeggiovým způsobem
pomocí vzestupných a sestupných rozkladů akordů obohacených o melodické
tóny. Začátek rozkládá dominantní nónový akord es-g-b-des-f a následně
tóniku as - c-es:
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př. 127 – Nálada č. 52
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Nálady opus 47 – čtvrtá část, sešit 4
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Formy skladeb
Poslední část Nálad z opusu 47 obsahuje poprvé ve větším počtu skladby
ve velké formě, což je dáno i větším rozměrem skladeb. Velkou třídílnou formu
mají skladby č. 58, 60, 62, 63 a 64. Všechny jmenované skladby mají jednotlivé
díly tvořeny buď malou, nebo velkou formou a střední díl je přistavěný a více
kontrastní. Velkou třídílnou formu s propojenými díly reprezentuje Nálada
č. 64, ve skladbách č. 62 a 63 je zúžený střední díl. Hlavní díl Nálady č. 63 těží
z materiálu cikánské mollové stupnice s výrazně slyšitelným hiátem mezi
třetím a čtvrtým stupněm stupnice. Zbývající skladby jsou zasazeny do
půdorysu malých třídílných forem a variací.
Přehled formových schémat:
č. 56
č. 57
č. 58
č. 59
č. 60
č. 61
č. 62
č. 63
č. 64
č. 65
č. 66
č. 67

Andante
Semplice
Andante molto grazioso
Vivace
Tempo d´una Gavotta
Andantino
Con fuoco e vivace
Senza tempo ma lento
Moderato
Andante
Vivace
Moderato ed pesante

aa´a´´
ama
ABA
abaa´
ABA
axa´k
AmAk
AbA´k
ABA
axa´
abma´
amxma´

Rozměry skladeb
Délka skladeb tohoto sešitu odpovídá daným formálním kategoriím.
Celkově najdeme skladby rozměrnější v délce přes 100 taktů, mezi nejdelší
patří Nálady č. 63 – 103 taktů, č. 60 – 116 taktů, č. 64 – 126 taktů a nejdelší
č. 58 – 137 taktů. Doplním, že roli v celkovém počtu taktů hrají i změny taktů
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ve středních dílech velkých třídílných forem, které bývají např. poměrově
změněné z 3/4 na 3/8 a při repríze hlavního dílu se zase vrátí původní takt.
Přehled počtu taktů:
č. 56
č. 57
č. 58
č. 59
č. 60
č. 61
č. 62
č. 63
č. 64
č. 65
č. 66
č. 67

Andante
Semplice
Andante molto grazioso
Vivace
Tempo d´una Gavotta
Andantino
Con fuoco e vivace
Senza tempo ma lento
Moderato
Andante
Vivace
Moderato ed pesante

68
33
137
64
116
54
48
103
126
63
60
62

Tóniny skladeb
Poprvé v rámci všech dosud analyzovaných sešitů převažují skladby
s mollovým tónorodem. Celkem je jich 8, durové jsou zastoupeny celkem
čtyřikrát. Nejvíce užitou tóninou je g moll – třikrát, dvakrát mají zastoupení
C dur a a moll. Z hlediska řazení skladeb dle jejich tóniny za sebou vyniká
druhá polovina sešitu sjednocením do moll, první tři dvojice sousedících
skladeb mají tónorod dur, moll a dur, přičemž první dvě dvojice mají kromě
tónorodu shodnou i konkrétní tóninu (C dur a g moll). Řazení objasní schéma:
Dur

moll

Dur

moll

1,2

3,4

5,6

7,8,9,10,11,12

Přehled užitých tónin:
č. 56 Andante
č. 57 Semplice

C dur
C dur
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č. 58
č. 59
č. 60
č. 61
č. 62
č. 63
č. 64
č. 65
č. 66
č. 67

Andante molto grazioso
Vivace
Tempo d´una Gavotta
Andantino
Con fuoco e vivace
Senza tempo ma lento
Moderato
Andante
Vivace
Moderato ed pesante

g moll
g moll
D dur
E dur
a moll
g moll
e moll
b moll
a moll
d moll

Předepsané takty skladeb
Ve čtvrtém sešitu se celkem šestkrát vyskytuje takt 3/4. Dvakrát je
zastoupen takt C a čtyři zbývající skladby mají každá jiný takt, mezi nimi i alla
breve. Pořadí není nijak plánovitě uspořádané, maximální sjednocení
představují dvě dvojice sousedících skladeb se shodným 3/4 taktem.
Přehled užitých taktů:
č. 56
č. 57
č. 58
č. 59
č. 60
č. 61
č. 62
č. 63
č. 64
č. 65
č. 66
č. 67

Andante
Semplice
Andante molto grazioso
Vivace
Tempo d´una Gavotta
Andantino
Con fuoco e vivace
Senza tempo ma lento
Moderato
Andante
Vivace
Moderato ed pesante

3/4
C
3/4
3/4
¢
3/4
2/4
4/8
3/4
3/4
6/8
C
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Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
Závěrečná řada Nálad opusu 47 vykazuje oproti předchozím sešitům
jeden zásadní jednotící rys. Z dvanácti skladeb jsou čtyři z nich spojeny taneční
stylizací. Konkrétně jde o stylizaci furianta v č. 59, gavoty v č. 60, polky v č. 62
a polonézy v č. 64. Přímý přípis obsahuje jen skladba č. 60 – Tempo d´una
Gavotta, u ostatních jsou sluchově jasně identifikovatelné typické rytmické
modely dané pro příslušný tanec. Zmíněné skladby svou povahou dávají
poslední části Nálad sledovaného opusu suitový charakter.
Ostatní sledované souvislosti z oblasti motivické spřízněnosti nebyly
v rámci sešitu prokázány.

Vnější motivické vazby a souvislosti 1. – 4. řady op. 47
I když jsem každý sešit opusu 47 analyzoval jednotlivě a samostatně
a v podstatě stranou nechával vnější motivické a cyklické vazby, které se týkají
citování motivických útvarů napříč různými sešity daného opusu nebo skladby
sjednocené díky způsobu doprovodu nebo třeba skladby s podobně stavěnými
melodickými liniemi, nyní mohu na několik takových případů upozornit,
protože jednotlivé sešity obsahují skladby se stejným jednotícím názvem
Nálady a je vhodné na ně pohlížet jako na celek, byť rozložený do dílčích řad.
V prvním sešitu v Náladě č. 9 zazní v závěrečném kódovém doplňku
výrazný akordický motivický tvar, jehož základem je kvartsextakord B dur. Je
nivelizován, proto jeho vyznění zesiluje tečkovaný rytmus:

př. 128 – Nálada č. 9 (45. t.)
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Citaci tohoto motivu nalezneme na funkčně stejném místě v kódě, tedy mimo
rámec hlavního myšlenkového dění, v Náladě č. 53 ze třetího sešitu, kde jím
také vrcholí závěr skladby:

př. 129 – Nálada č. 53 (76. t.)

Rozdíl je v harmonickém zasazení motivu, oproti původní B dur nyní kotví
v Es dur. Již poněkolikáté se potvrdilo, že Fibich využívá citací často v závěrech
skladeb, ve vrcholech, což zesiluje jejich slyšitelnost, ale citáty nemají
souvislost s předchozím motivickým materiálem.
Druhým vysledovaným jednotícím činitelem jsou skladby, které spojuje
podobně stylizovaný doprovod. Při analyzování prvního sešitu opusu 47 jsem
upozornil na Náladu č. 2, pro niž byl určující ostinátní triolový doprovod, který
tvořily repetované tóny v terciích. V druhém sešitu je podobně vystavěn
doprovod Nálady č. 28. Trioly nejsou v terciích, zní jako přiznávky k basovým
tónům na prvních dobách:

př. 130 – Nálada č. 28

Třetím vnějším jednotícím znakem je výskyt skladeb s tanečními prvky,
které se nejvíce objevují ve třetím a čtvrtém sešitu. Některé jsou přípisem
přímo označené jako tanec, jiné ho nemají. Postupně slyšíme valčík (č. 46 –
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3. sešit), polku (č. 47 – 3. sešit), mazurku (č. 50 – 3. sešit) a v dalším sešitu
furianta (č. 59 – 4. sešit), gavotu (č. 60 – 4. sešit), opět polku (č. 62 – 4. sešit)
a konečně polonézu (č. 64 – 4. sešit). Díky zastoupení tanců získávají oba
poslední sešity Nálad suitové znaky.
Posledním příkladem vnější vazby napříč sešity, který uvedu, je skupina
skladeb, které jsou rozvíjeny díky figuracím v rychlém tempu a propůjčují jim
podobný charakter. Jako příklad uvedu dvojici Nálad č. 52 z třetího sešitu, o níž
již byla dříve řeč (viz př. 123) a č. 66 ze čtvrtého sešitu. Začátek Nálady č. 66
zní takto:

př. 131 – Nálada č. 66
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Shrnutí
Závěrem rozboru prvních čtyř řad opusu 47, které tvořily skladby se
shodným obecným názvem Nálady, bude shrnutí hlavních analyzovaných
bodů:
1) Jasně převažujícím formovým typem všech skladeb jsou malé formy.
Nejčastěji jsou zastoupeny třídílné formy, v menším počtu najdeme
dvoudílné, jednodílné jsou rozvíjeny na způsob variací.
2) Ve třetím a čtvrtém sešitu se vykytují ve větším počtu formy velké,
které jsou stavěny převážně jako složené, s jasně odděleným
středním dílem. V porovnání s předchozími skladbami se tím zvětšila
jejich délka.
3) Drtivá většina všech skladeb se odehrává v durových tóninách,
výjimkou je čtvrtý sešit, v němž dominují mollové. Střídání tónin
probíhá v rámci sešitů blokově, kdy najdeme řadu skladeb za sebou
se shodným tónorodem.
4) Nejvíce se vyskytujícím taktem je 3/4.
5) Motivické a cyklické vazby byly prokázány:
a) Výskytem skladeb se shodným rytmickým modelem vstupních
motivů nebo motivických jader.
b) Shodou ve stupnicově stavěných začátcích vstupních motivů.
c) Kompozicemi se shodně stylizovaným doprovodem.
d) Skladbami

se

stejně

vyklenutou

počáteční

vzestupnou

melodickou linií.
e) Výskytem skladeb, které mají hlavní motivické jádro fixováno do
omezeného diastematického rámce.
f) Charakterovým sjednocením kompozic, které jsou tanečními
stylizacemi.
g) Figurativním tvořením skladeb, kdy figurace dostává roli
hlavního činitele hudebního vývoje.
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Dojmy opus 47 – první část, sešit 5
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Formy skladeb
Pátý sešit opusu 47 pokračuje v linii sešitů předchozích. Největší
zastoupení má třídílná forma axa s evolučně zpracovaným středním dílem.
Vyskytuje se v Dojmech č. 69, 70, 73, 74 a 75. Zvláštní případ třídílné formy
s prvky ronda zvané tří-pětidílná nalezneme v Dojmu č. 80. Výjimkou je jedna
skladba ve velké formě zúžené (č. 72) a zbytek skladeb je formálně vystavěn
variačním principem.
Přehled formových schémat:
č. 68
č. 69
č. 70
č. 71
č. 72
č. 73
č. 74
č. 75
č. 76
č. 77
č. 78
č. 79
č. 80

Allegro moderato
Andante mosso
Andante grazioso
Allegro leggiero
Allegro
Andantino
Allegro con fuoco
Andante
Allegro molto moderato
Allegro
Vivo
Allegro
Moderato assai

aa´a´´
axa´
aaxa
abak
AmA´k
[:a:]xa´
axa´
axa´
ama´k
aa´a´´xa´´´
aa´k
[:a:]k
aba´b´a´´ k

Rozměry skladeb
Z hlediska délky skladeb působí sešit vyrovnaně a opět odpovídají
kategorii skladeb v malých formách. Celkově sedm kompozic má délku mezi
50 až 70 takty, čtyři jsou kratší s délkou mezi 30 až 40 takty a dvě naopak
přesahují počet 70 taktů. Nejdelší je Dojem č. 71 má 121 taktů, ale z celkového
rámce se nijak nevymyká, protože základním taktem je 3/8.
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Přehled počtu taktů:
č. 68
č. 69
č. 70
č. 71
č. 72
č. 73
č. 74
č. 75
č. 76
č. 77
č. 78
č. 79
č. 80

Allegro moderato
Andante mosso
Andante grazioso
Allegro leggiero
Allegro
Andantino
Allegro con fuoco
Andante
Allegro molto moderato
Allegro
Vivo
Allegro
Moderato assai

52
35
67
121
56
67
40
30
30
77
54
58
61

Tóniny skladeb
Poměr durových a mollových tónin je vyrovnaný, durové skladby se
vyskytují sedmkrát, mollové šestkrát. Nejčastěji využitou tóninou je d moll –
čtyřikrát, tři kusy jsou v A dur. Ostatní skladby mají každá jinou tóninu.
U durových skladeb převažují ty s křížky (do 3), u mollových naopak ty s bé
(do 1). Celkově jsou skladby z hlediska užitého tónorodu seřazeny do
durových a mollových bloků, durový blok v délce šesti kusů najdeme v první
šestici skladeb, mollový blok v délce čtyř skladeb naopak v posledních
skladbách.
Přehled užitých tónin:
č. 68
č. 69
č. 70
č. 71
č. 72
č. 73
č. 74
č. 75

Allegro moderato
Andante mosso
Andante grazioso
Allegro leggiero
Allegro
Andantino
Allegro con fuoco
Andante

D dur
A dur
A dur
F dur
B dur
A dur
d moll
a moll
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č. 76
č. 77
č. 78
č. 79
č. 80

Allegro molto moderato
Allegro
Vivo
Allegro
Moderato assai

G dur
d moll
fis moll
d moll
d moll

Předepsané takty skladeb
V prvním sešitu Dojmů (resp. v celkově pátém sešitu opusu 47) se nejvíce
vyskytuje takt C – celkem čtyřikrát. Dvakrát je zastoupen takt 2/4 a 6/8,
zbývající skladby mají každá jiný takt, včetně jednoho alla breve. Jisté
zarámování sešitu představují dvojice sousedních skladeb na začátku a na
konci, mají takt C.
Přehled předepsaných taktů:
č. 68
č. 69
č. 70
č. 71
č. 72
č. 73
č. 74
č. 75
č. 76
č. 77
č. 78
č. 79
č. 80

Allegro moderato
Andante mosso
Andante grazioso
Allegro leggiero
Allegro
Andantino
Allegro con fuoco
Andante
Allegro molto moderato
Allegro
Vivo
Allegro
Moderato assai

C
C
2/4
3/8
6/8
6/8
3/4
3/2
2/4
¢
2/4
C
C
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Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
Podrobujeme-li první část Dojmů opusu 47 strukturální analýze,
najdeme dva příklady vzájemné spřízněnosti skladeb díky stavbě jejich
vstupních motivů. V Dojmu č. 74 tvoří vstupní motiv charakteristický sextový
skok z druhého na třetí tón, který je zvýrazněn tečkovaným rytmem:

př. 132 – Dojem č. 74

Motivická výstavba začátku Dojmu č. 77 je obdobná, ale zde je dosažený
interval sexty rychle střídán spodní tercií, což je dáno i jiným taktem (alla
breve):

př. 133 – Dojem č. 77

Rozdíl je i v rytmickém uspořádání, v prvním případě dvě osminové hodnoty
následuje čtvrťová s tečkou, v druhém případě jsou všechny hodnoty
osminové.
Dojem č. 77 mohu použít ještě k další demonstraci spřízněnosti s jinou
kompozicí tohoto sešitu, tentokrát v souvislosti s harmonickým průběhem.
U obou skladeb je stejná tónina d moll. První takt skladby č. 77 je vystavěn na
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tónech tónického kvintakordu d-f-a, přičemž prima a tercie tóniky se střídají.
Stejné harmonické zakotvení nalezneme na začátku Dojmu č. 79:

př. 134 – Dojem č. 79

První dva takty vyplňuje rozložený tónický kvintakord d moll s přidanými
melodickými tóny. Tón d jako tónika je zdůrazňován a opakován ve vrchním
hlasu od poslední doby prvního taktu. Harmonický rámec je tedy stejný jako
u předchozí skladby. Shodně strukturované harmonické začátky obou skladeb
jsou sluchem dobře identifikovatelné a sbližují je.
Citáty ve smyslu reminiscencí daný sešit neobsahuje.
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Dojmy opus 47 – druhá část, sešit 6
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Formy skladeb
Druhý sešit Dojmů opusu 47 obsahuje celkem osm skladeb – č. 81, 85, 88,
89, 91, 92, 95 a 98, které mají malou třídílnou formu s evolucí ve středním dílu
(axa) nebo střední díl zastupuje jen mezivěta. Komplikovanější formu má
Dojem č. 93, jeho formový půdorys se dá vystihnout schématem aba´b´ca´´.
Obsahuje velmi kontrastní díly, má rondové rysy, ale pořadí dílů není
standardní, díl a je při návratech redukován na polovinu.
Dvoudílné formy se vyskytují v Dojmech č. 82 a 83, zbytek kompozic je
tvořen opakováním jedné věty nebo variačním způsobem. Upozorním na
podobnou vnitřní výstavbu dvou variačních skladeb – č. 90 a 92. V Dojmu č. 90
jsou návraty hlavní myšlenky prokládány krátkou spojkou, v Dojmu č. 92 pak
podobnou funkci plní vstupní krátká introdukce, která mění svou funkci
z introdukce na mezivětu i kódu a celou skladbu rámuje.
Přehled formových schémat:
č. 81
č. 82
č. 83
č. 84
č. 85
č. 86
č. 87
č. 88
č. 89
č. 90
č. 91
č. 92
č. 93
č. 94
č. 95
č. 96
č. 97
č. 98

Lento
Con moto
Allegro molto moderato
Con moto
Allegro non tanto
Andante
Adagio
Lento assai
Adagio non troppo
Grazioso e moderato
Agitato molto
Andantino
Con moto
Lento e dolce
Allegretto grazioso
Con moto
Lento
Molto energico e con fuoco

ama´
ab
iabk
aa´ma´´
axma´
aa´
aa´xa´´
aba´
abxa´k
ama´ma´´
axa
iamak
aba´b´ck
iaa´a´´
axma´
aa
iaa´a´´ma´´´
ambma´
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Rozměry skladeb
Rozměr sledovaných Dojmů v tomto sešitu je spíše menší, většina
skladeb rozměrově spadá do rozmezí mezi 15 až 35 takty. Celkem tuto délku
nalezneme u devíti skladeb. Šest kusů je rozměrnějších, jejich délka čítá 42 až
52 taktů, zbývající tři skladby jsou nejdelší. Vůbec nejvíce taktů obsahuje
Dojem č. 95, ale nelze to považovat za výjimku, protože je psaná v 3/8 taktu.
Přehled počtu taktů:
č. 81
č. 82
č. 83
č. 84
č. 85
č. 86
č. 87
č. 88
č. 89
č. 90
č. 91
č. 92
č. 93
č. 94
č. 95
č. 96
č. 97
č. 98

Lento
Con moto
Allegro molto moderato
Con moto
Allegro non tanto
Andante
Adagio
Lento assai
Adagio non troppo
Grazioso e moderato
Agitato molto
Andantino
Con moto
Lento e dolce
Allegretto grazioso
Con moto
Lento
Molto energico e con fuoco

28
50
45
61
64
24
16
25
53
34
52
22
33
24
92
25
43
42

Tóniny skladeb
Skladby s durovými a mollovými tóninami jsou zastoupeny téměř stejně,
durových je devět, mollových osm. Nejčastěji využitou tóninou je d moll
a A dur – obě třikrát. Kromě dvojice skladeb v F dur mají ostatní skladby každá
jinou tóninu. Řazení skladeb z hlediska užitého tónorodu je opět spíše blokové,
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nejdelší blok obsahuje pět skladeb s durovým tónorodem na začátku sešitu
(resp. od druhé skladby).
Přehled užitých tónin:
č. 81
č. 82
č. 83
č. 84
č. 85
č. 86
č. 87
č. 88
č. 89
č. 90
č. 91
č. 92
č. 93
č. 94
č. 95
č. 96
č. 97
č. 98

Lento
Con moto
Allegro molto moderato
Con moto
Allegro non tanto
Andante
Adagio
Lento assai
Adagio non troppo
Grazioso e moderato
Agitato molto
Andantino
Con moto
Lento e dolce
Allegretto grazioso
Con moto
Lento
Molto energico e con fuoco

f moll
A dur
C dur
F dur
B dur
F dur
d moll
A dur
G dur
e moll
d moll
A dur
b moll
d moll
H dur
a moll
c moll
g moll

Předepsané takty skladeb
V celkově šestém sešitu opusu 47 se nejvíce vyskytuje sedmkrát takt C.
Pětkrát je zastoupen takt 3/4, dvakrát takt 6/8, zbývající skladby mají každá
jiný takt. Celkové řazení skladeb z hlediska užitých taktů nevykazuje v rámci
sešitu žádnou plánovitou koncepci.
Přehled předepsaných taktů:
č. 81
č. 82
č. 83
č. 84

Lento
Con moto
Allegro molto moderato
Con moto

C
3/4
C
3/4
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č. 85
č. 86
č. 87
č. 88
č. 89
č. 90
č. 91
č. 92
č. 93
č. 94
č. 95
č. 96
č. 97
č. 98

Allegro non tanto
Andante
Adagio
Lento assai
Adagio non troppo
Grazioso e moderato
Agitato molto
Andantino
Con moto
Lento e dolce
Allegretto grazioso
Con moto
Lento
Molto energico e con fuoco

3/4
C
4/8
6/8
C
3/4
6/8
C
2/4
2/4
3/8
C
C
3/4

Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
Druhý sešit Dojmů opusu 47 obsahuje dosti individualizované skladby,
takže přímé motivické vazby nebo zásadnější cyklické souvislosti v rámci
analyzovaného sešitu jsem neobjevil. Za obecnější jednotící znaky mohu
označit výskyt tečkovaných rytmů v hlavních motivických tvarech na hlavních
nebo i vedlejších dobách v taktu. Týkají se Dojmů č. 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92.
Velmi blízko mají k sobě z tohoto pohledu sousedící skladby č. 89 a 90, které
spojuje také tónina e moll.
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Dojmy opus 47 – třetí část, sešit 7
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Formy skladeb
V pořadí třetí část Dojmů opusu 47 obsahuje celkem jedenáct skladeb,
z nichž je většina zasazena do rámce malých třídílných forem typu aba (č. 101,
103, 105), axa (č. 107, 108) nebo ama (č. 99, 104). Jednoznačně převažuje
periodicita, která je často přítomna i ve středním dílu, osmitaktové nebo
šestnáctitaktové věty tvoří základ, někdy najdeme i věty s jiným počtem (např.
v č. 105 desetitaktovou).
Kromě třídílných půdorysů nalezneme u tří skladeb variační princip
(č. 100, 102, 106), který obměňuje většinou výchozí větu transponovanou do
jiné tóniny, jež mění i tónorod.
Závěrečná skladba sledovaného sešitu představuje formálně velkou
redukovanou třídílnou formu.
Přehled formových schémat:
č. 99
č. 100
č. 101
č. 102
č. 103
č. 104
č. 105
č. 106
č. 107
č. 108
č. 109

Andante
Lento non tropo
Andantino e grazioso
Andante con moto
Grazioso quasi Allegretto
Andante
Andante
Andantino grazioso
Andantino grazioso
Allegretto
Poco vivace e grazioso

ama´
aa´a´´
aba´
aa´a´´xa´´´
aba´
ama´
aba´k
aa´a´´
axa
axa´
AbA´

Rozměry skladeb
Většina skladeb nepřesahuje délku 50 taktů, celkově se dá říci, že
rozměrově jsou kusy spíše kratší díky základním tvarům malých forem se
standardními délkami drobných vět. Dvě kompozice jsou delší, jedna má 69
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taktů (č. 105), druhá a zároveň poslední z daného sešitu 131 taktů (109), která
se rozrůstá do velké formy.
Přehled počtu taktů skladeb:
č. 99
č. 100
č. 101
č. 102
č. 103
č. 104
č. 105
č. 106
č. 107
č. 108
č. 109

Andante
Lento non tropo
Andantino e grazioso
Andante con moto
Grazioso quasi Allegretto
Andante
Andante
Andantino grazioso
Andantino grazioso
Allegretto
Poco vivace e grazioso

36
24
25
47
41
30
69
38
48
28
131

Tóniny skladeb
Z jedenácti Dojmů jsou všechny, kromě jednoho, v durových tóninách. Je
to v rámci sledování tonální výstavby dílčích sešitů poprvé, co téměř úplně
převažují skladby s durovým tónorodem. Nejčastěji se vyskytuje Es dur
– třikrát, dvakrát jsou zastoupeny G dur a F dur, zbytek je po jedné.
Jedinou tonální vazbou sledovaného sešitu je shoda z hlediska užitého
tónorodu. Pátá skladba jako mollová narušuje tuto sjednocenost.
Přehled užitých tónin:
č. 99
č. 100
č. 101
č. 102
č. 103
č. 104
č. 105
č. 106

Andante
Lento non tropo
Andantino e grazioso
Andante con moto
Grazioso quasi Allegretto
Andante
Andante
Andantino grazioso

Es dur
F dur
A dur
G dur
g moll
As dur
B dur
Es dur
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č. 107 Andantino grazioso
č. 108 Allegretto
č. 109 Poco vivace e grazioso

G dur
Es dur
F dur

Předepsané takty skladeb
V předcházejícím odstavci jsem uvedl, že daný dílčí sešit spojuje shodný
tónorod skladeb a shoda panuje v sešitu i po stránce většinově uplatněných
osminových taktů. Celkově jsou zastoupeny v devíti skladbách, konkrétně čtyři
v 6/8 (č. 99 – 102), tři v 4/8 (č. 103, 106) a dva v 3/8 (č. 105, 109). Zbývající
dvě skladby mají 2/4 a 3/4 takt.
Přehled užitých taktů:
č. 99
č. 100
č. 101
č. 102
č. 103
č. 104
č. 105
č. 106
č. 107
č. 108
č. 109

Andante
Lento non tropo
Andantino e grazioso
Andante con moto
Grazioso quasi Allegretto
Andante
Andante
Andantino grazioso
Andantino grazioso
Allegretto
Poco vivace e grazioso

6/8
6/8
6/8
6/8
4/8
3/4
3/8
4/8
2/4
4/8
3/8
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Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
Pokračování Dojmů opusu 47 shromážděných do dílčího sešitu
sjednocuje ve shodě s předchozím sešitem především rytmická výstavba
několika skladeb. Jedná se opět o tečkované rytmy, které jsou vesměs
osminové. Přímé motivické vazby, reminiscence nebo zásadnější cyklické
souvislosti v rámci analyzovaného sešitu jsem nenalezl. Příkladem shodné
rytmické stavby dvou skladeb je dvojice Dojmů č. 101 a č. 105 v osminových
taktech. Dojem č. 101 začíná krátkým osminovým zdvihem s následným
skokem na vrchní sextu, jež je rozšířena dále sekundami na oktávu, vrací se
kvartovým sestupným skokem a pokračuje sestupnými sekundami.
Tečkovaný rytmus propůjčuje začátku taneční charakter:

př. 135 – Dojem č. 101

V Dojmu č. 105 se shodný rytmický model uplatňuje v rámci druhého a třetího
taktu s frygickým zabarvením (Ces v rámci B dur). Rytmická struktura motivů
je shodná, diastematická odlišná:

př. 136 – Dojem č. 105
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Dojmy opus 47 – čtvrtá část, sešit 8
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Formy skladeb
Skladby posledního sešitu Dojmů zapadají do obvyklých schémat malých
forem. Najdeme zde rovnoměrně zastoupený třídílný půdorys a jednodílný
s rozvíjením na způsob variací. Malou třídílnou formu mají skladby č. 116, 118,
121. Dojem č. 123 je zasazen do specifické formy zvané tří-pětidílná. Skladby
rozvíjené variačními návraty vstupní věty reprezentují skladby č. 110, 113,
114, 117, 119. Vyskytují se také velké formy, v jednom případě je zredukovaná
(č. 115), jde o polkovou idealizaci, v druhém s vyrovnanými díly (č. 111).
Upozorním na výjimečně stavěný Dojem č. 120. K výstavbě této skladby použil
Fibich princip fugy, omezil se ale jen na expozici ve smyslu fugata. Rozlehlejší
téma v pomalejším tempu zazní celkem čtyřikrát v reálných odpovědích. Po
fugatu přijde rovnou závěr, v němž je téma znovu připomenuto.
Přehled formových schémat:
č. 110
č. 111
č. 112
č. 113
č. 114
č. 115
č. 116
č. 117
č. 118
č. 119
č. 120
č. 121
č. 122
č. 123
č. 124
č. 125
č. 126

Poco con moto
Allegretto scherzando
Allegro non troppo
Poco agitato
Con moto
Grazioso alla Polka
Andante
Grazioso e moderato
Andantino
Allegretto
Moderato
Misterioso e Lento
Lento
Moderato
Lento
Tempo giusto
Lento

aa´a´´
ABA´k
abxa´
aa´a´´
aa´ma´´
AbmAk
axa´k
ama´ma´´
ama´
aa´ma´´k
ak
aa´ma
ambbk
abmabma
aba´k
abb´a´
axma´
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Rozměry skladeb
Při porovnávání délky skladeb sledovaného sešitu můžeme říci, že
nejvíce zastoupeny jsou Dojmy s délkou mezi 40 – 50 takty, což je celkem
u deseti skladeb. Pět kompozic je kratších – jejich délka se pohybuje kolem 30
taktů a dvě kompozice jsou delší, protože se jedná o skladby ve velkých
formách. Jedna má 71 taktů (č. 115), druhá a zároveň také druhá v pořadí
sešitu (č. 111) čítá 117 taktů.
Přehled počtu taktů:
č. 110
č. 111
č. 112
č. 113
č. 114
č. 115
č. 116
č. 117
č. 118
č. 119
č. 120
č. 121
č. 122
č. 123
č. 124
č. 125
č. 126

Poco con moto
Allegretto scherzando
Allegro non troppo
Poco agitato
Con moto
Grazioso alla Polka
Andante
Grazioso e moderato
Andantino
Allegretto
Moderato
Misterioso e Lento
Lento
Moderato
Lento
Tempo giusto
Lento

32
117
52
55
40
71
54
51
56
49
30
31
51
33
29
48
47

Tóniny skladeb
V rámci sledování tonálního zasazení skladeb nacházíme v sešitu dva
delší bloky sjednocené tónorodem. Celkem se vyskytne nejprve 6 skladeb
v dur a zbývajících 11 je v moll. Mollové tóniny jsou ve většině, nejvíce je
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přítomna d moll – čtyřikrát, pak a moll – třikrát, G dur, e moll a g moll jsou
zastoupeny dvakrát, zbytek skladeb má jinou tóninu.
Přehled užitých tónin:
č. 110
č. 111
č. 112
č. 113
č. 114
č. 115
č. 116
č. 117
č. 118
č. 119
č. 120
č. 121
č. 122
č. 123
č. 124
č. 125
č. 126

Poco con moto
Allegretto scherzando
Allegro non troppo
Poco agitato
Con moto
Grazioso alla Polka
Andante
Grazioso e moderato
Andantino
Allegretto
Moderato
Misterioso e Lento
Lento
Moderato
Lento
Tempo giusto
Lento

G dur
E dur
Es dur
A dur
D dur
G dur
g moll
e moll
e moll
g moll
d moll
a moll
a moll
d moll
a moll
d moll
d moll

Předepsané takty skladeb
V posledního sešitu Dojmů nacházíme tři skupiny skladeb sjednocených
rytmem. Z celkových sedmnácti skladeb je sedm psáno v celých taktech. Celý
takt je uplatněn průběžně v celém sešitu, nevytváří žádné delší bloky, pouze se
vyskytne dvakrát ve dvojici sousedících skladeb (č. 120-121, č. 123-124). Čtyři
kompozice mají 3/4 a další čtyři 4/8 takt. Zbývající dva kusy jsou psány v 2/4
taktu.
Přehled užitých taktů:
č. 110 Poco con moto
č. 111 Allegretto scherzando

C
2/4
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č. 112
č. 113
č. 114
č. 115
č. 116
č. 117
č. 118
č. 119
č. 120
č. 121
č. 122
č. 123
č. 124
č. 125
č. 126

Allegro non troppo
Poco agitato
Con moto
Grazioso alla Polka
Andante
Grazioso e moderato
Andantino
Allegretto
Moderato
Misterioso e Lento
Lento
Moderato
Lento
Tempo giusto
Lento

3/4
C
3/4
2/4
C
4/8
4/8
4/8
C
C
3/4
C
C
4/8
3/4

Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
Poslední část Dojmů obsahuje na rozdíl od Nálad několik příkladů
motivických citací, ale nejedná se o citace v rámci tohoto sešitu, jsou
připomínány z předchozích skladeb napříč opusy, proto o nich krátce
promluvím až v následující kapitole.
Výraznou spřízněnost mezi sledovanými skladbami čtvrtého sešitu
najdeme ve dvou případech. Upozorním na první, jde o dvojici Dojmů č. 116
a 123, které mají začátky vytvořeny velmi výrazným způsobem stejně. V obou
případech je hlavním cílem dosažení harmonického napětí v druhém taktu
díky akordickému zakončení na zmenšených septakordech. V Dojmu č. 116 je
to akord cis-e-g-b:

př. 137 – Dojem č. 116
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V Dojmu č. 123 akord e-g-b-d:

př. 138 – Dojem č. 123

Jednotě napomáhá i stejně strukturovaný doprovodný hlas, spočívá na
repetovaném tónu (resp. tercii).
Druhý případ motivické spřízněnosti nalezneme u sousedících Dojmů
č. 117 a 118. Tyto kusy mají k sobě velmi blízko i charakterově, jsou ve stejné
tónině e moll, probíhají v 4/8 taktu a jejich vstupní motivy vykazují podobnou
rytmickou strukturu. Dojem č. 117 začíná chromatickým postupem a na
poslední době v taktu se objeví na tercii tóniky g postup dvou repetovaných
šestnáctin a osminové hodnoty:

př. 139 – Dojem č. 117

Začátek Dojmu č. 118 má stejnou rytmickou strukturu, i zde zazní na poslední
době v taktu repetovaný tón h jako tónická kvinta v postupu dvou šestnáctin
a osminové hodnoty:
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př. 140 – Dojem č. 118

V obou skladbách je silným jednotícím prvkem zakotvení rytmického modelu
do tónického akordu, proto je spřízněnost výrazně sluchově identifikovatelná.

Vnější motivické vazby a souvislosti 5. – 8. řady op. 47
Již v dřívější kapitole, která se věnovala vnějším motivickým vazbám
a souvislostem 1. – 4. řady opusu 47, jsem uvedl, že se vazbami mimo rámec
daných dílčích sešitů nebudu zabývat. Protože se v Dojmech opusu 47 takové
citace nachází ve větším počtu, upozorním na ně, ale nebudu je detailněji
rozebírat, pouze popíšu jejich funkčnost. Z hlediska jejich formotvorné funkce
uvedu, že se v některých případech jedná o vstupní motivické tvary, které jsou
dále rozvíjeny, jinde naopak figurují ve funkci reminiscence v závěrech dílů
nebo ve vrcholech skladeb bez jejich dalšího rozvoje.
Začnu skupinou skladeb využívajících přímých citátů. Dojem č. 110
z osmé řady cituje v závěru před úplným koncem vstupní motiv z Dojmu
č. 1 z opusu 41, kde představoval základní motivický tvar, který byl dále
rozvíjen. V Dojmu č. 110 se objeví jako reminiscence, která ale není dále
rozvíjena. Jiný příklad citace předchozího motivického tvaru najdeme v Dojmu
č. 114 a to dokonce dvojí. V pátém taktu dané skladby zazní motivický útvar
z Dojmu č. 26 z opusu 41, kde stál v roli hlavního motivu celé skladby. V Dojmu
č. 114 neplní pouze funkci citátu, ale je integrální součástí nesymetrické věty,
která se následně rozvíjí variačním způsobem. V tomto případě má
reminiscence tedy formotvornou funkci. Ve stejné skladbě nalezneme ještě
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další citát před úplným závěrem (7. takt od konce), tentokrát z opusu 44
– Novely, kde se objevil ve skladbě č. 17 v 53. taktu ve funkci nového výrazného
motivického tvaru. V Dojmu č. 114 je citát uveden v kódě a nemá ani v této
skladbě větší význam. Posledním příkladem, který uvedu, je Dojem č. 119, kde
v začátku nastoupí drobný motiv s nátrylovým obohacením a stupnicovým
vedením. Tento motiv pochází z Dojmu č. 8 opusu 41, kde plnil roli vstupního
motivu a také byl základem pro dvojici sousedících skladeb, jež na sebe
navazovaly jako variace. V tomto případě je funkčnost obdobná jako v původní
skladbě, motivický prvek je základem pro další hudební vývoj celé skladby
i v Dojmu č. 8. Celkově lze toto zjištění shrnout tak, že citování motivického
materiálu napříč jednotlivými opusy není náhodné, kromě citátu z Novely se
zmiňované příklady týkaly ideově shodných skladeb s jednotným obecným
názvem Dojmy, takže jejich připomenutí na daných místech je cyklicky
opodstatněné.
Nyní představím vazby, které se týkají jen samotných dílčích sešitů
opusu 47. V druhém a třetím sešitu opusu 47 mají vazbu skladby č. 85 a 105,
obě začínají stupnicově stavěnými motivy s tóny f-g-a-b-h(ces), jedná se
o shodu ve směru a stavbě melodické linie.

př. 141 – Dojem č. 85

př. 142 – Dojem č. 105
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Podobnou dvojici představují Dojem č. 108 z třetího sešitu a Dojem č. 117
ze čtvrtého sešitu. Spojujícím prvkem je jednak melodická linie, tentokrát
chromatická sestupná (g-fis-f-e) a také rytmický obrys:

př. 143 – Dojem č. 108

př. 144 – Dojem č. 117
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Shrnutí
Závěrem rozboru dalších čtyř řad opusu 47, které tvořily skladby se
shodným obecným názvem Dojmy, provedu shrnutí hlavních analyzovaných
oblastí:
1) Převažujícím formovým typem všech skladeb jsou malé třídílné
formy. Nejčastěji jsou zastoupeny třídílné formy typu axa s evolucí ve
středním dílu. Hojně se vyskytují formy jednodílné, jež jsou rozvíjeny
na způsob variací.
2) Poměr využití durových a mollových tónin je vyrovnaný, mírnou
většinu mají skladby s mollovým tónorodem, nejčastěji zastoupena je
d moll. Výjimečně tonálně soustředěný je třetí sešit, v němž jsou
kromě jedné skladby všechny ostatní durové.
3) Nejčastěji předepsaným taktem je C.
4) Motivické a cyklické vazby v rámci jednotlivých sešitů jsou
minimální, převažujícím jednotícím činitelem je tečkovaný rytmus.
5) Vnější motivické vazby v rámci všech předchozích skladeb (myšleno
opusů 41 a 44) se projevují výskytem citátů v posledním čtvrtém
sešitu. Buď mají funkci reminiscencí bez dalšího rozvoje, nebo jsou
následně využity k motivickému vývoji.
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Upomínky opus 47 – první část, sešit 9
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Formy skladeb
První sešit Upomínek opusu 47 už poněkolikáté potvrzuje, že
jednoznačně převládající formou je malá třídílná. Kromě skladby č. 133, která
je ve velké formě, mají všechny zbývající malou třídílnou formu. V základní
podobě jako aba, aba´ nebo ama´ se vyskytuje u skladeb č. 127, 129, 130, 131
a 135. V Upomínce č. 131 je střední díl koncipován velmi členitě, spíše se
rozpadá ne několik úseků odlišených i přípisy (Quasi Recitativo, Allegro,
Adagio), které sami o sobě jsou dosti kontrastní, přesto celý střed označuji za
x, i když v něm není nijak zpracovávána hlavní věta a, před její evolucí Fibich
nečekaně změní charakter vložením citace známého motivu a v části Allegro
zazní další citace jiného motivu (více o citacích v kapitole o motivických
a cyklických vazbách). Část Adagio zastupuje mezivětu, resp. přípravnou část
k nástupu reprízy. V sešitu nalezneme i skladbu s třídílným půdorysem
bezreprízovým, je jím kus č. 128. Formálně se rozpadá na tři odlišené věty,
přičemž střední věta staví na melodii hlavní věty předchozí skladby č. 127.
Nejdelší Upomínka č. 133 má redukovanou velkou třídílnou formu, v níž se
v repríze opakuje jen část dílu A.
Přehled formových schémat:
č. 127
č. 128
č. 129
č. 130
č. 131
č. 132
č. 133
č. 134
č. 135

Andante espressivo
Allegro con brio
Andantino
Festivale e vivace
Festivale
Moderato
Festivale
Andante
Energico

aba´
abc
ama´k
abma´k
iax´ma´
axma´k
ABmak
[:a:]xa´
aba´
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Rozměry skladeb
Délka Upomínek analyzovaného sešitu nevybočuje z obvyklého rámce,
všechny skladby rozměrem spadají do malých forem a jedna do velké formy.
Z devíti skladeb má šest z nich délku mezi 30 – 60 takty, dva kusy jsou delší se
77 takty a nejdelší je Upomínka č. 133 – má 113 taktů.
Přehled počtu taktů:
č. 127
č. 128
č. 129
č. 130
č. 131
č. 132
č. 133
č. 134
č. 135

Andante espressivo
Allegro con brio
Andantino
Festivale e vivace
Festivale
Moderato
Festivale
Andante
Energico

52
47
39
77
77
60
113
31
40

Tóniny skladeb
V devátém sešitu opusu 47 není ani jedna skladba v mollové tónině.
Nejčastěji je zastoupena F dur – třikrát a C dur – dvakrát, zbytek skladeb je
v G dur, D, dur a As dur. Řazení skladeb z hlediska použité tóniny nemá žádnou
plánovanou koncepci.
Přehled užitých tónin:
č. 127
č. 128
č. 129
č. 130
č. 131
č. 132
č. 133
č. 134

Andante espressivo
Allegro con brio
Andantino
Festivale e vivace
Festivale
Moderato
Festivale
Andante

G dur
C dur
F dur
C dur
F dur
D dur
B dur
As dur
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č. 135 Energico

F dur

Předepsané takty skladeb
První sešit Upomínek opusu 47 má zastoupeny nejvíce skladby
s předepsaným 3/4 taktem – celkem ve čtyřech kusech. Tři Upomínky jsou
v taktu celém a po jednom jsou zastoupeny skladby v 6/8 a alla breve taktu.
Přehled užitých taktů:
č. 127
č. 128
č. 129
č. 130
č. 131
č. 132
č. 133
č. 134
č. 135

Andante espressivo
Allegro con brio
Andantino
Festivale e vivace
Festivale
Moderato
Festivale
Andante
Energico

3/4
C
3/4
3/4
3/4
6/8
¢
C
C

Motivické vazby a cyklické souvislosti skladeb
Upomínky opusu 47 vykazují z hlediska vazeb mezi jednotlivými
skladbami, ať už tohoto nebo dřívějších sešitů, poměrně velkou propojenost,
která se projevuje v několika rovinách. Jednu rovinu představuje využití části
skladby v jiné skladbě, ale v jiné úloze, další pak rytmické sjednocení a třetí
rovinu zastupuje metoda citování motivů v dalších skladbách. Protože citace
v prvním sešitu Upomínek ale souvisí se skladbami z jiných sešitů, budu se jimi
zabývat až v kapitole věnované vnějším motivickým vazbám.
První jednotící prvek, který popíšu nyní, bude využití stejného
motivického materiálu ve dvou různých skladbách, ale v jiné funkci nebo na
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jiném místě. Takové spříznění nacházíme hned v úvodní dvojici sousedních
skladeb č. 127 a 128. V Upomínce č. 128 se objeví na místě středního dílu
(v 17. t.) celá část věty a skladby č. 127, ale rytmicky zasazená do celého taktu.
Po jejím odeznění zazní jako konvenční symbol začátek Marseillaisy a znovu je
opakována část věty z předchozí skladby, tentokrát posunutá o půltón níže.
Obě skladby jsou charakterově odlišné a citace části věty je využita pro
výstavbu vedlejší drobné věty, nikoli hlavní. Vzájemnou provázanost ukáže
následující schéma, v němž jsou zachyceny formální půdorysy obou skladeb:
Upomínka č. 127

aba

Upomínka č. 128

abc

Jiným příkladem dvou spřízněných skladeb je Upomínka č. 128, o níž byla řeč
v předchozím odstavci a Upomínka č. 130. Tyto skladby spojuje stejný
předepsaný takt, tónina a především užité tečkované rytmy v kombinaci
s triolou. Začátek Upomínky č. 128 zní takto:

př. 145 – Upomínka č. 128

Úryvek má předtaktí a převažuje v něm tečkovaný rytmus, který vystřídá
triola až na poslední době v taktu. Upomínka č. 130 předtaktí nemá a triola je
naopak hlavním motivickým prvkem:
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př. 146 – Upomínka č. 130

Začátky obou skladeb spojuje kromě rytmické struktury také akordická sazba
s terciově stavěnými akordy.
Přiblížím další dvojici sousedících skladeb, které k sobě mají
charakterově blízko, ale blízkost je omezena jen na dílčí část jedné ze skladeb,
konkrétně na část velkého větného dílu A. Jedná se o Upomínku č. 132 a 133.
Obě skladby jsou v zásadě velmi kontrastní, první je v malé formě, druhá ve
velké formě. Upomínka č. 132 má hlavní větu založenou na rozvíjení úvodního
motivu, který je zasazen do dominanty směřující k tónice v druhém taktu a těží
z melodických tónů:

př. 147 – Upomínka č. 132

V Upomínce č. 133 se s podobně koncipovaným úsekem setkáme také, ale na
jiném místě a v jiné funkci. Nyní se objeví v rámci třídílné malé formy tvořící
velký větný díl A úsek, jenž je vystavěný také díky melodickým tónům, které
doplňují tóny akordické:
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př. 148 – Upomínka č. 133 (23. t.)

Oba úseky mají jednotný charakter i přesto, že je každý v jiném taktu a v jiné
tónině, jednotícím činitelem je výskyt melodických tónů užitých podobným
způsobem.
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Upomínky opus 47 – druhá část, sešit 10
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Formy skladeb
Druhý sešit Upomínek opusu 47 obsahuje poprvé v rámci všech
analyzovaných skladeb výrazně větší počet skladeb ve velkých formách, je jich
téměř polovina ze sledovaného sešitu, jejich individuální naplnění je však
rozmanité. Velké formy se zde vyskytují skoro ve všech případech v jiné
podobě, především s redukovanou některou částí. V základním obvyklém
tvaru ABA, kdy se vrací celý první díl a je přítomen střední kontrastní díl je
pouze skladba č. 137. Zúžení nacházíme dvojí, buď je zúžen při repríze první
díl, což je příklad velmi členité Upomínky č. 136, která má na druhou stranu
rozsáhlý kontrastní díl B, nebo je zkrácen střední díl. Tuto variantu nalezneme
u skladeb č. 140, 145 a 148. Upozorním na originálně pojatou výstavbu kódy
ve skladbě č. 140, která využívá retrográdního postupu z původní introdukce
k této skladbě.
V introdukci postupují tóny takto:
fis-a-ais-h-c-cis-d + cis-e-eis-fis-g-gis-a
V kódě pak v přísném račím postupu opačně:
a-as-g-fis-f-e-cis + d-des-c-h-b-a-fis
Komplikovanější formu má Upomínka č. 138. Obsahuje také velké díly, ale
kontrastním druhým skladba končí. Základní půdorys lze zjednodušeně
načrtnout schématem AA´B, proto řadím tuto skladbu mezi velké dvoudílné
formy.
Ostatní kusy jsou zasazeny do malých forem hojně rozšiřovaných díky
introdukcím, mezivětám nebo kódám. I v nich ale nacházíme pestrost, např.
v Upomínce č. 144 se setkáme s velkým kontrastem nejenom všech částí, ale
i uvnitř částí, věta a je antitetická, věta b je charakterově blízká polkové
stylizaci a závěrečná kóda zase proměňuje charakter úvodní věty díky
akordické sazbě na hymnický.
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Přehled formových schémat:
č. 136
č. 137
č. 138
č. 139
č. 140
č. 141
č. 142
č. 143
č. 144
č. 145
č. 146
č. 147
č. 148

Allegro scherzando
Maestoso
Andantino
Allegro moderato
Lento
Larghetto
Moderato
Andante maestoso
Allegro
Tempo de la Polacca
Andante
Lento
Moderato

ABa
ABA´k
iAbA´B
[:a:]xa´
iAmA´k
axa´
iaa´xmia´´k
aba´k
amba´ma´´
AxA´k
amba´k
iabak
AmA´

Rozměry skladeb
Délka Upomínek druhého sešitu opusu 47 plně koresponduje s užitými
formami. Skladby v malých formách mají rozměr mezi 30 – 60 takty, skladby
ve velkých formách mezi 70 – 90 takty. Nejdelší skladbou vůbec je Upomínka
č. 136, má 215 taktů, ale ani tu nemůžeme považovat za výjimečně dlouhou,
protože má rozměrnější střední díl, který skládá se ze tří charakterově
odlišných částí (Allegretto vivo, Religioso e moderato, Tempo di Polka).
Přehled počtu taktů:
č. 136
č. 137
č. 138
č. 139
č. 140
č. 141
č. 142
č. 143
č. 144
č. 145
č. 146

Allegro scherzando
Maestoso
Andantino
Allegro moderato
Lento
Larghetto
Moderato
Andante maestoso
Allegro
Tempo de la Polacca
Andante

215
70
91
48
76
39
76
47
34
80
61
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č. 147 Lento
č. 148 Moderato

46
85

Tóniny skladeb
Analyzované Upomínky druhého sešitu opusu 47 jsou z větší části psány
v durových tóninách. Celkem osm skladeb má tónorod dur, pět skladeb
tónorod moll. Nejčastější využitá tónina je D dur a A dur – obě se vyskytují
třikrát, následují dvojice skladeb v a moll a h moll, zbytek je zastoupen
jednotlivě. V druhé části Upomínek se vyskytuje hned po úvodní skladbě jeden
delší blok pěti kusů s durovým tónorodem, ve zbytku sešitu každá skladba
tónorod střídá.
Přehled užitých tónin:
č. 136
č. 137
č. 138
č. 139
č. 140
č. 141
č. 142
č. 143
č. 144
č. 145
č. 146
č. 147
č. 148

Allegro scherzando
Maestoso
Andantino
Allegro moderato
Lento
Larghetto
Moderato
Andante maestoso
Allegro
Tempo de la Polacca
Andante
Lento
Moderato

h moll
A dur
G dur
D dur
D dur
A dur
g moll
F dur
a moll
D dur
h moll
a moll
A dur

Předepsané takty skladeb
Druhá část Upomínek obsahuje dvě skladby, které vybočují z obvyklého
rámce. První skladba, jež je rytmicky velmi členitá, je Upomínka č. 136.
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Postupně se v ní vystřídají taky 3/4, 2/4 a C, ale v rámci malých větných dílů,
které jsou charakterově velmi odlišné („scherzo“, „dudácká“, „religioso“).
Druhá skladba se střídajícími se takty je hned sousední kus č. 137, který
kombinuje celý tak s taktem 3/4, ale ve shodě s metrickými pravidly
přízvučných a nepřízvučných dob. Celkově je nejvíce zastoupen 3/4 takt a celý
takt.
Přehled užitých taktů:
č. 136
č. 137
č. 138
č. 139
č. 140
č. 141
č. 142
č. 143
č. 144
č. 145
č. 146
č. 147
č. 148

Allegro scherzando
Maestoso
Andantino
Allegro moderato
Lento
Larghetto
Moderato
Andante maestoso
Allegro
Tempo de la Polacca
Andante
Lento
Moderato

3/4
C, 3/4
6/8
3/4
2/4
C
3/4
C
C
3/4
6/8
4/4
3/8

Vnější motivické vazby a souvislosti 9. – 10. řady op. 47
Protože poslední sešit opusu 47 obsahuje jen motivické vazby, které
souvisí se skladbami přechozích sešitů, vynechávám kapitolu, která by se
věnovala vnitřním vazbám. Ve dvou sešitech Upomínek sledovaného opusu se
setkáváme s řadou vnějších motivických citací. Některé pochází ze stejného
opusu, jiné jsou z opusů předchozích.
Nyní provedu postupně analýzu všech nalezených citátů z obou sešitů
Upomínek opusu 47 a popíšu jejich význam. Hlavním cílem bude, porovnat
jejich formotvornou funkci.
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První nalezený citát se objevuje v Upomínce č. 129. Skladba je rozvržena
do třídílné formy typu ama, kde stručnou mezivětu vyplňuje právě citát. Jedná
se o citaci začátku velmi vzdálené skladby, poprvé slyšíme tento motivický tvar
v Náladě č. 30 z opusu 41, kde byl hlavním motivickým materiálem, z něhož
celá skladba vyrůstala. V Upomínce je zasazen do jiného taktu, z původního 2/4
přechází do 3/4, intervalová struktura je stejná. Citovaný tvar plní jinou funkci,
z původního hlavního motivického materiálu se přeměňuje na mezivětu,
spojku, která má jediný úkol, spojit reprízu hlavního dílu. I když má citát
spojovací funkci, vyznívá velmi přesvědčivě.
Další příklad citace motivických tvarů z předchozích opusů se vyskytuje
v Upomínce č. 131. V tomto kusu se objeví dva citáty, jejichž použití nyní
popíšu. První citovaný útvar pochází z Dojmu č. 26 z opusu 41, druhý pak
z Upomínky č. 5 ze stejného opusu. Upomínka č. 131 je psána v třídílné formě,
která má velmi členitý střední díl, pro jeho charakter jsem ho již v popisu
forem skladeb tohoto sešitu označil za evoluční. První citát zazní
z tektonického hlediska velmi překvapivě, protože náhle vystřídá předchozí
naznačovanou evoluci věty a:

př. 149 – Upomínka č. 131 (29. t.)

Jeho funkce je zde obdobná jako v předchozím případě, citát je prostředkem
k převedení do odlišné plochy, která je jen minimálně rozvíjena. V porovnání
s původním tvarem je, zachovám rytmický obrys i intervalové postupy. Druhý
citát ve stejné Upomínce následuje o několik málo taktů později (v t. 43). Jeho
tvar je zde ale melodicky deformovaný a rytmicky změněný. Doslova vpadne
do hudebního toku v druhém taktu části Allegro, ale opět bez dalšího
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následného rozvoje. Jeho citace vyznívá výrazně díky tečkovanému rytmu
a změněným intervalům. Základní diastematická struktura zůstává stejná:

př. 150 – Upomínka č. 131 (43. t.)

Sledovaný citát zazní ještě jednou v závěru skladby v další funkci, je
exponován v zesílené oktávové podobě, tentokrát v původním intervalovém
postupu před závěrečným vrcholem v rámci harmonického zasazení do
zmenšeného septakordu gis-h-d-f:

př. 151 – Upomínka č. 131 (67. t.)

Citovaný tvar opět tímto způsobem vyznívá velmi přesvědčivě a po jeho
odeznění následuje již jen kadenční zakončení celé skladby.
Postupujeme-li dále, narazíme na Upomínku č. 133, v níž se vyskytují také
dva citáty z předešlých skladeb. První citovaný motivický tvar pochází
původně z Dojmu č. 26 z opusu 41, který již byl v jedné z předchozích kapitol
komentován. V rámci Upomínky č. 133 se citát objeví v místě, kde začíná
střední díl velké třídílné formy. Je zachován původní melodický obrys i rytmus,
mění se jen tónina na Es dur. Nástup citátu je zvýrazněn předchozími
korunami:
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př. 152 – Upomínka č. 133 (44. t.)

Další vývoj celého velkého větného dílu B je poté založen na rozvíjení tohoto
motivického tvaru, takže je to poprvé v rámci všech dosud analyzovaných
skladeb všech opusů, kdy citát má významnou formotvornou funkci a je
základním stavebním materiálem celé velké věty. Ten samý motiv je
připomenut ještě v závěrečném kódovém dodatku, kde je exponován na
způsob fugové těsny a pomáhá utvrdit výchozí tóninu B dur.
Protože v devátém sešitu opusu 47 další vnější vazby nefigurují, posunu
se ve svém výkladu k desátému sešitu. Nejbohatší na citace předešlých motivů
je Upomínka č. 137, jež obsahuje dokonce citáty tři. První v pořadí je citovaný
začátek z Upomínky č. 14 z opusu 41 („Poem“) a další dva stojí hned za sebou,
těsně před závěrem skladby. Druhý citát pochází z Nálady č. 15 z opusu 41
(t. 41 – 45) a třetí z Upomínky č. 5, o níž jsem se již zmiňoval v souvislosti
s Upomínkou č. 131 v jednom z předchozích odstavců této kapitoly. Upomínku
č. 14 tvořila jediná, široce vyklenutá věta, jejíž začátek, resp. první dva a půl
takty připomene Fibich v Upomínce č. 137 v místě střední části třídílné formy:

př. 153 – Upomínka č. 137 (26. t.)

Citace není dále rozvíjena, figuruje izolovaně. V mém výkladu se vazbám na
ostatní Fibichova díla nevěnuji, ale udělám jednu výjimku, protože celý střední
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díl Upomínky č. 137 je vlastně směsicí úryvků z různých oblastí Fibichovy
tvorby bez jejich dalšího rozvoje. Ještě před připomenutím Upomínky č. 14
zazní vstupní motiv první věty Fibichovy druhé symfonie (t. 19), po
připomenutí Upomínky zazní motivy z druhé věty jeho klavírního kvintetu
(t. 34 – 37) a střední díl vygraduje citátem z opery Bouře (t. 38). Ve skladbě
zbývají ještě dva citáty, jejichž užití nyní popíšu. Oba se vyskytují hned za
sebou v posledních šesti taktech skladby a plní funkci kadenčního zakončení.
Citace motivu z Nálady č. 15 je zde použita identicky jako v původním znění,
potvrzuje tóniku hlavní tóniny a na druhé době v dalším taktu jej doplní citát
z Upomínky č. 5, který je rozveden z mimotonálního septakordu dis-fis-a-c do
A dur:

př. 154 – Upomínka č. 137 (65. t.)

Analýzu Upomínky č. 137 mohu uzavřít konstatováním, že kumulace citací je
zde enormní, ale žádný z citátů nemá formotvornou funkci, zní izolovaně
a nerozvíjí se.
Další příklad ocitování motivu z předchozích skladeb nalezneme hned
v následující Upomínce č. 138. Je to opět citát z původní Upomínky č. 5 z opusu
41, který již byl několikrát dříve analyzován. Tentokrát je využit jako metricky
narušující prvek, kdy pomocí citátu je pozastaven dosavadní hudební proud,
proto citát zní velmi výrazně. Celá skladba má ostinátně založený doprovod,
který se v 82. taktu zastaví a nastoupí citát v tomto znění (3. – 4. t. v úryvku):

př. 155 – Upomínka č. 138 (80. t.)
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Citát je harmonicky zasazen do stejného rámce jako v předchozím případě,
z mimotonálního septakordu a-cis-e-g je rozveden do G dur. Po jeho odeznění
a

kadenčním

zakončení

skladba

pokračuje

s původním

ostinátním

doprovodem až do konce.
Naše sledování citací ještě není u konce, upozorním na další tři Upomínky,
v nichž se objeví jeden stejný citát a všude ve stejné funkci. Jedná se postupně
o Upomínku č. 139, 143 a 148. Ve všech třech kompozicích je připomenut
motiv, který se objevuje napříč všemi skladbami Nálad, dojmů a upomínek,
a o němž jsem již také v souvislosti s citováním hovořil dříve. První
exponování motivu bylo přítomno v Náladě č. 15 z opusu 41. Nyní se již
poněkolikáté objevuje jako citát v následujících podobách:

př. 156 – Upomínka č. 139 (43. t.)

př. 157 – Upomínka č. 143 (43. t.)

př. 158 – Upomínka č. 148 (posl. 2 t.)

Ve všech třech případech je funkce identická, citace zazní v závěru skladeb,
přičemž u kusu č. 139 a 143 několik taktů před koncem a u č. 148 úplně na

199

konci. Ani v jednom případě nejsou citáty rozvíjeny, mají kódový utvrzující
účinek.
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Shrnutí
Závěrem přistoupím ke shrnutí hlavních analyzovaných bodů v obou
předchozích sešitech, které společně tvoří poslední část opusu 47 a mají
shodný obecný název Upomínky:
1. Nejčastěji se vyskytujícími formovým typem jsou malé formy, obvykle
rozšiřované.
2. V porovnání s předchozími sešity jsou přítomny výrazně více skladby
ve velkých formách, které jsou ale často zúžené.
3. První část Upomínek spojuje stejný tónorod, všechny skladby v daném
sešitu jsou durové.
4. Motivické a cyklické vazby se projevují ve dvou rovinách. V menšině
jsou vnitřní vazby, mezi které řadím skladby spřízněné rytmicky nebo
charakterem výstavby určitých hudebních ploch. Vnější vazby
převládají, jsou nejvíce zastoupeny v posledním sešitu celého opusu 47.
5. Vnější vazby jsou zajišťovány prostřednictvím citátů z dřívějších
skladeb. Jejich formotvorná funkce je nejčastěji spojovací nebo kódová.
6. Zvláštní postavení v řadě Upomínek zaujímá Upomínka č. 137, která je
z velké části vytvořena kumulací citátů nejenom z kompletu Nálady,
dojmy a upomínky, ale i z ostatních Fibichových skladeb.
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Nálady, dojmy a upomínky op. 57
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Obecný popis op. 57
Poslední řada Nálad, dojmů a upomínek opus 57 obsahuje celkem 24
skladeb, které již nejsou nijak blíže rozděleny. Jsou rozvrženy do tří sešitů
následovně:
1.

sešit – č. 1 – 7

2.

sešit – č. 8 – 17

3.

sešit – č. 18 – 24

Řada byla vydána po Fibichově smrti v roce 1902, k vydání ho připravila
A. Schulzová. Autografy nejsou zachovány.
Čtvrtá závěrečná řada oproti třem předchozím nemá všechny skladby
datovány a také není pravděpodobně kompletní.60 Protože koncepce
posledního opusu 57 není blíže specifikována, kromě opusového čísla skladby
nespojuje ani obecný název, provedu jeho analýzu souhrnně a nebudu svůj
výklad členit podle sešitů ani podle analyzovaných složek.

Schulzová ve své monografii uvádí 32 kusů, více viz RICHTER, Carl Ludwig [pseud. A. S.]:
Zdenko Fibich, Eine musikalische Silhouette. Prag 1900.
60
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Analýza opusu 57 – 1. – 3. sešit
Přehlédneme-li komplet Nálady, dojmy, upomínky jako celek, dá se říci,
že ani závěrečný opus 57 se nijak zásadně neodchyluje od dosavadního
formálního rozvrhu zařazených skladeb, ale takřka v žádné skladbě není forma
stejná, objevuje se v mnohých modifikacích a odchylkách a někdy je obtížné
přiřadit skladbu k formovému typu, protože pořadí vět je přehazováno nebo
dochází ke kombinaci motivického materiálu z různých vět. Mezi skladbami
nalezneme pochody – slavnostní a smuteční, téma s patnácti variacemi
a kódou, skladby scherzového charakteru a taneční stylizace ve stylu polky
nebo skladbu s ohlasem na české lidové tance s proměnlivým taktem.
Více než polovina skladeb má malou formu. Její základní tvary nalezneme
u skladeb č. 1, 2, 4, 8, 11, 12 a 15. Kus č. 12 má díky společnému návratu obou
vět formu tří-pětidílnou. Rozšířené varianty malých forem reprezentují
skladby č. 3, 7 a 21. Skladba č. 3 je v podstatě dvoudílná, oba díly jsou společně
zopakovány, ale po nich se ještě jednou vrátí úvodní věta ve funkci kódy. Stejně
je řešena skladba č. 7. Forma skladby č. 14 s proměnlivým taktem, která
připomíná český lidový tanec, je v zásadě dvoudílná, ale půdorys ab je opět
rozšířený na aba´b´b´a´´, kde poslední návrat věty a je poloviční.
Velké třídílné formy jsou přítomny v deseti skladbách. Základní tvar ABA
najdeme ve skladbách č. 5, 13, 18 a 20. Pouhou mezivětu místo středního dílu
mají kusy č. 9, 17 a 19. Reprízové zarámování je přítomno ve skladbě č. 23,
střední díl obsahuje dvě kontrastnější myšlenky, kdežto díl A je omezen na
myšlenku jednu. Originálně má řešenou formu skladba č. 16. V její výstavbě
převažuje evoluční typ hudby, po třídílné větě A jsou zpracovávány obě hlavní
části této věty, jedná se o skutečné provedení nejenom o evoluci, po němž je ve
funkci kódy znovu připomenuta hlavní myšlenka v pozměněném tvaru.
Výjimečnou skladbou nejenom v tomto opusu, ale vůči všem ostatním
předchozím je z formálního hlediska skladba č. 6. Je koncipována jako téma
s variacemi, kterých je celkem patnáct, se závěrečnou kódou pak šestnáct.
Všechny variace mají stejný rozměr pouhých osmi taktů, ale i v této
miniaturizované podobě tvoří Fibich variační cyklus, v němž obměňuje
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výchozí téma velmi rozmanitě. Některé variace jsou kontrapunktické, jiné
akordické, najdeme dvakrát varianty Maggiore, pomalé variace se střídají
s virtuózními rychlými, ornamentika je určujícím vývojovým prvkem. Před
úplným závěrem je znovu připomenuta variace č. 12.
Přehled formových schémat:
FORMA

ROZMĚR TÓNINA TAKT

č. 1 Andantino molto espress.

ab

37

B dur

C

č. 2 Lento e misterioso

aba´

31

B dur

C

č. 3 Andantino

aba´b´ a´´

76

A dur

6/8

č. 4 Moderato, poco con moto

aa´k

76

a moll

2/4

č. 5 Quasi marciale

ABA

62

D dur

C

č. 6 Moderato

aa1-15k

72

e moll

C

č. 7 Allegro con fuoco

abab´k

93

F dur

6/8

č. 8 Andantino grazioso

axma´

44

B dur

C

č. 9 Allegro scherzando

AmA´k

121

C dur

2/4

č. 10 Poco Allegretto e grazioso

aa´a´´a´´´k

51

As dur

3/4

č. 11 Andantino

axa´

44

fis moll

C

č. 12 Moderato

a[:ba:]

26

A dur

3/4

č. 13 Quasi Polka

ABA

44

G dur

2/4

č. 14 Moderato

aba´b´b´a´´

48

G dur

č. 15 Andante Amoroso

aba

30

A dur

3/4

č. 16 Allegro con fuoco

AXK

94

d-D

6/8

č. 17 Andante con moto

AxmAk

61

B dur

C

č. 18 Poco Allegretto e grazioso ABA´

127

C dur

2/4

č. 19 Largo

iAmA´k

55

a moll

C

č. 20 Come una marcia funebre

ABAK

91

f moll

C

č. 21 Allegro moderato

aa´ba´´ k

58

A dur

C

č. 22 Andantino

ABA

67

A dur

6/8

č. 23 Poco Allegretto

aBa´k

58

E dur

3/4

č. 24 Allegretto grazioso

AXmA´k

107

A dur

2/4
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2/4, 3/8

Zhodnotíme-li tonální vývoj opusu 57, je zřejmé, že ve výrazné většině
jsou skladby v durových tóninách, celkem osmnáct durových proti šesti
mollovým. Nejvíce preferovanou tóninou je A dur a B dur, A dur je zastoupena
šestkrát, B dur čtyřikrát. Durově založené skladby tvoří delší bloky, vyskytují
se na začátku (blok po 3, blok po 4), ve středu (blok po 4) i v závěru (blok po
4) opusu. Tonální sjednocení v užším slova smyslu nenajdeme.
Přehlédneme-li rytmické zasazení skladeb, nejčastějším předepsaným
taktem je tak celý – vyskytuje se u deseti skladeb. Následuje takt 2/4 – v šesti
skladbách a 6/8 a 3/4 našly uplatnění ve čtyřech kompozicích. Jistou výjimku
představuje skladba č. 14, která střídá dvoudobý 2/4 takt s 3/8 na způsob
furianta nebo jiných českých lidových tanců s proměnlivým taktem.
Zbývá zhodnotit cykličnost opusu a poukázat na případné cyklické nebo
motivické vazby. Je nutné znovu připomenout, že vybrané skladby nesestavil
do jednoho opusu sám Fibich, což je možná i důvod toho, že skladby mají jenom
pořadová čísla. Všech dvacet čtyři skladeb rozvržených do tří sešitů
představuje z hlediska klasifikace cyklických forem řadu, protože v ní nejsou
záměrně uplatňovány základní stavební principy, zejména ne princip tonální
sjednocenosti a princip kontrastu. Tonální zasazení skladeb je nahodilé, již
bylo konstatováno, že panuje jistá jednota pouze v užitém durovém tónorodu
u většiny kusů. Proti předchozím opusům se opus 57 vyhraňuje i tím, že nemá
společnou jednotící ideu ve smyslu názvu. Pokud bychom hledali jednotící
hlediska

a

myšlenkové

sepětí

jednotlivých

skladeb,

pak

jediným

prokazatelným příkladem je znovu metoda reminiscenční, avšak ani zdaleka
ne v takové míře, jako u předešlých opusů.
I v posledním opusu celého kompletu Nálad, dojmů a upomínek
zaslechneme citáty některého motivu z dřívější skladby, ale opět se jedná
o připomenutí motivických tvarů z jiného opusu. První citaci nalezneme
v kusu č. 6, který je rozvíjen variačním způsobem. Téma i všechny ostatní
variace mají stejný rozměr osmi taktů, poslední variace jako kóda ústí do
závěrečné hymnicky znějící plochy, jež znovu připomene polovinu dvanácté
variace a vzápětí zazní citát z Nálady č. 15 z opusu 41, který Fibich hojně
využíval především v opusu 47. Také zde ale citovaný motiv nemá žádnou
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jinou funkci než reminiscenční, není nijak rozvíjen, je dosazen těsně před závěr
(10. t. před koncem) a vyznívá velmi výrazně díky harmonickému zakotvení
do tóniky E dur. Je to připomenutí motivického útvaru z počátku celého
kompletu (motiv poprvé zazní v 15. skladbě a nyní je připomenut v 358.
skladbě!). Stejný motiv nalezneme v opusu 57 ještě jednou jako citát. Objeví se
ve skladbě č. 17, jež je rozvržena do velké třídílné formy se zúženým středem,
který nahrazuje mezivěta. I když se citát objeví také v závěrečném kódovém
úseku (11. t. před koncem), tentokrát jeho vyznění není tak markantní. Jednak
je to dáno tím, že kóda dynamicky negraduje, ale skladbu naopak uzavírá do
ztracena a svou roli hraje i to, že citát je zde ostinátním rytmickým prvkem,
který drží harmonicky tóniku B dur až do úplného konce. Jiné citáty jsem ve
sledovaném opusu nenašel.
Z hlediska sledování jiných jednotících prvků mohu upozornit na dvojici
skladeb č. 10 a 13, které, ač každá v jiném taktu, mají shodný rytmický začátek
a díky němu podobný taneční charakter. V kusu č. 10 tvoří vstupní motiv čtyři
šestnáctinové hodnoty, které vystřídají na druhé a třetí době hodnoty
čtvrťové:

př. 159 – Op. 57, č. 10

Začátek č. 13 je obdobný, určující jsou čtyři šestnáctiny, rozdílné jsou jen
využité sekundové postupy:
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př. 160 – Op. 57, č. 13

Skladba č. 13 je idealizovaná polka, po níž následuje další kompozice
s tanečním charakterem. Jedná se o č. 14, v němž se průběžně střídá 2/4 takt
s 3/8.
Několik skladeb z daného opusu spojuje podobná koncepce doprovodné
složky, která jim propůjčuje jednotnou náladu. Jedná se o skladby č. 8, 15, 17
a 24. Všechny jsou velmi kantabilní a mají doprovod postaven na basovém
tónu, k němuž jsou doplněny buď přiznávky (č. 8, 13), nebo basový tón (resp.
basová linie), který tvoří akordickou prodlevu, nad níž se rozvíjí hlavní
myšlenka ve vrchních hlasech (č. 15, 24). Uvedené dvojice k sobě váže blíže
i shodná tónina, skladby č. 8 a 13 jsou v B dur, skladby č. 15 a 24 v A dur. Navíc
dvojice 15 a 24 má k sobě vazbu v tom smyslu, že doprovod prodlévá v začátku
myšlenek na tónice a melodie je tvořena jen v jejím rámci. Díky tomu mají tyto
skladby k sobě asi nejblíže v rámci celého opusu 57.
Zbývá upozornit na výskyt dvou skladeb, které jsou propojeny druhově.
Jsou to dva pochody, které ale nejsou typově stejné. Slavnostní pochod
nalezneme v kompozici č. 5, smuteční pochod pak ve skladbě č. 20.

208

Shrnutí
Zbývá shrnout výsledky analýz posledního opusu kompletu Nálady,
dojmy a upomínky:
1) V daném opusu jsou nejvíce zastoupeny skladby v malých a velkých
formách.
2) Výjimečné postavení má skladba č. 6, která je rozvíjena na způsob
variací, ale jejich počet (15) je v rámci celého kompletu ojedinělý.
3) Celkově výrazně převažují skladby v durových tóninách, tonální
jednota není přítomna, jediným obecným tonálním jednotícím prvkem
je blokové řazení skladeb s durovým tónorodem.
4) Vnější motivické vazby zajišťované díky citátům motivů ze skladeb
předchozích opusů jsou zastoupeny minimálně, jejich funkční význam
je ale stejný, jsou použity v závěrech a nejsou dále rozvíjeny.
5) Vnitřní motivické a cyklické vazby v rámci sledovaného opusu byly
objeveny u skupiny skladeb, které propojuje podobná koncepce
doprovodné složky, jež jim propůjčuje jednotnou náladu.
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Závěr
Po analýze všech 376 skladeb cyklu Nálady, dojmy a upomínky mohu nyní
přistoupit ke shrnutí závěrů předkládané disertační práce. Cílem disertace
bylo postavit proti tradičnímu a vžitému konceptu Zdeňka Nejedlého nový
pohled na Fibichův komplet Nálady, dojmy a Upomínky. Svým zaměřením
navazuje na diplomovou práci Emílie Pallové61, která analyzovala část
Fibichova cyklu Nálady, dojmy a upomínky (op. 41) řečeno jejími slovy
odlišným způsobem, s cílem podat novou a zcela konkrétní představu
o způsobu Fibichova formování hudebního materiálu ve sledovaném opusu.
První část práce, která se zabývala historickými skutečnostmi,
upozornila na zásadní, ale přesto dosud málo sdělované důsledky vžité
koncepce Nejedlého programního výkladu cyklu. Bylo konstatováno, že
Nejedlého pohled je z pozice dnešní muzikologie nedostatečným, byť
historicky legitimním dokladem pojetí vnímání hudebního díla v 19. století.
Otázku, zda představovalo kompletní postupné vydávání všech skladeb
Nálad, dojmů a upomínek výjimečný projekt, řešila další kapitola, z níž
vyplynulo, že tento typ klavírních kompozic s komerčním potenciálem byl
svou podstatou předurčen k úspěšnému prodeji již sám o sobě, protože do jisté
míry tyto Fibichovy drobné klavírní skladby reprezentovaly typ užitkové
hudby salonního charakteru, jež zaručovala dobrou prodejnost.
Výsledky druhé části disertace přinesly závěry, které nyní budou
v bodech shrnuty.
1.

Druh a forma
Analyzovaný komplet Fibichových klavírních skladeb navazuje svým

celkovým založením a povahou na tradici druhu drobných klavírních skladeb,
pro které se vžil název lyrický klavírní kus. K tomuto závěru mě vedou
následující zjištění:

61

Viz pozn. č. 26
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1) Obecné názvy skladeb Nálady, dojmy a upomínky bez bližší specifikace
jsou prostředkem k navození určité nálady, která je v jednotlivých
kompozicích udržována.
2) Všechny skladby jsou v zásadě vytvořeny na základě postupného
rozvíjení jednoho nebo několika výraznějších motivických prvků, které
jsou následně zformovány do přehledného tvaru.
3) Převažujícím formovým typem jsou malé a velké formy, jejichž
individuální

naplňování

je

velmi

rozmanité

a

mnohotvárné.

Nejčastějším typem vůbec jsou malé třídílné formy s reprízou.
Vyskytují se ve všech možných variantách, ať už zúžených, rozšířených
nebo zcela nestandardních.
4) Velké formy jsou více zastoupeny v opusech 47 a 57, ale i pro ně platí,
že jsou často modifikované a individuálně odchýlené.
5) V rámci celého kompletu se kromě malých a velkých forem vyskytují
i další formy nebo principy výstavby, nejčastěji jsou to variace, jež
představují jeden z hlavních vývojových prvků i v rámci malých
a velkých forem.
6) Výjimečné postavení zaujímá v tomto ohledu opus 57, v němž je jedna
skladba koncipována jako miniaturní variační cyklus s jasně od sebe
oddělenými variacemi.
7) Několik skladeb je vystaveno fugovým principem.
2.

Cyklické vazby, motivické souvislosti
Z hlediska celkové koncepce představují všechny opusy řady (série)

skladeb a jsou dále děleny na řady dílčí prostřednictvím sešitů. V žádném
případě nelze tvrdit, že by řazení a výběr skladeb byl nahodilý. Analytický
průzkum prokázal, že mezi skladbami existují cyklické souvislosti, které se
projevují několika způsoby. Stěžejní vyanalyzované vazby jsou tyto:
a) Existence shodné rytmické výstavby hlavních nebo dílčích motivů
skladeb.
b) Výskyt tečkovaných rytmů, jež propůjčují skladbám jednotný
charakter.
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c) Skladby se shodně koncipovaným způsobem doprovodu, který
spočívá na prodlevách a přiznávkách.
d) Skladby

s

motivickými

jádry

fixovanými

do

omezeného

diastematického rámce.
e) Užití vzestupných melodických linií většího rozsahu.
f) Užití vzestupných melodických linií využívajících sekundové,
kvartové nebo kvintové postupy.
g) Stupnicově stavěné začátky vstupních motivů.
h) Využívání figurací jako hlavního činitele hudebního vývoje.
i) Přímé citace motivických tvarů napříč sešity i opusy.
j) Výskyt odvozených a spřízněných motivických tvarů v dalších
skladbách.
Hodnotíme-li samostatně cyklickou povahu každého opusu zvlášť, pak
nejtěsnější cyklické vazby byly prokázány v opusu 41. Zvláštní postavená má
v tomto kontextu opus 44 Novela, protože obsahuje skladby semknuté do
krátkého časového úseku, je vnitřně přesně chronologicky členěna a díky
tematické reminiscenci v poslední skladbě na úvod opusu lze tvrdit, že Novela
tím získává znaky vyšších cyklických forem. Ve všech opusech nacházíme
skladby, které jsou tanečními stylizacemi. Nejvýrazněji se v tomto směru
profiluje opus 47, resp. jeho část Nálady. Neexistuje žádný podstatný rozdíl
mezi hudebním utvářením skladeb Nálad, dojmů a upomínek, jsou tvořeny
obdobným způsobem, jenž je založen na rozvíjení jedné nebo několika
hlavních myšlenek do přehledného tvaru určeného kvadraturou. Řazení
skladeb v rámci dílčích řad je uskutečňováno většinou ve vzájemném
kontrastu, proto dochází ke střídání nejrůznějších charakterů a náladových
odstínění. Na druhou stranu jisté sjednocení v náladě a charakteru je přítomno
tam, kde se vyskytují vedle sebe skladby se stejným tónorodem nebo se
shodným předepsaným taktem.
3.

Citáty
V kompletu Nálady, dojmy a upomínky se vyskytují motivické citáty ve

dvou rovinách. Jednak jsou to citáty uvnitř jednotlivých řad, které označuji za
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vnitřní a plní úlohu vnitřních motivických vazeb a dále citace mimo rámec
dílčích řad, jež nazývám vnějšími motivickými vazbami, které propojují
všechny opusy. V dosavadní literatuře je existence citátů často připomínána,
ale obvykle chybí popis jejich funkčnosti a osvětlení podílu na hudebním vývoji
ve zmiňovaných kompozicích. Analýza prokázala, že citace motivů nejčastěji
plní funkci kódovou. Fibich využívá citací často v závěrech skladeb, ve
vrcholech, což zesiluje jejich vyznění, protože nemají souvislost s předchozím
motivickým materiálem. Citáty se také objevují v mezivětách a spojovacích
částech. Ve výrazné menšině jsou zastoupeny citace, které jsou po zaznění
následně rozvíjeny a vytvářejí delší plochy hudby. Připomenu, že jsem
k analyzovaným citacím přistupoval jen se zřetelem na jejich formotvornou
funkci a nezabýval jsem se jejich původem, který může být mnohdy sporný.
4.

Harmonie
Harmonické utváření Nálad, dojmů a upomínek plně koresponduje

s dobou závěru 19. století, pro niž bylo typické tonální uvolňování. Většina
skladeb těží ze vztahů základních akordů opřených o kadenční postupy, časté
je využívání septakordů v nejrůznějších podobách a tvarech, objevují se
terciově příbuzné akordy nebo akordy zahušťované. Fibich neopouští tonalitu,
disonanci využívá jako prostředek k vytvoření napětí, v některých skladbách
je patrný příklon k modálním postupům nebo k impresionisticky zabarveným
plochám.
Nálady, dojmy a upomínky byly v historii primárně vykládány jako ryze
programní a jako zásobnice motivického materiálu, do níž Fibich sahal při
tvorbě svých symfonických, operních, melodramatických nebo komorních děl.
Vzájemná provázanost Nálad s řadou Fibichových skladeb poslední dekády
jeho života je nepopiratelná, přesto si dovolím tvrdit, že stále klade před
muzikology ve sledovaném kontextu nové otázky. Odhlédneme-li od tohoto
zjištění, lze nahlížet na celý cyklus jako na svébytnou autonomní klavírní
hudbu, jež reprezentuje výrazným způsobem útvar lyrického klavírního kusu
závěru 19. století. Fibich navázal na tradici tohoto druhu a vytvořil komplet,
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který nemá svým rozsahem v celém 19. století obdoby. Disertační práce
otevírá nové perspektivy a může být impulzem k novým badatelským
projektům založených na přímém srovnání lyrických klavírních kusů
Fibichových současníků, které se díky jejím závěrům nabízejí.
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