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Abstrakt 

Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s osobností a klavírní tvorbou 

Leoše Janáčka. Je zaměřena zejména na specifika interpretace Janáčkových klavírních 

skladeb, což je problematika, s níž se setkávají nejen školení pianisté, ale i učitelé 

a studenti různých stupňů a typů hudebních škol. Z tohoto důvodu jsem se snažila tuto 

práci koncipovat tak, aby poznatky v ní obsažené byly co nejvíce využitelné v praxi. 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to acquaint the reader with the personality and piano 

works of Leoš Janáček. It is especially directed at interpretation specificity of piano works 

by Janáček. Not only experienced pianists but also teachers and students of various degrees 

and types of music schools are faced with this problem. For this reason I tried to outline 

my thesis so that pieces of knowledge contained in it could be applied in the practice as 

much as possible. 
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Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila „klavírní dílo Leoše Janáčka", protože 

Janáčkova hudba je mi velice blízká. Cestu k jejímu porozumění a objevení jsem našla 

v průběhu studia na konzervatoři a vysoké škole. Díky nadšenému přístupu svých učitelů 

se můj zájem o tuto hudbu stále utvrzoval a postupně jsem se naučila tomu, jak ji 

poslouchat - aktivně vnímat a jak pronikat do jejího obsahu. To mi v kombinaci s vlastní 

instrumentální a zčásti také vokální interpretační činností umožnilo vnitřně se s ní 

ztotožnit. 

Janáček do svých klavírních skladeb vtiskl ty nejniternější pocity a použil v nich 

zcela nových výrazových prostředků, které nezkušeného vnímatele překvapují svou 

neobvyklostí a provokují ho. Jako učitelka na ZUŠ se u žáků snažím tuto nedůvěru 

postupně prolamovat. 

Janáčkovu osobnost a tvorbu považuji za velmi originální a jedinečnou 

a ve své práci se j i pokusím čtenáři co nejvíce přiblížit. 



1 Život Leoše Janáčka 

1.1 Janáčkův původ a dětství 

Leoš Janáček se narodil 3. července 1854 v Hukvaldech u Příbora, v podhorské 

vesnici chudého lašského kraje. Byl devátým ze třinácti dětí hukvaldského učitele Jiřího 

Janáčka a jeho ženy Amálie, rozené Grulichové. 

Janáčkovi předci byli tkalci a soukeníci. Teprve Leošův děd Jiří Janáček 

(1778-1848) tuto tradici přerušil a stal se kantorem. Byl to člověk inteligentní, 

temperamentní, vnitřně silný a přesvědčený o velikosti svého kantorského poslání. Jeho 

vztah k hudbě byl vřelý (byl nadšeným zpěvákem a varhaníkem) a ovlivnil všechny jeho 

děti. Dvě z nich (Vincenc a Jiří mladší - otec L. Janáčka) šly v otcových šlépějích a staly 

se pokračovateli kantorské a muzikantské tradice rodu. 

Jiří Janáček mladší (1815-1866) začal učitelsky působit v Neplachovicích u Opavy, 

kde se jeho žákem stal Pavel Křížkovský. Jeho talent Janáček včas rozpoznal a postaral se 

o to, aby byl dále rozvíjen. Tuto laskavost mu Křížkovský později oplatil péčí o jeho syna 

Leoše během jeho pobytu ve Starobrněnské fundaci. Po vystřídání několika učitelských 

míst se Jiří Janáček usadil v Příboře a roku 1838 se tam oženil s Amálií Grulichovou, 

ženou hudebně nadanou a finančně zajištěnou. 

Po deseti letech odešli do obce ležící na severovýchodě Moravy - do Hukvald. 

V době, kdy se Leoš Janáček narodil, žilo ve vesnici necelých 600 obyvatel, kteří se živili 

většinou plátenictvím a chovem ovcí. 

Janáčkovo dětství bylo poznamenáno nelehkými existenčními poměry, ve kterých 

žila jeho rodina. Podle tehdejších zvyklostí zastával Jiří Janáček vedle kantorské práce také 

místo varhaníka a regenschoriho v místním kostelíku. Často hrával i v blízkých 

Rychalticích a děti zpívaly na kůru. Živit tak početnou rodinu z nuzného učitelského platu 

znamenalo neustálý boj o obživu. I přes všechny své obtíže byl velmi činorodý. Začal na 

malém venkově pěstovat sborový zpěv a roce 1866 zde založil zpěvácko-čtenářský spolek. 

Tato organizace měla za úkol vzdělávat a rozvíjet vztah k hudbě. 

Hudebně nadaná byla také Amálie Janáčková. Hrála na kytaru a po manželově 

smrti v roce 1866 za něj dokázala zastat varhanickou službu, aby uživila své děti. 

Leoš, křtěný Leo Eugen, zdědil po rodičích lásku a talent k hudbě a po otci jeho 

houževnatost, píli a přímou, prudkou povahu. Od pěti do jedenácti let navštěvoval školu 
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v Hukvaldech. Zde vyučovali otec a podučitel v jedné učebně kolem 130 žáků všech osmi 

ročníků. Leoš záhy vynikal svým hudebním nadáním a krásným hlasem. Pod otcovým 

vedením dosahoval velmi dobrých výsledků. 

Rodiči byl vychováván přísně a nekompromisně. V dospělosti na svůj domov 

přesto vzpomínal s láskou a vděkem. 

1.2 Studijní léta 

Hudebně se začal Leoš Janáček vzdělávat ve fundaci starobrněnského kláštera, kam 

ho v roce 1865 poslal otec. Umožnil mu tím poznávat hudbu světskou i chrámovou, 

pronikat do techniky sborového zpěvu a přitom se učit, jak pro sbor komponovat. Tímto 

rozhodnutím ještě nebyl předurčen hudbě - měla to být jen cesta k tomu, aby se stal 

učitelem po otcově vzoru. Ředitelem kůru klášterní hudební školy byl v té době Pavel 

Křížkovský. Působil především jako dirigent, sborový skladatel, violista a vychovatel. Byl 

to člověk vzdělaný a přitom skromný, vlastenecky založený. Janáček v něm nalezl 

důležitou podporu a vzor pro následující léta. 

Fundace umožňovala chudým studentům bezplatné vzdělání, aniž by museli mít 

starost o byt a stravu. Hudební výchova byla soustavná a přísná. Janáček zde získal nejen 

první základy pro vyšší hudební studium, ale také smysl pro pracovní kázeň, která jej 

provázela po celý život. 

Vedle hudby si doplňoval i všeobecné vzdělání. Roku 1865 se stal žákem obecné 

školy v Brně. O rok později vstoupil na brněnskou reálku, kde studoval tři roky a poté na 

učitelský ústav na Starém Brně (1869-1872). Ten ukončil zkouškou dospělosti. Nejvíce ho 

zde zajímaly výklady o psychologii a tato záliba sehrála později značnou úlohu v jeho 

vlastní tvorbě. V době studií získal státní stipendium 100 zlatých ročně. 

Po absolutoriu zahájil dvě léta bezplatné učitelské praxe roku 1872 na cvičné škole 

Slovanského ústavu k vzdělání učitelů v Brně. Roku 1874 dostal po absolvované zkoušce 

vysvědčení způsobilosti. To ho opravňovalo k vyučování českého jazyka, zeměpisu a 

dějepisu na obecných školách národních a občanských s vyučovací řečí českou. Také se 

podrobil s nejlepším prospěchem zkoušce u profesora české řeči a literatury 

A. Matzenauera na Moravské zemské akademii v Brně, jehož předměty navštěvoval 

v předchozím školním roce. 
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Ještě před nástupem praxe, povolal na podzim r. 1872 Křížkovský Janáčka jako 

svého zástupce na kůr starobrněnský. Vedle svého učitelského povolání byl tak Janáček 

činný zároveň jako výkonný hudebník. Současně působil jako sbormistr Řemeslnické 

besedy Svatopluk, pro niž napsal své první sbory. 

Janáček si stále hlouběji uvědomoval své předurčení hudbě. Byl hudbou naplněn a 

nemohl bez ní být. Kladl si otázku, jak se ji v tehdejších brněnských poměrech věnovat, 

aniž by ohrozil existenční předpoklady, které si pracně vybudoval. Proto se chtěl stát 

učitelem hudby. 

Mezery svého hudebního vzdělání si rozhodl doplnit studiem na pražské varhanické 

škole pod vedením Františka Skuherského. Vyžádal si studijní dovolenou a na podzim 

roku 1874 odjel do Prahy. Varhanická škola byla v té době naším nejlepším 

hudebně-teoretickým ústavem. Absolvoval ji s výborným prospěchem v jediném roce. 

Skuherského si Janáček jako učitele velmi vážil. Naučil se u něj harmonické jistotě, 

modulační představivosti a bezpečnému ovládání kontrapunktu i polyfonních forem. Na 

rozdíl od většiny tehdejších teoretiků nedemonstroval Skuherský jen technické prostředky 

hudby, ale i jejich výrazový smysl a opodstatnění. To se stalo později vodítkem pro vlastní 

harmonickou nauku Janáčkovu. 

Kromě hudebně-teoretických předmětů na varhanické škole se Janáček usilovně 

zabýval studiem estetiky, hudebních dějin a psychologie a cizích jazyků. 

Roku 1875 vykonal státní závěrečné zkoušky ze hry na klavír, ze hry na varhany a 

ze sborového zpěvu. Zkoušku ze hry na housle, která byla podmínkou pro získání aprobace 

pro vyučování hudby na učitelském ústavu, však ze strachu o tři roky odložil. 

Po návratu do Brna se kromě činnosti učitelské věnoval i veřejné činnosti hudební 

jako sbormistr a dirigent. V roce 1876 se stal sbormistrem Besedy brněnské. Byl schopným 

dirigentem, který dokázal netušeným způsobem pozvednout úroveň sboru. Jeho 

požadavky, které byly zárukou kvalitní práce při zkouškách a dobrých výsledků, byly 

vysoké. Se sborem pracoval trpělivě, ale vyžadoval kázeň a důsledné respektování svých 

pokynů. V poměrně krátké době přivedl sbor ke skvělým výkonům. 

Studiem na varhanické škole v Praze nepovažoval Janáček své hudební vzdělání za 

dokončené. Toužil po širších obzorech, a proto chtěl ve studiích pokračovat v cizině. 

Nejdříve u A. Rubinsteina v Petrohradě, ale tento záměr se nepodařilo uskutečnit. Roku 

1879 tedy požádal o udělení dovolené ke studiím v Lipsku. V té době Janáček soukromě 

vyučoval hře na klavír Zdeňku Schulzovou, dceru ředitele učitelského ústavu E. Schulze. 
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Mladí lidé v sobě nalezli zalíbení a ještě před odjezdem do ciziny ji Janáček požádal o 

ruku. O jeho pobytu v Lipsku a následně ve Vídni zůstalo svědectví hlavně díky jeho velmi 

časté korespondenci se svou snoubenkou. 

Do Lipska odjel s velkými nadějemi v říjnu 1879. V krátké době se tam naučil 

všemu, čemu se od svých lipských učitelů naučit mohl. Po necelém roce (v únoru 1880) se 

s výborným vysvědčením, avšak rozčarovaný z nedůslednosti a povrchnosti výuky 

některých učitelů, vrátil do Brna. V dubnu téhož roku odjel studovat na vídeňskou 

konzervatoř. Přínosem krátkého studijního pobytu byla, krom navštěvování koncertů, 

prohloubená zkušenost se skladbou větších forem (sonáta, smyčcový kvartet). Po dvou 

měsících se roztrpčen výhradami pedagogů k pražské varhanické škole a zklamán svým 

neúspěchem v soutěži pro udělení čestné medaile ústavu, vrátil do Brna a tím definitivně 

ukončil svá studia. 

Vstoupil do samostatného života jako umělec, který patřil k nejvzdělanějším našim 

hudebníkům tehdejší doby. Osvojil si podrobné praktické znalosti kompoziční práce, 

od harmonie, kontrapunktu až ke složitým formám. To vše prodělal na četných úlohách 

a skladbách, takže vynikaly zcela bezpečnou a pohotovou skladatelskou technikou. 

Později, když měl jedinečnou odvahu, že odvrhl vše to, čemu se naučil, a kdy s 

odhodlaností šel za svým vlastním stylem do krajních důsledků, budila jeho skladatelská 

metoda klamné zdání, jako by nikdy neovládal základy skladatelské techniky. Jeho 

vzdělanost a odborná způsobilost byla některými vrstevníky zpochybňována. Janáček však 

vládl tak pohotově skladatelskou technikou jako málokterý z tehdejších našich skladatelů. 

1.3 V životě a v práci 

Ještě před svým návratem z Vídně, byl Janáček v květnu roku 1880 ustanoven 

skutečným učitelem hudby na učitelském ústavě. Zároveň se opět plně ujal práce 

v brněnském hudebním životě. Jako dirigent a sbormistr Besedy brněnské prováděl 

koncertně i velká díla oratorní a kantátová. Troufl si i na čistě orchestrální skladby a 

instrumentální koncerty. Zasloužil se tak o založení slavné tradice tohoto hudebního tělesa. 

Janáček měl rovněž literární nadání. Jeho kritiky a rozbory, hudební fejetony a 

eseje byly uveřejňované zejména v brněnském časopise Hudební listy, později byl 

hudebním redaktorem Moravských listů a přispíval do Lidových novin. Hodnota jeho 
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příspěvků byla nesporně vysoká, nutno však dodat, že Janáčkovým kritikám často chyběla 

ona potřebná dávka diplomacie a taktu. Jejich urážlivým podtónem si udělal mnoho 

nepřátel. 

K důležitým změnám v Janáčkově životě došlo v roce 1881. Tehdy se naplnily jeho 

dřívější představy o založení varhanické školy v Brně jako centra hudební vzdělanosti 

na Moravě. Se svým dosavadním působením na učitelském ústavu nemohl být zcela 

spokojen, neboť musel učit tradiční věci ustálenou formou. Jenže on vytvářel vlastní nauku 

o harmonii i nové hudební formy. Chtěl-li je předávat dál, musel usilovat o vznik takového 

ústavu, kde by nebyl ve svém záměru omezován. Varhanická škola v Brně byla otevřena 

v září 1882 a Janáček se ze spoluzakladatele stal jejím ředitelem, jímž byl až do roku 1919, 

kdy byl ústav přeměněn na konzervatoř. 

13. července roku 1881 se Leoš Janáček oženil se svou láskou Zdeňkou Schulzovou 

(1865-1938). V manželství se ale záhy začaly objevovat trhliny, které byly způsobeny 

Zdenčiným mládím, její německou výchovou a zcela odlišným způsobem života, 

který manželé vedli před svatbou. Mezi Zdenčinými rodiči a Janáčkem docházelo 

ke značným rozporům, zejména pro Janáčkovo silné protiněmecké zaměření. Po narození 

dcery Olgy (srpen 1882) nastal dočasný rozchod. Později se vztah opět urovnal, 

neboť Janáček miloval svou dcerku a odloučení nesl těžce. 

O šest let později se narodil syn Vladimír, který však ve dvou letech zemřel na 

spálu. To ještě více přispělo k odcizení manželů. Časté neshody a usmíření vystřídal 

odstup a chladné respektování. 

V roce 1886 Janáček začal vyučovat zpěv na starobrněnském gymnáziu. Jako 

ředitel zde už dlouhá léta působil František Bartoš (1837 - 1906), sběratel moravských 

lidových písní a dialektolog. Jejich přátelství později vyústilo ve spolupráci. To mělo 

zásadní vliv na Janáčkův další umělecký vývoj. Spolu s ním a dalšími nadšenými 

folkloristy sestavoval sbírky moravských lidových písní, zapisoval je, harmonizoval a psal 

folkloristické studie. Zajímal se rovněž o lidové tance, zvyky a obyčeje. Folklór se tak stal 

nejvlastnějším zdrojem jeho kompoziční práce. Navíc studoval i intonaci mluvy, její 

závislost na konkrétních životních situacích, což mu pomáhalo nalézt adekvátní 

deklamačně-melodický výraz v operní tvorbě. Podrobněji se o jeho osobité hudební řeči 

zmiňuji v následujících kapitolách. 

Po smrti Vladimíra žili Janáčkovi sami s dcerou Olgou, která bývala od mládí často 

nemocná. Nebyla příliš hudebně nadaná, ale měla dramatický talent, dobře se učila a chtěla 
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se stát učitelkou jazyků. Před chystanou státní zkouškou z ruského jazyka uvítala, když ji 

otec roku 1902 vzal s sebou do Petrohradu. Bohužel ji zde tragicky zasáhla tyfová nákaza, 

která jen dovršila řadu těžkých onemocnění. V této době vznikala opera Její pastorkyňa, 

ve chvílích Janáčkovy největší úzkosti o život milovaného dítěte. Dokončení opery se Olga 

nedožila. Zemřela v necelých jedenadvaceti letech 26. února 1903. Její smrt Janáčka 

hluboce zasáhla. 

Dalším zklamáním bylo odmítnutí Její pastorkyně Národním divadlem v Praze a to 

pro nepochopení šéfa opery Karla Kovařovice. Tyto události významně ovlivnily osobní 

a umělecký život Leoše Janáčka. 

Po odchodu z učitelského ústavu v roce 1904 se začal intenzivně věnovat 

skladatelské činnosti. Práce mu pomáhala překonávat bolest ze ztráty dětí, manželského 

odcizení i dlouhého čekání na zasloužený úspěch. 

Zlom přišel v květnu roku 1916, kdy konečně Její pastorkyňa zazněla v Praze 

v Národním divadle. Obrovský úspěch znamenal pro Janáčka velké povzbuzení. 

Její uvedení přesvědčilo pražskou hudební veřejnost o jedinečné originalitě skladatelova 

hudebního vyjadřování. Tak se otevřela cesta k nastudování díla ve Vídni (1918) 

a po první světové válce i na ostatních evropských hudebních scénách. Teprve pak se stal 

Janáček autorem známým a chápaným mimo Moravu i ve světovém měřítku. Domácí 

i mezinárodní úspěchy jeho skladeb po první světové válce ho podnítily k přímo horečné 

skladatelské činnosti. 

Zároveň působil vletech 1919-1925 jako profesor skladby na mistrovské škole 

v Praze. Zasloužil se o to, aby v roce 1920 byla v Brně otevřena Státní hudební a 

dramatická konzervatoř s mistrovskými třídami, v nichž vyučoval skladbu. V Brně tak 

vytvořil skladatelskou školu, z níž vyšli Jan Kunc, Jaroslav Kvapil, Vilém Petrželka, 

Osvald Chlubna, Josef Blatný, Břetislav Bakala a další. 

Úspěch a uznání, které Janáčkovi přinesly pozdější roky života, byly zastíněny 

zdravotními problémy, které se čas od času vracely se stále větší naléhavostí. V srpnu 

1928, kdy Janáček pobýval na Hukvaldech, se v lese nachladil a onemocněl těžkým 

zápalem plic. Dne 12. srpna 1928 zemřel. 

Jeho smrt překvapila a ohromila všechny, kteří znali skladatelův energický a 

mladistvý vztah k životu. Rozloučit se sním přišel velký průvod jeho přátel a obdivovatelů. 
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Dva dny po jeho skonu napsal Karel Čapek v Lidových novinách: „Tedy na ledacos 

je člověk připraven, ale toho, že tak najednou zhasne Leoš Janáček, jsme se nenadáli. 

Nehodíme s povzdechem tři hroudy jenom za velkým hudebníkem, ale také za tím velkým a 

zázračným mládím. " 

1.4 Povahové rysy Janáčkovy osobnosti 

Je zřejmé, že Janáčka významným způsobem ovlivnily rodové dispozice a rodinné 

tradice, v nichž vyrůstal. Pocházel z rodiny, která měla velmi silné muzikantské kořeny, 

takže jej hudba obklopovala již od raného dětství. Jak jsem již uvedla, zdědil po svých 

předcích nejen nadání, ale také mnoho výrazných povahových rysů. Janáček byl člověk 

vznětlivý, přímý a prudký. Často jednal emotivně a impulzivně. Svými neuváženými 

výpady si nadělal spoustu nepřátel, z nichž někteří byli předními osobnostmi českého 

kulturního života a významně se podíleli na utváření veřejného mínění své doby. 

Vzpomeňme například na jeho spor s Karlem Kovařovicem, kterého proti sobě poštval 

kritikou jím nastudovaných děl. Kovařovic pak, coby nový ředitel Národního divadla, 

po mnoho let odmítal Janáčkovy žádosti o uvedení Její pastorkyně a tím stál v cestě 

k uznání a prosazení Janáčkova díla. 

Janáček si vždy pevně stál za svým názorem. Vrozená touha po vědění a těžké 

životní podmínky v dětství a mládí rozvinuly maximálně jeho pracovitost, neúnavnou 

aktivitu a také silné sociální cítění. To jej nasměrovalo ke kritickému realismu a sociálním 

námětům. 

Janáčkův temperament se však projevoval i vášnivostí a vřelostí, se kterou dokázal 

vzplanout láskou a sniž tvořil svá díla. Odrážela se v jeho vztahu klidem, k přírodě, 

rodné zemi a k životu vůbec. 

Jeho prudká a temperamentní povaha mu jistě značně komplikovala osobní 

i umělecký život, zároveň ale obohatila jeho díla svou živelností, vřelostí a přímočarostí. 

Touha po pravdě dala ten pravý směr Janáčkovu hledání. Šlo mu o pravdu v pravém slova 

smyslu, o zachycení reality bez idealizace a příkras. 

Janáček byl kritický k druhým i sám k sobě. Mnoho svých prací, zejména v době 

hledání vlastního výrazu ve skladbě, zničil. Býval i popudlivý a nedůtklivý. Zejména, 

byl-li rušen při práci. Když někdo nečekaně vešel do jeho pracovny, vybuchl. 
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Zároveň byl cílevědomý, důsledný a ksobě přísný. Totéž očekával jako učitel 

od svých žáků. Pokud nabyl dojmu, že se o hodinách dostatečně nesnaží, příkře je odsoudil 

a utekl z pracovny. Trval na jejich dochvilnosti a měl vysoké nároky. Nenáviděl hloupost 

a nezájem. K nadaným žákům, kteří o výuku projevovali zájem, byl však trpělivý, měl 

pro ně pochopení a všemožně se jim snažil pomáhat (penězi na učebnice, hledáním míst 

apod.). 

Janáček musel až do svých šedesáti dvou let, kdy se mu dostalo uznání za Její 

pastorkyňu, čelit velkému nepochopení hudební veřejnosti. Potýkal se zejména 

s odsouzením hudební kritiky, která v něm viděla primitivistu a naturalistu. 

S nepřipraveností a neporozuměním se střetával také u interpretů svých děl, kteří často 

považovali za nemožné jeho požadavkům vyhovět. Potýkal se i s dramaturgy, kteří jeho 

díla odmítali jako neproveditelná a trvali na jejich četných úpravách (např.Kovařovic 

změnil Její pastorkyňu na několika místech). Janáček nebyl dlouho pochopen ani přes svou 

snahu objasnit hudební veřejnosti způsob své práce (např. nápěvková metoda) a jeho díla, 

která by mluvila sama za sebe a byla tím nejpřesvědčivějším důkazem o jeho genialitě, 

se na koncertní pódia dostávala jen zřídka a nahodile. Tato skutečnost jistě vypovídá o jeho 

vnitřní síle, díky níž zůstal pevný ve svém přesvědčení. 
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2 Klavírní styl Leoše Janáčka 

2.1 Hlavní inspirační zdroje 

Janáčka velmi podstatně ovlivnil moravský a slezský folklór. Jak jsem již uvedla, 

pocházel z Lašska ze SV Moravy. Již v mládí se zde seznámil s lidovou hudební kulturou, 

která na něj zapůsobila na celý život. Moravské lidové zpěvy, tance, ale i kroje a zvyky -

to vše v něm zanechalo hluboký dojem. Zpočátku jako skladatel vycházel z tradice. Ve 

svých raných skladbách nejčastěji navazoval na kompoziční metody Pavla Křížkovského a 

poměrně dlouho se nemohl odpoutat od romantického kompozičního slohu. 

K důležitému zlomu došlo na přelomu 80. a 90. let, kdy se spolu s Františkem 

Bartošem intenzivně zabýval sběrem a vydáváním lidových písní. Bartoš byl uznávaný 

odborník ve folkloristice, filolog, vydavatel a vykladač lidových písní. Nebyl hudebník, 

zapisoval především texty. Janáčka si velmi vážil a oba si dobře rozuměli. Začali 

spolupracovat v roce 1888 na Hukvaldech a okolních obcích. Janáček zapisoval nejen texty 

a nápěvy, ale i lidový doprovod na cimbál a dudy a způsob tanečního provedení. Spolu 

s Bartošem a dalšími folkloristy tak zachránili pro budoucnost mnohé z kulturního 

dědictví, ohroženého úpadkem zájmu v zapomenutí. Ve své činnosti pokračoval Janáček 

i na Slovácku. Snažil se chápat lidovou píseň v souvislosti s prostředím, odkud vzešla 

a proniknout až k je j ím kořenům. Sledoval spontánní projevy venkovanů, vyhledával 

hudební projevy přímo mezi lidem. Jelikož sám z takového prostředí vzešel, nebyl pro něj 

problém vcítit se do způsobu jejich života. Byl založením realista a nebál se vidět život na 

vesnici takový, jaký je, bez romantických idealizací. 

Ve své sběratelské práci byl neobyčejně důkladný. Na lidových písních a tancích 

obdivoval jejich melodické obraty, intervalové vztahy, rytmické nuance, stavbu věty. 

Čerpal z nich po stránce harmonické, tóninové a formové. Všímal si baladického napětí 

a sociální tematiky v textech. Přímo v terénu tak poznával jejich skutečnou, realistickou 

podobu. Zapisoval i instrumentální složku písní, což nebylo u sběratelů běžné. Aby docílil 

co nej větší přesnosti rytmického zápisu, vyměřoval délky tónů i pauz. Nepokoušel se 

za každou cenu vměstnávat písně do pravidelných taktů, což by bylo pro zachycení jejich 

charakteru v některých případech nemožné. Zabýval se i teoretickou stránkou tvůrčích 

principů lidové hudby a napsal mnoho odborných folkloristických studií. 
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Janáček byl přesvědčen, že lidová píseň vychází svým počátkem z mluvy. Zaměřil 

se na vztah mezi obsahem sdělení a jeho intonací a vědecky jej analyzoval. Výsledkem této 

pečlivé práce bylo vytvoření tzv. nápěvkové teorie, jež vycházela z melodiky a rytmiky 

lašského nářečí. Nápěvky vnímal jako celkový odraz momentálního citového rozpoložení 

člověka, což se mu stalo inspirací v jeho vlastní tvorbě - především v operách. 

S aktivní sběratelskou činností přestal kolem roku 1906. Lidové písni se však 

věnoval po celý život a folklór se tak stal hlavním zdrojem a východiskem jeho tvorby. 

S podněty, které načerpal, se setkáváme ve všech složkách jeho hudebního projevu -

v melodice, rytmu, tonalitě, harmonii... Nešlo však o doslovné citování, ale o pochopení 

tvůrčích principů lidové tvorby a vcítění se do ducha národní písně. Tu pak přetvářel 

po svém a podařilo se mu tak vytvořit něco zcela nového a jedinečného. Lidová píseň 

se stala základem jeho hudebního realismu a svérázné hudební mluvy. 

2.2 Janáček a klavír 

Jen malou část ze své bohaté skladatelské činnosti věnoval Janáček tvorbě 

pro klavír. Nelze však pochybovat o tom, že svou osobitostí, zajímavostí a novostí předčila 

i mnohem rozsáhlejší klavírní produkce autorů jiných. 

Janáček měl k tomuto nástroji velmi blízko. Klavír mu umožnil poznávat širokou 

hudební literaturu prostřednictvím klavírních výtahů a úprav skladeb pro čtyři ruce. 

Hrát se učil od dětských let a v mládí směřoval také ke dráze koncertního pianisty. 

Vážně pomýšlel na studium klavírní hry u Antona Rubinsteina v Petrohradě nebo Camille 

de Saint - Saense v Paříži. K tomu však nedošlo. Přesto mu zůstal klavír celoživotním 

přítelem. Používal ho stále, skládal u něj a jeho zvuk ho inspiroval v tvůrčí práci. 

Ke klavírní skladbě se obracel jen ve chvílích potřeby intimního sdělení a věnoval mu své 

skladby pro nezaměnitelné obsazení. 

2.3 Charakteristické rysy Janáčkova klavírního stylu 

Klavírní styl Leoše Janáčka je naprosto jedinečný a nezaměnitelný v celé světové 

literatuře. Janáček přistupuje ke klavíru zcela odlišně. Neláká ho samoúčelný lesk a efekt 

nebo laciná virtuozita. Jeho sloh je co nejprostší. Oproti tradičnímu slohu romantickému 

16 



nebo impresionistiekému se vyjadřuje pádně, minimem tónů, neuznává šerosvit, polostín, 

šum. Jediným cílem se stává obsah, který určuje formu a prostředky. Tvorba je ponořena 

dovnitř, do hloubky citové, lyrické nebo dramatické. 

Struktura Janáčkova klavírního stylu se skládá ze tří pásem. Východiskem je mu 

jednohlasá melodie, v níž každý tón má svou důležitost a nosnost. Většinou má větší 

výrazovou sílu než akord. 

Inspirace moravskou lidovou hudbou se projevila hlavně prolínáním tonálních 

a modálních prvků. V melodice se často objevují intervaly starých tónin jako například 

malá sekunda, lydická kvarta, snížený šestý stupeň, mixolydická septima, nebo kolísání a 

změny jednoho tónu. Tyto příznačné intervaly starých tónin pojímá Janáček jako alterace 

a pracuje s nimi naprosto volně. Často upozorňoval na skutečnost, že lidový zpěvák lehce 

zaměňuje dur za moll a naopak. 

Modální nápěvy zdůrazňuje i harmonizací - prodlevou na jediném akordu. Rád 

nechává po několik taktů přeznívat táhlý dlouhý tón či akord, který se nachází často v basu. 

Tremola a trylky nebývají u Janáčka ozdobou, ale je to způsob, jak dát vyznít prodlevě. 

Dalším typickým rysem jsou tzv. sčasovky - krátké, ostře rytmizované motivky, 

které většinou kontrastují se základní náladou. Vnáší do skladby neklid a dramatičnost. 

Pojmem „sčasování" označoval Janáček jakési zvláštní rytmické jevy, které objevoval 

v živém podání hudců a zpěváků a které neodpovídaly metru. Tyto rychlé, výbušné a náhle 

mizející figurky bývají často utvářeny z téhož motivického materiálu jako motiv hlavní 

a stávají se stavebním materiálem, který v průběhu skladby zaznívá opakovaně většinou 

v nezměněné podobě. 

Tato tři pásma Janáček ve svých klavírních skladbách používá a málokdy některé 

z nich vynechá. 

I po rytmické stránce je jeho hudba originální. Vychází z přírody, z lidské řeči a tím 

i z lidského citu. Ostrý a někdy nápadně živý rytmus v sobě odráží spád lašského nářečí 

a tempo lidových tanců. Janáček miloval rytmickou nesouměrnost, přesouvání přízvuku 

na lehkou dobu, náhlé změny pohybu. Jeho hudební představivost a jeho nové myšlenky se 

těžko vměstnávaly do pravidelných taktových schémat. Protože se snaží co nejpřesněji 

zachytit netradiční rytmickou strukturu svých skladeb, často střídá takty. Tam, kde by jiný 

skladatel napsal korunu, vsouvá do pravidelné periody např. 1/8 takt. Používá i neobvyklé 

rytmické kombinace a seskupení not (např. 3:2, 5:4, 7:6 apod.). 
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Mistrně dokáže rozvlnit metrům, které snad nikdy nepulsuje naprosto pravidelně. 

Agogika, změny tempa a rubato jsou velmi časté. 

V harmonii se zvláště v pozdních pracích objevují četné novoty, kterými se zařadil 

k průkopníkům novodobé hudby. Sama moravská píseň skýtala pro harmonizátory 

nepřeberné množství inspirací. Janáček nikdy neopustil tonální cítění a nedospěl k atonalitě 

nebo polytonalitě. V harmonizacích se mu dařilo podat staré tóniny v novodobém kabátě. 

Jak říkal, bez tóniny není hudby. Používá však neobvyklých modulačních postupů, 

enharmonických spojů, objevují se u něj i kombinované kvintakordy, kvartové akordy a 

celotónové akordy. Tyto tvary jsou odvozeny ze stupnic dur, moll, církevních, 

celotónových a jejich různých chromatických obměn. Častá jsou i tóninová vybočení 

a řazení tónin bez obvyklých modulačních postupů. Své harmonické pojetí formuloval 

ve své knize Úplná nauka o harmonii (vydaná vletech 1911-1912) takto: „Trojzvuk lze 

hustit všemi intervaly a jejich kombinacemi... Všechny souzvuky lze všemi souzvuky 

harmonicky hustit...Úplnost harmonického života žádá všechny souzvuky na všech 

stupních." Tyto postřehy předjímají novodobý vývoj harmonie. Dospěl k nim samostatně 

v době intenzivního studia lidové písně. 

Janáček často vycházel z cimbálového zvuku. Připomínají ho krátké notové 

hodnoty nebo vypsaná tremola. 

Poměrně často používá krátké kánonické tvary v oktávě a ozvěnové imitace, 

převzaté z lidové tvorby. Pravá polyfonie je mu ale cizí. Jeho hudební řeč však přesto 

nepůsobí nikdy vysloveně homofonně. S oblibou využívá rytmických ostinát 

jako doprovodného prvku a melodicko-harmonických figurací. Tím vzniká zvláštní 

vícehlas, příznačný pro Janáčka. 

Nenajdeme zde klasický způsob motivické a tematické práce. Dociluje výrazových 

kontrastů nikoliv střídáním různých motivů, ale přetvářením jednoho původního motivu. 

Přes jeho různé varianty a odvozeniny přechází ke zcela odlišnému tvaru. Došel k závěru, 

že jeden motiv se může nést přes všechny takty skladby. Jak sám řekl: „...formace 

harmonické a závěrové nadělají na něm rýh, plynulosti jeho a spojitosti ale nepřetrhnou. " 

Ludvík Kundera popisuje Janáčkův proces komponování takto: „Janáček často hodinu 

nebo více opakoval na klavíru jeden motivek, většinou forte, a příští den třeba zase týž 

motivek, a zase tak dlouho. Patrně musil při komponování „vysoustruhovat" každý motiv 
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do jeho nejplastičtější, definitivní formy a musil jej opakovat, aby poznal jeho nosnost. "' 

U řady Janáčkových kompozic můžeme hovořit o monotematismu. 

Mohlo by se zdát, že takový způsob tematické práce povede k úryvkovitosti a 

rozpadu formy. Místo toho ale hudba nabývá spád a prospívá to její celistvosti. 

Pro Janáčka jsou typické prudké, nečekané kontrasty. Často se objevuje 

tzv. střihová stavba skladeb, což je zdánlivě volné přiřazování rozdílných ploch. Pokud 

chce zahájit nový oddíl ve skladbě, raději předcházející díl neuzavře a nový začíná 

bez přípravy, jakoby improvizovaně. Skladba i přesto působí plynule. 

Hodnocení Janáčkova díla bylo provázeno rozličnými omyly. Mnohým se jevil jako 

nevzdělanec a podivín. Ve své době byl neprávem kritizován za nepromyšlenou 

motivickou práci a primitivní kompoziční styl založený na folklórních inspiracích. 

Ve skladbách se snažil vyjadřovat vždy určitou náladu, kus svého života, 

skutečnost. Schází mu jakákoliv vnějškovost, kterou by bylo možné napodobit. 

Je to nezávislá osobnost, která se nepodřizuje žádnému schématu a přes všechny nesnáze 

si nakonec prosazuje svou vlastní cestu. 

1 Vogel, J. Leoš Janáček. Život a dílo. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963 , s. 30. 
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3 Rozbor Janáčkových klavírních skladeb se zaměřením 
na interpretační problémy a možnosti využití v ZUŠ 

3.1 Dochovaná díla rané tvorby 

První klavírní skladby - studentské práce, na nichž si Janáček teprve osvojoval 

kompoziční techniku, se nám nedochovaly. Dovídáme se o nich z různých dobových 

pramenů a nejvíce z bohaté korespondence mezi Janáčkem a Zdeňkou Schulzovou. 

Jedna z klavírních prvotin, dochovaná a vydaná až po skladatelově smrti, byla 

zkomponována za studií v Lipsku mezi 29. lednem a 22. únorem 1880. Jsou to 

Tema con variazioni - variace pro klavír v B dur, věnované Zdeňce. Janáček je považoval 

za svůj první opus a velmi si na nich zakládal. Vznikly z jeho lásky k budoucí manželce a 

ačkoliv Janáček své věnování nevyznačil do autografu, bývají ve shodě sjeho původním 

úmyslem uváděny pod názvem „Zdenčiny variace ". 

Ačkoliv je to skladba svým způsobem půvabná, není vpravdě janáčkovská -

vyznívá ještě v duchu klasicko-romantického slohu. Vznikla ještě dříve, než se Janáček 

zabral do studia lidové písně a pozvolna se změnil ve skladatele realismu. Jeho osobitý 

sloh zde chybí. Variace přinášejí především zaběhnuté kompoziční principy, 

jejichž ovládání bylo nejspíš účelem skladby. 

Na klidné, zpěvné téma navazuje sedm variací, které místy připomínají kompoziční 

styl Schumannův, Brahmsův, či Dvořákův. 

Takty 1-4: 

Andante 

Tiskem vyšly poprvé roku 1944. 
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Ve svém tvůrčím období, které bylo ve znamení národopisu a folklorismu, napsal 

Janáček dlouhou řadu úprav lidových tanců pro klavír. V letech 1891-1893 byly postupně 

ve třech sešitech vydány Národní tance na Moravě. Jsou to klavírní úpravy tanců pro dvě 

ruce. Sbírka jich obsahuje dohromady třiadvacet, z toho devět lašských, jedenáct 

hanáckých, dva horácké a jeden slovácký. Prvních dvanáct také Janáček upravil pro 

čtyřruční klavír. 

Zachycuje zde skutečné, konkrétní krajové tance, které nejen slyšel a zapisoval, ale 

také si všímal jejich tanečního ztvárnění. K tancům obvykle přidával i stručné popisky a 

v tanečních písních i text. Na jejich sběru, třídění a popisu se s Janáčkem podíleli 

L. Bakešová, X. Běhálková a M. Zeman. 

Tance Požehnaný, Čeladenský a Pilky jsou známy z orchestrálního zpracování 

v rámci Lašských tanců. 

Některé vynikají svou stylizací jako životaschopná klavírní dílka a sám autor s e j e 

pokoušel vydat jako samostatné skladby. Přesahují již rámec pouhých folkloristických 

prací. 

V roce 1905 tak vyšly v Brně tiskem samostatně Čeladenský a Pilky. Novější verze 

Čeladenského je několikanásobně delší, mnohem prokomponovanější a dramatičtější než 

původní ze druhého sešitu Národních tanců. V původní podobě tanců se nápěvy 

v jednotlivých slokách opakují, kdežto Janáček je zde uvádí v jiné harmonii, což ovlivňuje 

i melodii. Obě skladby jsou koncipované podobně, zpracovávají nápěv taneční písně 

ve třech částech. V kontrastních středních dílech se charakter nápěvu mění díky 

modulacím, změnám tónorodu a harmonie. Faktura je prostá, nekomplikovaná. Doprovod 

je zapsán jednoduše, vesměs přiznávkami. 

2. dubna 1892 byla dokončena skladba Ej, Danaj. Je to slovácký tanec v Janáčkově 

stylizaci. Na skladatele udělal dojem jeho rapsodický charakter a ohnivý výraz. Oproti 

Pilkám a Čeladenskému je ve faktuře složitější. Janáček používá cimbálové prvky - trylky 

a tremola, přiznávkový rytmus a synkopy. Výsledný efekt vyvolává v posluchači dojem 

prudkého víření tanečního reje. 

Skladba byla objevena teprve roku 1948. S překvapením bylo zjištěno, že Janáček 

přejal hlavní melodii tohoto tance do opery Její pastorkyňa. 
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3.2 Po zarostlém chodníčku 

Vznik snad nejpopulárnějšího klavírního cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém 

chodníčku je v mnoha směrech nejasný. Pro jeho podstatnou část se nezachoval autograf a 

ani jeho nej starší opisy nejsou opatřeny datem.2 Cyklus vznikal postupně a zpočátku spíše 

nahodile. Tři čísla první řady vyšla v roce 1901 a další dvě v roce 1902 v periodické sbírce 

pro harmonium „Slovanské melodie" nákladem ivančického učitele Emila Koláře. 

Jednotlivé skladby ještě nenesly žádné programní názvy. Byly to (později pojmenované) 

Naše večery, Lístek odvanutý, Sýček neodletěl, Frýdecká Panna Maria a Dobrou noc. 

Janáček brzy poznal, že se na harmonium dají stěží zahrát a že definitivní znění může být 

jen klavírní. S nepatrnými úpravami je později vydal jako skladby pro klavír, spolu 

s dalšími pěti, které vznikly v roce 1908. V této podobě cyklus vyšel u A. Píši v Brně 

roku 1911 s podtitulem Drobné skladby pro klavír. 

Dnes rozlišujeme dvě řady cyklu. První řada obsahuje deset skladeb s programními 

názvy. Janáček je psal v těžkém životním období, kdy měl nesnáze s uvedením 

Její pastorkyně a trpěl nemocí a následnou smrtí milované dcery Olgy. Každá z těchto 

prostých, lyricky laděných skladeb je nabitá výrazem a má svůj hluboký obsah. Zarostlý 

chodníček zde symbolizuje nenávratná léta dětství a mládí. 

Ve vzpomínkách hledal Janáček útěchu. Klavíru svěřoval své niterné zážitky. 

Vzpomíná na rodné Hukvaldy, na dny světlejší i teskné, na milostné okamžiky, ženské 

štěbetání, na trpkost zklamání a na zoufalství ze smrti dcery Olgy. Jsou zde tóny lyrické, 

něha i smutek, stíny žalu dopadající i na zdánlivě jasná místa. 

Skutečnost, že jednotlivým číslům cyklu nebyly zpočátku předeslány poetické 

programní názvy, neznamená, že skladby nebyly míněny jako čísla se zcela konkrétním 

mimohudebním programem. Byly to natolik intimně pojaté skladby, že Janáček nechtěl 

dopodrobna konkretizovat jejich výrazový a citový obsah. Sám říká: „Nezáleží na tom, aby 

posluchač znal konkrétní případ, k němuž se vztahovala skladba. Naopak, ať si přimyslí 

k názvu jednotlivých čísel ze svého života, co je případného. "3 

Druhá řada obsahuje pět částí bez programních názvů. Kompletně vyšly spolu 

s první řadou až v roce 1942. 

2 Kundera, L. Předmluva. In SKVLJ. Praha: Supraphon, 1972. 
3 Štědroň, B. Leoš Janáček. Praha: Panton, 1976, s. 100. 
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Cyklus vznikl v době, kdy si již Janáček vytvořil svůj vlastní kompoziční styl. Není 

zde žádná virtuozita či okázalost, jen prosté zobrazení vzpomínky. V drobných 

skladbičkách si autor vytváří svou vlastní formu, která je odrazem jeho nitra a v níž se 

zrcadlí jeho dokonalá znalost architektury lidových písní. Melodie nás oslovují svou 

vroucností, otevřenou upřímností, hloubkou. Jsou zpěvné, výrazné a vyznívají velmi 

emotivně. Objevují se zde prvky modality (především dórské a lydické mody), typická 

rozmanitá rytmičnost podřízená citovému výrazu, sčasovky, časté prodlevy, imitace 

cimbálu a mnoho dalších charakteristických znaků Janáčkova rukopisu, o kterých se dále 

zmiňuji. 

Cyklus Po zarostlém chodníčku našel široké uplatnění nejen na koncertních 

pódiích, ale díky své působivosti, prostotě a srozumitelnosti se stal nedílnou součástí 

výuky na školách. Z toho vyplývá, že cesta zejména laického posluchače k poznání hudby 

Leoše Janáčka je nejsnazší a zároveň nejkrásnější, vede-li od Janáčkových úprav lidových 

písní a tanců právě „Po zarostlém chodníčku" až k jeho operám a posluchačsky 

náročnějším dílům. 

V následující části pohovořím o jednotlivých skladbách, ve kterých se zaměřím 

na některé problematické části, se kterými by se klavírista a pedagog mohl při interpretaci 

setkat. Skladby jsou tematicky velmi různorodé a obsahově nápadité. Při praktickém 

nastudování mě nejvíce zaujal jejich sugestivní charakter. Domnívám se, že Janáček 

ponechal interpretovi jistou volnost, například v oblasti dynamiky a agogiky. Do jisté míry 

lze uplatnit prostor pro nápaditost a osobní přístup. Skladby odhalují celá dynamická 

spektra a kontrasty. Individualita interpreta, který vkládá do této hudby svůj názor nebo 

osobní životní zkušenost je jistě přínosem, pokud ji však nepřekročí směrem 

k nerespektování zřejmých autorových záměrů. 

Po zarostlém chodníčku - 1 . řada 

1. Naše večery 

První skladba vyvěrá z Janáčkových vzpomínek na večery, kdy v Hukvaldech 

vycházel do zahrady, usedal na lavičku a při šálku čaje se nechal inspirovat atmosférou, 

která se později věrně odrážela v jeho tvorbě. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nostalgickou vzpomínku, je namístě pojmout tuto 

skladbu v mírném tempovém provedení. Napsána byla v 2/8 taktu a označena Moderato. 

Zpěvné, periodicky nepravidelné téma (t. 1-11) navozuje klidnou atmosféru večera: 
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První část skladby (t. 1-39) začíná v cis moll (často dórsky zabarvené), postupně 

přechází do E dur a Cis dur. 

Ideálem je dosáhnout zpěvnosti melodie v sopránu, kterou musíme mít stále 

na paměti. Důležitá je kultura úhozu. Frázovací obloučky mají pro správnou interpretaci 

skladby zásadní význam a je nutné se jimi řídit. Také vázanost a klid osminových not 

v levé ruce jsou velmi důležité. Nesmí docházet k nepravidelné hře či rytmickým 

nesrovnalostem. Označení repetice je nutné respektovat. Avšak při opakování může být 

provedení výrazově (dynamicky, agogicky) odlišné. Celkově bychom se měli pohybovat 

maximálně v rámci mezzoforte. 

V následujícím dílu (od taktu 40) se mění předznamenání a ocitáme se v Des dur. 

V taktu 48 přichází nový prvek - šestnáctinová staccatová figura v sopránu - sčasovka. 

Zpěvná melodie se tak ocitá ve středním hlase. Pozornost klavíristy musí být při hře 

rozložena do obou rukou. Zejména v tomto místě, kde se označení leggiero vztahuje pouze 

na sopránový hlas, který má zcela odlišný charakter. Střet dvou výrazově různorodých 

hlasů je pro Janáčkův styl typický: 
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lehce [Icggicro] 

Od taktu 54 se sčasovka stává dominujícím prvkem. Dále se objevuje krásná 

imitace cimbálu (t. 58-60). Postupně se kn í dopracujeme zejména zřetelně zahranými 

šestnáctinovými hodnotami, které se vyznačují postupnou gradací v rychlém tempu. 

V následném Adagiu (dolcissimo - 1. 98-125) se šestnáctiny objevují jako ostinátní 

doprovod mezi dvěma krajními hlasy. Tato část dává skladbě zcela odlišný, poklidnější 

a meditativní ráz. Měli bychom jemně podbarvovat horní melodii v sopránu ostatními 

hlasy. Přesto je dobré se i v této klidnější části pokusit o nepatrný vývoj. Volba tempa je 

zde individuální. Velkou pozornost je třeba věnovat zvukové diferenciaci vrstev, což je 

obtížné zejména v nízkých dynamických hladinách. 

Závěr skladby se odvíjí v Tempu I. (t. 126-145). Vrací se poklidná úvodní melodie, 

která se rozplyne v závěrečném akordu Cis dur. Pravá ruka může převzít některé vrchní 

hlasy akordu levé ruky, abychom tak elegantně zabránili případnému, zde nežádanému 

arpeggiu. 

2. Lístek odvanutý 

Tato skladba, kterou nazval sám Janáček milostnou písní, okouzluje nesmírně 

plachou, vroucí, hluboce citlivou a přitom maximálně prostou melodií. Je psána v písňové 

formě a-b-a a v tónině Des dur. Dochází zde ke střídání 2/4 a 5/8 taktu. Janáček užívá 

stylizace, která je pro něj nadále příznačná: jednohlasá melodie doprovázená rytmicky 

kontrastním sčasovkovým motivem a prodlevou. Melodie a stylizace skladby opravdu 

připomínají prostou moravskou lidovou píseň. 
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Takty 1-9: 

Andante «' » oa 

•* P simile 

E l * == 
a. i 

m 
PP 

dim. 1 3 

H S f e fi 
/CN 

Í & E 
^ f 3 

Na začátku skladby interpret citlivě zvolí spíše volné tempo (Andante -t. 1-9), ne 

však příliš táhlé. Musí se snažit o maximální prostotu provedení vrchní melodie, 

aniž by přitom opominul její lyrický ráz. Melodii je třeba hrát výrazně cantabile. 

Pokud se skladba hraje bez dostatečné koncentrace, může se stát, že opomineme řádné 

dodržování pomlk (t. 6, 8, 9). 

Problémem je provedení rytmicky výrazného doprovodného motivku v levé ruce, 

kde je třeba na jedné straně zdůraznit právě onu rytmickou stránku a na druhé straně 

nedopustit, aby skladba vyzněla suše. Vyřešení je hlavně otázkou pedalizace. Citlivě užitý 

pedál nenaruší pauzy a nerozmaže sčasovky. 

Po repetici se původní tempo Andante mění na Piu mosso a takt na 5/8. Melodie zní 

naléhavěji, přes postupné crescendo se dostáváme až do fortissima. V taktu 14 se opět 

vrací 2/4 takt. 

Takt 10-13: 

Piů mosso 
5 

''!'P simile 
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Postupná gradace a accelerando jsou charakteristické pro úsek t. 22-29. Tuto figuru 

prudce, ale přesto postupně zrychlujeme, nesmíme se dopustit chyby a nasadit 

např. dvojnásobné tempo. Accelerando plynule přechází v trylek. V taktu 28-29 dochází 

k jeho zeslabení a zklidnění. Jde o nezvyklý případ trylku se spodní sekundou. 

Navazujeme tak plynule na následující část Con moto (t. 30-50) hranou hybněji a 

s odlehčenou melodií {leggiero). Tato melodie obsahuje tóny znějící převážně ve vrchním 

hlase, které se snažíme jemně zdůraznit. Pro snadnější hratelnost této části převezme levá 

ruka některé tóny ruky pravé. Con moto je u Janáčka vždy označením výrazu. Nemusí 

znamenat tempové piu mosso. 

Takty 30-35: 

•Sto. * <£&. 

Postupným crescendem z p p až do / skladba graduje, hudební napětí stoupá. 

Ve vrcholu celé skladby (t. 43, 44) Janáček pomáhá ještě přidanými spodními oktávami 

k melodii. Podle Janáčkovy charakteristiky Lístku odvanutého jako milostné písně 

představuje tato část zcela jistě odvanutou vzpomínku, či odvanutou lásku. 

V další části se opět setkáváme s nátrylem, který vyústí do úplného zklidnění na 

tónu b, jež musí svázat následný takt č. 50. Takty 18 - 50 se opakují, poté zůstává opět jen 

vzpomínka v podobě opakování první časti - da capo. Návrat by měl být charakterově 

odlišen od prvního provedení, měl by působit spíše jako reminiscence, zvětší dálky. 

Při opakování se repetice již nedělá a hrajeme až po znaménko Fine. 
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3. Pojďte s námi! 

Úsměvná skladbička v polkovém rytmu, označená tempem Andante má taneční, 

skotačivý charakter. Zanechává v posluchačích nejvíce bezstarostný a veselý dojem 

z celého cyklu. Začátek navodí příjemnou atmosféru tance. Dvoutaktová taneční výzva 

v D dur se dočká plaché, skoro stydlivé odpovědi: 

Andante («• eo) 

První fráze (t. 1-5) se skládá zpředvětí a dvoutaktového závětí. Předvětí je svým 

charakterem bezstarostné a veselé. Závětí je výrazovým protikladem předvětí, odpovídá 

mu, brzdí jej v jeho optimismu a přináší jakousi hořkost. Začíná dvěma tóny „d" v unisonu, 

což po předchozích trojhlasých akordech rozhodně posluchače zaujme. 

Takty 6-9 přinášejí stoupající sekvenci závětí z první fráze. Toto stupňování 

probíhá v neměnné dynamice pp a následně vrcholí ve sčasovce - t. 10-11, která je 

opakovaným a zrychleným prvním taktem závětí. Nedílnou součástí sčasovky je i 

osminová pomlka, jediný okamžik ticha v celé skladbě, kde sčasovka doznívá v mysli 

posluchače, a tím se stává působivější. 

Takty 10-13: 
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Opakováním předvětí ze začátku skladby (t. 14-16) se dostáváme do druhé části a 

přecházíme zD dur do Des dur, v níž také v p p zazní motiv závětí. To působí na 

posluchače jako velké překvapení. Následuje dvakrát opakované závětí s harmonizací 

melodie, která je v t . 21-23 zdvojena v terciích. Tato část vrcholí v taktech 23-24, kde se 

nachází sedm osminových not v jednom 2/4 taktu. Je nutné dodržet zápis, zejména v taktu 

24. Zde se rytmicky kryjí pouze první noty prvního a druhého hlasu a dále se tyto hlasy 

hrají ve vzájemném poměru 6:7. U Janáčka by zde mohlo jít o přesné zachycení jinak stěží 

popsatelného rubata, užívaného ve folklórní tvorbě hrané na cimbál. 

Takty 21-24: 
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Takty 25-28 vybočují do Ges dur. Opět se zde pracuje se závětím. 

V taktech 29-30 nastupuje sčasovkový motiv v oktávovém unisonu. V závěru se 

Janáček vrací do D dur a tempo je v posledních dvou taktech zvolněno na Adagio. 

Takty 29-32: 

P x P 4 3 X 
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Podkládání hudby mimohudebním programem je u Janáčka oprávněné. Často může 

pomoci k větší přesvědčivosti interpretace a zejména v pedagogickém smyslu je tento 

princip nenahraditelný. Janáčkovi nezáleželo na přesném a pouze jediném výkladu 

skladeb. Můžeme zde najít mnoho různých subjektivních možností výkladu. 

Např. - chlapci lákají dívky k muzice, vyzývají je k tanci. Dívky se zdráhají, nechce se jim 

a nechají se přemlouvat... 

Při interpretaci je třeba udržet jednolitost skladby, složení z malých kousků 

řazených za sebou je velké. Je třeba zabránit tomu, aby každý úsek byl cítěn zvlášť a také 

zamezit přehnaným agogickým změnám. 

4. Frýdecká Panna Maria 

Čtvrtá skladba první řady cyklu vypráví Janáčkovu vzpomínku z dětství: 

k frýdeckému kostelu Panny Marie kráčí procesí. Hlas varhan a zvonu se mísí se zpěvem 

poutníků. Jejich píseň zaznívá nejprve zdálky, mlhavě, podruhé blíže, naléhavěji. 

Varhanní sólo vítá věřící v cíli jejich pouti. Naposledy - zcela blízko - se zopakuje vroucí 

nápěv ve smířené, klidné a pokorné tónině Des dur; tichounce jako motlitba, která sotva 

slyšitelně splyne ze rtů. Nemůže být prostšími prostředky vyjádřena větší pravdivost a 

hloubka výrazu. Jde o jednu z nejkrásnějších Janáčkových melodií. 

Skladba je psána v 6/8 taktu a označena Grave. Janáček zde uplatnil střídání dvou 

kontrastních stylizací. Dlouhé akordy v úvodu skladby připomínají zvuk varhan. Skladba 

jimi začíná, je jimi dvakrát přerušena a těmito akordy také končí. Velebnosti, 

oduševnělosti a zároveň osudovosti dosahuje autor velmi pomalým pohybem (půlová 

s tečkou). Jedná se o nejklidnější plochy z celého cyklu. V takových místech hrozí, 

že skladba ztratí souvislost, napětí a plynulost. V poloze, kterou Janáček zvolil, však klavír 

zní dostatečně dlouze a tak lze toto místo interpretovat prostě, tak jak je psáno, bez obav 

o správné pochopení posluchačem. 

Po úvodních akordech v pp nastupuje pokorná melodie v sopránu, doprovázená 

dlouhou prodlevou na tónu „c" a jemnými ostinátními šestnáctinovými triolami v levé 

ruce: 
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Když znovu zazní čtyřhlasé, ponuré akordy, melodie se vrací - tentokrát 

s poznámkou „blíže". Od taktu 25 dochází ke změně tempa na Un poco piu mosso. 

Skladba graduje, ponuré akordy se zde promění v akordy bouřlivé. Jejich vrchní hlas tvoří 

melodii a dynamika se rychle mění zpp do f f . Zde se nachází dynamický a dramatický 

vrchol celé skladby. Akordy se vypínají až k tragickému, vzrušenému výrazu, aby se opět 

(v taktu 54) navrátily k onomu původnímu usmíření a pokoře. Poté opět zazní sopránová 

melodie, uvedená poznámkou „ dolce " a „ blízko ". 

V taktu 67 nápěv umlkne, aby se jako ozvěna vrátil v taktu 68, avšak nyní již bez 

ostinátních triol v levé ruce. Vše končí dvěma akordy (spoj dominanta-tónika) v tempu 

Adagio. 

Skladba vyniká neotřelou zvukovou krásou a tomu odpovídají i mimořádné 

požadavky na barevnost hry. Obtíže by mohla působit tremola v levé ruce, která mají tvořit 

jemný barevný harmonický podklad pro prostou melodii v pravé ruce. Také je zde zvlášť 

důležitá otázka pedálu. Tremolo má splývat v jednu barvu, ovšem melodie nikoliv. Dvojitý 

příraz, který se objevuje v hlavním tématu, má melodickou funkci a hraje se společně 

s těžkou dobou. 

Z celého cyklu právě v této skladbě hraje úhozová stránka snad největší roli. 
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5. Štěbetaly jak laštovičky 

Tato živá skladbička by mohla být úsměvným obrázkem dívčího rozhovoru. Je 

psána v 2/4 taktu a tónině cis moll. Nese tempové označení Con moto. Tempová označení 

jsou však u Janáčka dosti relativní - jsou spíše výrazová, než tempová. 

První část (t. 1-8) svým rychlým spádem skutečně připomíná veselý, bezstarostný 

dívčí hovor. Má velmi živý, rytmický a úsečný charakter. V průběhu skladby se dvakrát 

vrací. 

Takty 1-12: 

V části Meno mosso (od t. 17) dochází ke zvolnění. Skladba náhle zvážní. Tato část 

má zcela jiný výraz - táhlý, snivý. Cítíme zde nepokoj, naléhavost. Otázky jakoby 

zůstávají nezodpovězeny, objevují se pochybnosti. Úsměv je zahalen jakýmsi stínem. 
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Objevují se zde polyrytmy (5:4), kterými se Janáček inspiroval ve folklórní oblasti, 

především v cimbálové hře. 

Dále (t. 31) se opět vrací tempo a téma ze začátku skladby. V taktu 39 přináší Meno 

mosso též melodii ve středním hlase. Následuje modulační chromatický tok, který vplouvá 

do pianissimové spojky označené Piú mosso (t.58-67). Zde se v taktu 63 opět vynoří jakási 

vzpomínka na hlavní nápěv. 

Následuje pianissimové Adagio, které opět navozuje pocit neodbytné vzpomínky. 

Je vystřídáno doslovnou citací prvního osmitaktí - Tempo I. Skladba končí 

návratem tempa Meno mosso. Závěr na nás působí dojmem, jakoby cosi zůstalo 

nevyřčeno. 

Při interpretaci je důležité především správné vystižení obou zmíněných charakterů 

a jejich kontrastu. Je třeba objevit známky polyfonie, čehož lze zajímavým způsobem 

využít. Na mnoha místech nám může pomoci představa instrumentace, která umožní 

plasticky vyjádřit efekt tří zvukových pásem. Důležitá je volba tempa. Rychlejší působí 

živějším dojmem, umírněnější pak zdůrazňuje zajímavou melodickou stránku skladby. 

6. Nelze domluvit 

Program této skladby nebyl nikdy zcela konkretizován ani Janáčkem, ani jiným 

autentickým pramenem. Do prosté, teskné melodie bezohledně vpadá temný, ponurý motiv 

v ostrém rytmu, což mu dodává neklidu. Přichází vždy v rychlejším tempu a v dynamice 

p či pp. Jedná se o pro Janáčka typickou sčasovku. Lyrický nápěv nemůže nikdy dopovědět 

své sdělení. Započatý hovor je vzápětí přerušen. 
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V průběhu skladby přechází melodie do různých tónin. Interpret by neměl projít 

bez povšimnutí žádnou harmonickou změnu. Melodie začíná v unisonu, ale od taktu 9 je 

podložena širokými arpeggiovými akordy, které připomínají cimbál. 

Skladba působí dojmem trpkosti, tísně. Jako když se do tklivé písně vkrade zlá 

předtucha, až se úzkostí zajíkne hlas a srdce se rozběhne divokým rytmem. Nelze domluvit 

něco hrozného, něco, k čemu se těžko nacházejí slova. Skladba možná souvisí s nemocí 

Janáčkovy milované dcery, s předtuchou toho nejhoršího. 

Každý úsek má zcela jiný charakter a vyžaduje jiný úhoz. Z toho plyne problém 

sjednocení skladby. Zrychlení, předepsané v každé sčasovce by nemělo být příliš velké. 

Drobné rytmické hodnoty nesmí překročit míru srozumitelnosti. Naopak lyrickým úsekům 

zase prospěje zcela prosté provedení bez uplatnění rubat. 

7. Dobrou noc! 

Hned v úvodu skladby nás Janáček přesvědčí o tom, že někdy psal svá díla 

nejprostěji jak jen dovedl. Co nejméně not, ale každá má svou důležitost. Je to jako 

vyslovit myšlenku a utichnout. 

První fráze (t. 1-14) působí na posluchače nesmírným klidem a zároveň pocitem 

očekávání. Navozuje nokturnovou náladu. Nacházíme zde prodlevu ve spodní vrstvě, 

sčasovkovou šestnáctinovou figuru a melodii ve středním hlase. 
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Do tiché, zjihlé atmosféry se v t. 15 rozezpívá prostá a nesmírně působivá melodie 

ve vrchním hlase. Ta postupně nastiňuje charakter celé skladby. 

Intimní nokturno se pozvolna mění v emočně vypjatou a vášnivou výpověď. Od 

taktu 35 se pohybujeme ve forte, hudba se zneklidňuje a graduje. V závěru se vracíme zpět 

do nočního ticha, hudba ztrácí na intenzitě, postupně se vytrácí i jednotlivé hlasy a vše 

jakoby usíná. 

Tato skladba bývá označována jako milostná píseň, večerní vzpomínka na cosi 

krásného, přání dobré noci milované bytosti apod. Z klidné atmosféry však vystupuje 

do popředí silný citový prožitek a náhle ve skladbě cítíme i její tragický podtext. Obsahuje 

tolik bolesti, i když pečlivě skrývané. Od líbezného dolce (t. 27) se skladba kontinuálně 

rozvine v accelerando - postupné zrychlení a poté, co se zapojí i dynamická gradace, 

docílíme jisté dramatičnosti nastiňující zlověstnost a odlišnost nálady celé skladby. 

Podtextem by mohlo být přání dobré noci milovanému dítěti, které provází 

zoufalství z předtuchy definitivního rozloučení. 

Skladbu lze pojímat z různých hledisek. Důležité je odhadnout správnou míru 

pedalizace, tak aby šestnáctinová figury byly zřetelné. S tím souvisí i volba tempa. Něžný, 

pomalý úhoz se v melodii střídá s rychlým, cimbálovým. Obtížné je úhozové rozlišení 

melodie a sčasovky především v nízké dynamice. Ale ani ve forte nesmíme zapomínat, 

že veškeré hlasy jsou stále podřízeny vrchní melodii, která je výchozí. Pozornost je třeba 

také věnovat správnému dodržení pomlk, zejména v úvodu, aby nedošlo k nepochopení 

taktu posluchačem. 

8. Tak neskonale úzko 

Tato skladba nepochybně souvisí se zlým obdobím Olžiny nemoci. Odráží 

smrtelnou úzkost umírající a úzkost nejbližších o každou vteřinu jejího života. 
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Svědčí o tom Janáčkův výrok: „Za horkých nocí letních bylo andělské zrovna bytosti tak 

smrtelně úzko "4 Je zde cítit prožívané zoufalství, napětí a tíseň. 

Vyhýbavé harmonie navozují atmosféru tápání, obav. V předznamenání stojí jeden 

křížek, avšak tóninu ani tónorod určit nelze. Častý je zmenšený a zvětšený kvintakord. 

Skladba se víceméně pohybuje v tóninách modálních. Absence základního tónu či toniky 

v posluchači skutečně vyvolává pocit úzkosti. 

Frázi zahajuje sčasovka, která se jako motiv hrozby nese celou skladbou. Melodie a 

prodleva zazní až na lehké době druhé. Posluchač z toho důvodu (chybějící úder těžkých 

dob) těžko identifikuje takt. 

Andante (J • 7«) 

P P P P 

Z jednotné stylizace skladby se vyčleňují pouze t. 42-47 a t. 79-82, jejichž struktura 

je čtyřhlasá a nenajdeme zde sčasovku ani žádnou pomlku. 
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V celé skladbě je dominantním principem přenášení jednoho motivu do různých 

tónových terénů. Motiv zaznívá vždy nově a jinak barevně. 

Při interpretaci je třeba vystihnout charaktery a proměny jednotlivých částí a podle 

toho i různě pedalizovat. Charakter hudby dovoluje logické změny ve výrazu sčasovky. 

4 Vogel, J. Leoš Janáček. Život a dílo. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963 , s. 188. 

36 



Na začátku lze doporučit pedalizovat co nejméně, v dalších částech - např. od t. 24 je 

možné pedalizovat více. 

Interpret by se měl snažit o srozumitelné tlumočení zápisu a dát posluchači najevo, 

že terciová figura není přírazem, ale rovnocennou dvojicí, kde těžší notou je ta první. 

Velmi obtížné je náhlé odstínění jemných dynamických rejstříků. Přesto skladba 

nesmí ztrácet tah. Ten vrcholí v t. 56-57, kde zaznívá osamocená sčasovka ve ff. Je možné 

ji rozdělit do obou rukou. 

Konec skladby má vyznít co nejtišeji. Úzkost v posluchači zůstává i po doznění 

posledního akordu. 

9. V pláči 

Tato dojemná skladbička zaujme posluchače již v úvodu svou prostou melodií 

laděnou v dur. Vzhledem ke kontextu je její mimohudební význam zřejmý. Jde o hluboký 

ukrytý smutek, který snad ani nelze projevovat vnějšími způsoby. Jako pláč člověka, který 

nechce svou bolest prozradit, a tak pláče v klávesách. Zajímavé je však její vyznění, 

kdy nejhlubší žal kryje plachý úsměv, jakoby se umírající Olga usmívala naposledy na 

svět očima zamlženýma slzami. 

Skladba je komponována v 2/4 taktu, tónině G dur a nadepsána tempem Larghetto. 

Janáček zde opouští modální tóniny a často užívá základní harmonické funkce T-S-D. 

Neobvyklá je též absence sčasovky. Setkáváme se pouze s melodií a prodlevou. 

Melodie zaznívá ve vrchním hlase, místy v imitaci zavítá do levé ruky. Po 

zopakování první fráze následuje její stupňování (t. 9-11), kde je melodie zkrácena 

o závěrečný takt. Toto zkrácení přispívá ke zvýšení dramatismu a navozuje pocit 
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zrychlování dechu při propukajícím pláči. Dále se fráze stupňuje ještě více. Pauza -

prázdno v závěru motivu (t. 18) a jeho strohé ukončení připomíná „tušení jisté smrti".5 

Taktem 23 se dostáváme do Des dur. Prodleva v levé ruce je nahrazena figurou 

v osminových notách. Dále dochází k harmonickým změnám, setkáváme se s chromatikou. 

Tato část by měla vyznít hybněji, s chvějivým neklidem. Levý pedál zde považuji za zcela 

nezbytný. 

una corda 
P 

V taktech 40-61 se navracíme k původní melodii, jež zazněla na samém počátku. 

Při interpretaci bych zde omezila užívání rubat. Dynamika by měla být skromnější a měla 

by se držet v nižších dynamických hladinách. Vše, co lze v této hudbě tušit, nejlépe 

vynikne při tom nejprostším provedení. Je možné upozornit na náznaky polyfonie. Velmi 

důležitá je také volba tempa. Příliš pomalé může vést ke ztrátě napětí, naopak příliš živé 

pak stírá závažnost skladby. 

10. Sýček neodletěl! 

Sýček za oknem v blízkosti nemocného je znamením, jež přivolává smrt, jak praví 

slezská lidová pověst. V místnosti, kde lidé bdí u lůžka nemocného svítí světlo, aby sýčka 

odhánělo. Podaří-li se ho zaplašit, nemocný se uzdraví. 

V díle zaznívá vroucí zpěv, jakoby modlitba za uzdravení, která se vrací ve stále 

naléhavější podobě. Do této písně vždy ostře zasahuje zlověstný motiv houkání sýčka, 

jako motiv smrti do zpěvu života. Toto znamení nakonec vítězí, sýček neodletěl a motiv 

smrti má poslední slovo. 

Prudký rozklad akordů na začátku skladby pravděpodobně symbolizuje rozžehnutí 

světla, motiv cis-ais houkání sýčka. Tato zvukomalebná plocha se stále střídá s částí 

4 Vogel, J. Leoš Janáček. Život a dílo. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963 , s. 188. 
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melodickou (prosba za uzdravení). Jak sám Janáček napsal: „Důvěrnou píseň života 

přerušuje zlověstný motiv sýčkův... ". 6 

Úvodní část (t. 1-12) je vhodné hrát vhybnějším tempu a poněkud vznětlivě 

až výhružně v porovnání s hudbou, která bude později následovat. Dáme tak do popředí 

motiv zlověstnosti blížící se smrti. Začínáme prudce ve forte, ale hned od druhého taktu se 

dynamika mění na piano. Dominuje zde sčasovka, která přechází v prodlevu v podobě 

triolového tremola. Vytváří se tím zvláštní neklid, pocit očekávání. Ačkoli trioly hrajeme 

slabě, nesmí ztratit na pravidelnosti a pulsaci. S použitím pedálu tak vytvářejí barevný 

podklad pro melodii v pravé ruce - od 3. taktu přichází motiv malé tercie s označením 

dolce, dutě. Je těžké zde vystihnout odpovídající úhoz, aby melodie zněla poněkud 

zastřeně. 

Andante (J • 
2 u 1J 2. 

V taktu 13 zaznívá poprvé líbezná píseň vE dur. Její překrásná melodie má 

kantilénový charakter. Tempo se zmírní, první frázi zahrajeme mf, s nejvyšší prostotou a 

bez velkých agogických změn. 

4 Vogel, J. Leoš Janáček. Život a dílo. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963 , s. 188. 
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V dalších částech (t. 18-21 a dále) přidáváme na síle a dbáme na zpěvnost melodie. 

Střídání nálad je pro tuto skladbu charakteristické a jak jsem již uvedla, stále se opakuje. 

Do původního tempa nás vrací zlověstný motiv, jenž zazněl v úvodu skladby. 

Pasáž začínající taktem 38 zahrajeme ve své plné bohatosti a s předepsanou 

dynamikou. Na některých místech se mohou objevit velké nároky na rozsah levé ruky. 

Pianista by měl dbát na to, aby prsty nesklouzávaly k nesrozumitelné hře. 

Poklidná myšlenka začínající v t . 59, která zazněla již několikrát, je náhle 

pozměněna velmi krátkou připomínkou „oné zlověstnosti" (t. 63, 68, 73), zatím však jen 

bez většího důrazu a krátce. 

Tento krátký „zlověstný motivek" se jako neodvratnost blížící se zkázy plně 

rozvine v t. 92, kde vyzní ve výrazném forte. Smrt pomalu získává nadvládu. 

Vrchol skladby tvoří část nadepsaná Meno mosso (t. 99-102), jež je plně umocněna 

ff a ritardandem. Motiv života se stává čím dál zoufalejší. 

K původnímu tempu nás vrací část poslední - Tempo I. Myšlenka je zakončena 

staccaty v levé ruce s velmi jemným dynamickým odstíněním (t. 114, 116). V taktech 115 

a 117 musí znít pouze akord pravé ruky bez přeznívání doprovodu. 

Temný akord cis moll s přidanou dórskou sextou ais nechá první řadu cyklu Po 

zarostlém chodníčku neuzavřenou bolestnou otázkou. Posluchače i interpreta by měl udržet 

v napětí ještě po svém doznění. 

Po zarostlém chodníčku - II. řada 

Janáček druhou řadu cyklu Po zarostlém chodníčku v podstatě nenapsal. Pět 

skladeb bez programních názvů vznikalo postupně v různém pořadí a byly různě 

vydávány. Nejprve vznikla část 3 (Piú mosso) a část 5 (Allegro) - kolem roku 1902. Část 1 

(Andante), 2 (Allegretto) a 4 (Vivo) byly zkomponovány nejpozději v roce 1911. 

Diskutabilní je č. 4, která je v některých místech pravděpodobně nedopracovaná. 

Za Janáčkova života vyšla tiskem jen první část - Andante v příloze Lidových novin 

ze 30. září 1911. Kompletní cyklus patnácti skladeb, rozdělených do první a druhé řady, 

byl vydán až v roce 1942. 

Formálně zůstává Janáček u typu písňové či rondové formy. První dvě skladby 

(Andante a Allegretto) stylově navazují na předchozí řadu svou náladou i formou, ale další 
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se již liší. Je zde bohatší a efektnější klavírní stylizace a také harmonická a rytmická 

stránka je komplikovanější. Janáček více experimentoval s klavírním zvukem. 

1. Andante 

Úvodní skladba v Es dur (modálně zabarvené) působí velmi prostě. Cimbálově 

stylizovaná melodie v pp v pravé ruce s dlouhou kvintovou prodlevou působí klidným 

dojmem. Je tvořena dvěma hlasy a jejich imitačním a kánonickým vršením. Původní 4/8 

takt se střídá s 1/8, což posluchače nijak neruší. 

Andante J--so 

V t. 8-10 se vrchní hlas odpoutá a tvoří výraznější melodickou frázi v dynamice 

forte. Vzápětí Janáček požaduje rychlé diminuendo až do piana. Od taktu 11 je opět slyšet 

jakoby vzdálený cimbál v pp. 

V taktu 15 dochází ke změně předznamenání. Melodie ve vrchním hlasu zde znějí 

plněji, především díky tříhlasým akordům v obou rukou. Ty jsou vždy po dvou taktech 

uvedeny výraznou šestnáctinovou figurou v levé ruce v různé dynamice. 

Střední část od t. 29 přináší změnu tempa na Un poco piú mosso. Cimbálová 

stylizace mizí a melodie v sopránu je podepřena triolovým akordickým doprovodem 

s rychle se měnící harmonií. Janáček zde staví čtyři čtyřtaktové fráze, vždy oddělené 

vsunutým pátým taktem (rytmus přebírá z předešlých cimbálových motivů). V tomto místě 

(t. 33, 38, 43, 48) bych doporučila pedalizovat méně nebo vůbec, aby tak autorův 

originální záměr - střih přesvědčivě vyzněl: 
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Od t.44 dochází k prudké gradaci až do ff a melodie získává dramatický charakter. 

Po pianissimové spojce a opakování celé střední části následuje zkrácený návrat 

prvního dílu (t. 1-10) a krátká koda v Adagiu. 

Při interpretaci je nejdůležitější vystihnout obsahovou rozdílnost kontrastních částí. 

Prodlevy by neměly být zcela přehlušeny figurami. Pravá musí levé naslouchat. Velkou 

roli zde má citlivé užití pedálu. Janáček považoval i ticho za důležitý prvek, za jistý druh 

zvuku, který provokuje k větší fantazii. V takových místech musíme tichu naslouchat 

a tóny do něj opatrně vkládat. Skladba má rapsodický ráz, ale při zvolňování na konci frází 

bychom měli být opatrní, abychom neztratili tah a dílo nepůsobilo rozkouskovaně. 

2. Allegretto 

Jemná, lyrická melodie v dynamice pp - p v prvním dílu skladby (t. 1-31) působí na 

posluchače klidným, mlhavým dojmem, jako vzdálená vzpomínka. Měla by být hrána 

lehce a s použitím pedálu. 
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Tato skladba je harmonicky jednodušší než předchozí Andante. Často se sice mění 

předznamenání, ale pohybuje se převážně v moll a dur, s občasným užitím modálního 

zabarvení vycházejícího z moravského folklóru. 

V druhém dílu (t. 32-76) stoupá napětí, pohyb se zrychluje. Od Poco mosso v t. 33 

se dostáváme až k tempu Presto od t. 49. V t. 44-56 se objevuje cimbálová imitační 

kadence, která postupně narůstá a graduje až do ff v taktu 57. Tuto dynamiku a napětí 

bychom měli udržet až do t. 75, kde druhá část končí. Velmi dramaticky zde působí úsek 

s tvrdošíjným opakování dvou akordů (t. 63-74), kde posluchač jistě mimořádně zpozorní. 

Následuje zkrácená první část a po repetici přichází jakási coda (t. 88) v dynamice 

ppp. Jako by se náhle vynořila dávná, nezachytitelná vzpomínka. Skladba končí 

čtyřtaktovým Adagiem, kde vše postupně odezní. 

3. Piu mosso 

Tato skladba působí velmi živým a svěžím dojmem. Oproti předchozím dvěma je 

ve výrazu poněkud veselejší. Dochází zde ke střídání rytmicky výrazného pochodového 

motivu (takt 1-2) střítaktovým melodickým motivem doprovázeným houpavými 

šestnáctinami v levé ruce. 
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Dramatičtější zápletka přichází v druhém díle (od taktu 23), v němž je stupňován 

melodický motiv z prvního dílu. Začíná vpianissimu a postupně graduje. Posouvá se 
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sekvencovitě směrem nahoru a vrcholí zuřivým trylkem, který předchází nej vyššímu tónu 

skladby a sestupnému cimbálovému běhu (takt 31). Za ním se pak ozve velmi výrazný 

pochodový motiv. 

Následující díl přináší prostou a pokornou melodii v pp. Je výrazovou protiváhou 

předchozího dílu. Z C dur přechází do As dur, kde zaznívá poněkud výrazněji. 
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V t. 58-69 je druhý díl opakován v různých tónových terénech. V taktu 70 se vrací 

prostá a klidná melodie s poznámkou dolce, nyní v Des dur. 

Závěr skladby je tvořen reprízou prvního dílu. V t. 98 začíná krátká třítaktová koda, 

v níž se dostáváme z velmi vysoké dynamiky do závěrečného pianissima. 

Při interpretaci je třeba vystihnout velmi prudké výrazové změny na malých 

časových plochách. Důležité je úhozové rozlišení jednotlivých vrstev, což je obtížné 

zejména v pianissimu. Volba tempa by měla podpořit vitální a svěží charakter skladby. 

4. Vivo 

Na rozdíl od předchozích skladeb si u Viva nemůžeme být jisti jeho dokončeností. 

V jediném dochovaném zápisu nelze přesně dešifrovat Janáčkem tužkou dodatečně 

naskicované vpisky nových nápadů. Někteří vydavatelé (např. Fr. Schäfer v r. 1942) se 

proto pokusili o jejich dopracování. 

Skladba má folklórní ráz a místy připomíná jakýsi stylizovaný tanec. Působí velmi 

veselým, bujarým dojmem a žádá si živého, energického interpreta se smyslem pro 

tanečnost a velké dynamické rozdíly. 

Je psána v 2/4 taktu, tónině Es dur a jednoduché písňové formě. První díl (t. 1-35) 

přináší charakterově odlišné motivy, které jsou si však motivicky příbuzné. 

Nej výraznějším prvkem prvního motivuje ostrý tečkovaný rytmus. 
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Vivo 

P P P P 

V druhém motivu se objevují synkopy v levé ruce a ligatury v pravé. Dále se oba 

prvky setkávají a proplétají (t. 24-31). První díl je ukončen krátkým, úsečným motivkem: 

Druhý díl (od t. 36) s označením dolcissimo je hrán ve stejném tempu. Působí 

podstatně hřejivějším a něžnějším dojmem. Předchozí motivy se tu pohybují v nových 

tónových terénech a harmonizacích. 

Taktem 81 se vracíme opět do oblasti prvního dílu, pouze s drobnými změnami. 

Skladba graduje. Přes accelerando (t. 96-103) plynule přecházíme v Presto (t. 104). 

Následuje velké crescendo až do ff v taktu 114. V závěru (tempo Adagio) přichází změna 

tónorodu poslední figury, což posluchače napne a překvapí. 

Při interpretaci je zvlášť důležitá otázka pedálu. U vyspělejších interpretů je možné 

využít prostřední pedál. Lze tak zadržovat prodlevy a zároveň pravým pedálem čistě 

pedalizovat zbylé vrstvy. 
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5. Allegro 

Závěrečná skladba se z cyklu Po zarostlém chodníčku značně vymyká. Je 

nejrozsáhlejší a také technicky nejnáročnější. Je psána v 3/8 taktu a tónině c moll. Přináší 

řadu typických znaků Janáčkova stylu - melodii, figuru a prodlevu. Velmi důležitým 

prvkem je tečkovaný rytmus. 

Základní rytmický motiv prostupuje celou skladbou. V úvodu je jím rytmizována 

melodie v pravé ruce. V taktu 7 přebírá rytmický motiv vrstva figur: 

Allegro (J -60) 

Od taktu 13 se úvodní fráze opakuje v jiných tóninách. Dostáváme se tak 

ke druhému dílu (od t. 28), který má podstatně srdečnější, tanečnější charakter. V pravé 

ruce zaznívá melodie v sopránu místy zdvojená v oktávách. Pod ní je velmi rychlá figura -

jakési tremolo - úhozově velmi obtížně hratelné. V levé ruce má významnou roli 

rytmizovaná prodleva v tenoru a dlouhá nerytmizovaná prodleva v basu. 
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V taktu 60-89 je tato část obměněna jinou harmonizaci a jinými tóninami. První díl 

je opakován od taktu 94. Poté následuje (t. 112) další varianta druhého dílu, tempově 

a dynamicky odlehčená. Prázdný takt 131 vytváří veliké napětí - co bude dál? Je to jakýsi 

tichý vrchol celé skladby a měl by být interpretem přesvědčivě podán. Poté skladba 

pozvolna v tichosti doznívá v dynamice pianissimo. 

Důležitá je zde volba tempa tak, abychom zvládli vyhrát čtyřiašedesátinové figury a 

zároveň spojili melodii do frází - nesmíme nasadit tempo příliš pomalé, při kterém by tóny 

melodie brzy doznívaly. V rychlých figurách nám pomůže představa cimbálu. Podstatné je 

také správné frázování a metrická srozumitelnost. 

Shrnutí 

Cyklus Po zarostlém chodníčku se objevuje nejen na koncertních pódiích, ale bývá 

často oblíbenou součástí repertoáru žáků vyšších ročníků I. stupně ZUŠ a II. stupně, 

studentů konzervatoří a ostatních hudebních škol. Výrazové prostředky nejsou okázalé, 

nenajdeme zde žádné virtuózní rysy, využití nástroje spočívá spíše v úhozové, barevné a 

zvukové stránce. Drobné formové útvary připomínají částečně svou přehledností stavbu 

lidových písní. Posluchačsky jsou proto nesmírně působivé a vděčné. 
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3.3 Sonáta 1. X. 1905 

Skladba vznikla jako odezva na dramatické události, k nimž došlo na podzim roku 

1905 v Brně. Na 1. říjen tam byl svolán tzv. Volkstag, sjezd Němců z celého bývalého 

Rakouska, který měl posílit odpor brněnských Němců proti zřízení české univerzity 

v Brně. Brno bylo tehdy považováno za předměstí Vídně a německá strana 

nekompromisně mařila veškeré pokusy o založení druhé české univerzity právě v tomto 

městě. 

Materiální a občas i intelektuální převaha německé části brněnského obyvatelstva 

Janáčka iritovala. Snažil se, aby se kvalitního vzdělání a kultury dostalo i brněnským 

Čechům. V tom spatřoval první krok k nastolení sociálně spravedlivějších poměrů. Byl 

přesvědčením Slovan se silným vlasteneckým cítěním a angažoval se pro obranu české 

řeči. Velkou šanci k naplnění těchto snah viděl právě v založení druhé české univerzity. 

Němci však chtěli dokázat, že Brno je německé město a české školy jsou tu 

zbytečné. Češi se proti tomu rozhodli demonstrovat a obě strany konfliktu se střetly 

v ulicích města. Při srážce demonstrantů s přivolaným vojskem utrpěl smrtelné zranění 

český truhlářský pomocník, dvacetiletý František Pavlík. Stalo se to na mramorových 

schodech Besedního domu, který byl tehdy jakýmsi centrem českého tábora. 

Janáček byl osobně přítomen těmto demonstracím a zabití bezbranného, 

neozbrojeného dělníka jej hluboce zasáhlo. Sonáta byla bezprostřední reakcí na tuto 

tragickou událost, byl to umělecký protest. Janáček skladbu původně nazval 

„Z ulice dne 1. října 1905". Později byl titul zkrácen na 1. X. 1905. Dílo mělo tři části 

a velmi pohnutý osud. Bylo věnováno „památce dělníka probodeného při manifestacích 

za universitu v Brně". Autor svěřil skladbu do rukou pianistky Ludmily Tučkové a její 

premiéra byla naplánována na 21. ledna 1906 na koncert brněnského Klubu přátel umění. 

Janáček se však záhy zděsil, co to vlastně napsal. Jeho sonáta byla tak odlišná od všeho, co 

kolem sebe slyšel. Těsně před koncertem tak zřejmě v návalu sebekritiky z rukopisu 

oddělil a zničil 3. větu. Měla pravděpodobně charakter smutečního pochodu. Interpretka 

hrála pouze zbylé věty s názvy Předtucha a Elegie (od r. 1924 Smrt). 

Podruhé byla skladba provedena na soukromém koncertu v Praze. Ani zde nebyl 

autor spokojen a pokusil se o její zničení. Nedokázal se zřejmě vypořádat s porovnáním 

svého díla s ostatními kompozicemi, které zde zazněly, a nedokázal docenit hodnotu 
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své skladby. Opět sebral Ludmile Tučkové noty a hodil rukopis sonáty do Vltavy. Později 

sám líčil tuto událost takto: „Nechtělo se to potopit, papír se vzdouval a plaval po vodě jak 

bílé labutě... "7 

Janáček si myslel, že celou sonátu tím definitivně zničil. Ludmila Tučková však 

správně vytušila riziko vyplývající z přemíry skladatelovy sebekritičnosti a tajně obě věty 

ještě před jejich uvedením opsala. Při oslavě svých sedmdesátých narozenin roku 1924 se 

Janáček o opisu dozvěděl a provozování své skladby povolil. Odsouhlasil i její tiskové 

vydání v Hudební matici Umělecké besedy (r. 1924), které doprovodil slovy: 

„Bílý mramor schodiště Besedního domu v Brně -

Klesá tu zbrocen krví prostý dělník František Pavlík -

Přišel jen horovat za vysoké učení -

a byl ubit surovými vrahy." 

Tak zůstalo pro lidstvo uchováno toto pozoruhodné dílo, jedna z nejpůsobivějších 

klavírních skladeb počátku 20. století, která má význačné postavení nejen mezi 

kompozicemi Leoše Janáčka, ale v klavírní literatuře vůbec. 

I když sonáta nemůže být pro svou obtížnost předmětem výuky na ZUŠ, ale až 

ve vyšších ročnících konzervatoří a vysokých hudebních škol, je vhodné s ní žáky seznámit 

jako se stěžejním klavírním dílem Janáčkovy tvorby. Působí velmi sugestivně, je plna 

dramatismu a napětí. Na interpreta klade velmi vysoké nároky nejen po stránce technické, 

ale především po stránce výrazové. 

Obě věty se nyní pokusím podrobněji analyzovat. 

1. věta - Předtucha 

Tato věta má sonátovou formu. Je psána v tónině es moll, která svou barvou 

umocňuje tesknou a sklíčenou atmosféru charakteristickou pro celou sonátu. I když 

Janáček tradiční formy téměř nepoužíval, Předtucha je výjimečným případem jeho snahy 

skloubit takovou formu s jeho typickými kompozičními prvky. Místo spojovacích mezivět 

jsou zde sčasovky, které mají stejnou závažnost jako témata a tvoří dramatické napětí. 

Nacházíme zde pro Janáčka typické prodlevy, modality, příznačné intervaly starých tónin, 

častou polyrytmiku, arpeggia. To vše nás utvrzuje v myšlence o folklórních inspiracích. 

7 Kožík, F. Po zarostlém chodníčku. Praha: Československý spisovatel, 1967, s. 49. 
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Hlavní téma tvoří úvodní čtyři takty: 

Con moto. J.= 73 

Rozklad tónického akordu v levé ruce a tichá, legatová melodie v pravé ruce nás 

uvádějí do smutné nálady plné napětí podobnému klidu před bouřkou. Tu přeruší ve 

čtvrtém taktu ostrá rytmická figura - sčasovka, představující jakousi hrozbu. Dochází zde 

k prudkému střídání dynamiky - počáteční pianissimo se mění ve forte. Sčasovka vychází 

z hlavního tématu, je jeho zhuštěním. 

V pátém taktu zopakuje pravá ruka svůj motiv naléhavěji. Sčasovka jej opět utne 

svou úsečnou odpovědí. Gradace vrcholí v 7 - 9 taktu maximální naléhavostí neodbytné 

myšlenky. Mírné zklidnění přináší ústup rytmických figur a diminuendo v 9. a 10. taktu. 

Od taktu 11 sčasovka přichází jako doprovodná figura k hlavnímu tématu. Janáček 

zachovává typickou třívrstvou stylizaci a snaží se zároveň o jej í cp nejäiräi rozlohu ve 

prospěch ZVUKOYČ barevnosti, To přináší interpretům vclKc M t f f i Mrotof; Y t t o 

13 a 14 se totéž opakuje o tón výš se změnou harmonie. 

Takty U-14! 
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Od 15. taktu se zvedá mohutná gradace. Téma se vzpíná stále výše až se změní jen 

v opakování výrazně rytmické části svého motivu. Prodlevy v basu se mění na figury 

imitující střední hlas a veškerou pozornost tak na sebe strhávají dvě vrstvy sčasovek. 

50 



Takty 15-20: 

Dynamické označení fff spolu s Janáčkovým pokynem „tvrdo" nás přivádí 

k vrcholu expozice završeného trylkem v obou rukách (t. 21). 
Prudký d y n a m i c k ý pád z f f f do ppp v taktech 22 n 23 připravuje oblost ved le j š ího 

tématu (od taktu 24) v G dur: 

Z posluchače rázem opadne všechno děsivé napětí. Po této prosté a zpěvné vedlejší 

myšlence následuje část spolyfonně se překrývajícími imitacemi v taktech 32 - 35. 

Spojovací mezivěta (t. 32 - 40) přináší novou, dvouhlasou sčasovku. Ta se stane 

přechodným prvkem mezi expozicí a provedením. Koruna na taktové čáře se týká pouze 

opakování expozice - pro návrat do úvodní nálady je velmi potřebná. Naopak při 

pokračování provedením by brzdila přirozeně plynoucí tok hudby. Dynamika stále stoupá. 

Od t. 61 dochází k velkému crescendu. Sčasovky v pravé ruce ještě znásobují napětí. 
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V momentě, kdy zazní v taktech 65 - 68 dva zoufalé výkřiky, nabývá předtucha hrozivých 

rozměrů: 
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Vzrušený charakter pokračuje i po nástupu reprízy (t. 77), Janáček neslevuje na 

dynamice, až do t. 88 trvá ff. V taktu 92 přichází lyrické vedlejší téma v As dur. 

V závěrečné kodě se změní dynamika z ff na p. Zlá předtucha ale zůstává i po tichém 

závěrečném akordu es moll. 

2. věta - Smrt 

Toto drásavé Adagio, plné vzdoru a smutku, kráčí pomalým tempem smutečního 

pochodu. Je to žalozpěv nad padlým hrdinou. Má písňovou formu ABA'. Téma je jakoby 

smuteční variací na hlavní motiv I. věty. Povšimněme si dramatického efektu - motiv 

začíná šestnáctinovou pomlkou na těžké době: 

Adagio. A se 
A l • 1, L^ ^r . • -— — f=r=S~~\ n jp.ft .; fTTT̂f 

Q g f — 

p j •ft 
4 = 

w 
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Je zde neobyčejně důležitý rytmus, který má působit jako přerývaný tlukot srdce, a 

jednotlivé fráze je nutno „dodýchat". 

V taktu 7 a 8 dochází k výrazovému vrcholu, prudkému oživení, které pak pozvolna 

opět klesá až do taktu 17. 
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Druhý díl přináší jednu velkou gradaci a tvoří rozsáhlou dramatickou plochu, 

která posluchače doslova pohltí svým sugestivním výrazem. V taktu 23 se objevuje nový 

prvek - figura se stále se opakujícím tečkovaným rytmem. Ve větě je užita jednak jako 

sčasovka (takt 23 - 33), ale také jako rytmizovaná akordická prodleva (takt 35 - 45). 

Takty 35-36: 

Dynamický a výrazový vrchol 2. věty se nachází při návratu dílu A. Po celé gradaci 

přichází prázdno - pomlka v taktu 46. Dále nacházíme téměř doslovnou reprízu prvního 

dílu skladby. Začíná však v dynamice ff. Vzdor a rozhořčení nad smrtí nevinného člověka 

podporují přidané akordické sčasovky. 

Takty 45-47: 

Vnitřní napětí trvá až do posledního taktu celé sonáty. V závěru ztrácí dynamika 

postupně na síle, jakoby zlobu nahradila lítost. Stejně jako první, i druhá věta končí es moll 

akordem v ppp. 

Poznámky k interpretaci 

I když je sonáta uváděna jako fragment (vzhledem k chybějící třetí větě), měla by 

být chápána jako uzavřený celek. Je to dílo velmi závažné, nesoucí všechny znaky 
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vrcholného Janáčkova stylu. Ktomu musí přispět i interpretace respektující hloubku, 

expresivnost a zároveň rezignaci druhé věty, po níž už není co dodat. Sonáta má silný 

programový podtext a je vrcholným dílem českého expresionismu. 

Na interpreta klade vysoké technické nároky - některé partie skýtají téměř 

neřešitelné technické obtíže, ale především po stránce výrazové a úhozové je velmi 

obtížná. Klavír je zde využit ve všech polohách a rejstřících. Interpret musí udržet silné 

dramatické napětí a využít krajní dynamické meze. Ve vrcholech dosahuje Janáček až 

symfonického zvuku, ze kterého často střihem přechází do nejjemnějšího pianissima. 

Je třeba se oprostit od jakýchkoliv náznaků romantizující interpretace, sonáta si 

žádá realistické vyjádření bez falešného pathosu. 

Interpret by měl být schopen skladbu zahrát Jedním dechem", tzn. obě věty chápat 

jako celek, jehož celkové výstavbě se musí přizpůsobit i pečlivé vypracování detailů. 
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3.4 V mlhách 

Klavírní cyklus V mlhách dokončil Leoš Janáček v dubnu roku 1912. Tvoří jej čtyři 

části: Andante - Molto adagio - Andantino - Presto. Obsah autor blíže neurčil, rozhodně 

by ale nebylo správné jejich společný název považovat za jakýsi znak impresionistického 

zaměření. Jde o díla konkrétního vyjadřování, s hlubokým citovým obsahem. 

Název V mlhách je symbol vyjadřující tehdejší duševní stav skladatele. Janáček stále nebyl 

smířen se smrtí dcery Olgy, nedostalo se mu podpory, pochopení a uznání jako skladateli. 

Nenajdeme zde záblesky životní radosti a štěstí. Někdy je z hudby cítit bolest, smutek, 

jindy pevné odhodlání i naprostá rezignace. 

Sjednocujícím prvkem celého cyklu je jednak myšlenkový základ, ale i volba 

„zamlžených" tónin s pěti až šesti b a užívání jednoduché třídílné formy. Hudební řeč je 

dynamicky výbušná, plná metrorytmických změn, zvratů a dramatismu. Skladby nejsou 

příliš kontrastní, a le je v nich pohyb, prudkost i vroucnost. Působí improvizačním dojmem, 

přinášejí náladovou poezii, ale jak jsem již uvedla, kouzla impresionismu jsou jim cizí. 

Rytmická stránka je značně složitá. Sčasovky vnášejí do poklidné atmosféry neklid. 

Faktura je pro Janáčkův sloh příznačná - nápěv, sčasovka, prodleva. 

Janáček zadal celý cyklus do soutěže brněnského Klubu přátel umění. Porota 

požádala dva odborníky z Prahy, dr. Jana Branbergera a Karla Hoffmeistera, o posudky 

na jednotlivé skladby. Zvítězily skladby Leoše Janáčka V mlhách a cyklus písní Janáčkova 

žáka Jaroslava Kvapila. Cyklus V mlhách byl poprvé vydán jako prémie Klubu roku 1913. 

Dne 24. ledna 1914 došlo k jeho veřejnému provedení na koncertu Varhanické školy. 

Interpretkou díla byla učitelka školy Marie Dvořáková. 

Cyklus patří mezi nejhranější a stylově nejvyzrálejší Janáčkovy skladby. 

1. Andante 

Skladba začíná vroucí sopránovou melodií v pianu, která je doprovázena osminami 

v levé ruce s prodlevou na tónu des: 
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cantando 

dolcissimo •&Ď. simile 

Dynamika je velmi různorodá, za pomoci crescenda a acceleranda se dostáváme 

až do ff v taktu 25. Po tomto zoufalém dynamickém vrcholu přichází znovu hlavní 

sopránová melodie v pianissimu, nyní trochu pozměněna: 

Gradace do ff zde již nepřichází, hudba zůstává v pp (t. 38) a pozvolna zhasíná 

až k další části Poco mosso (t. 49). Zde se objevuje nový motiv v mollové tónině 

nad dlouhou basovou prodlevou. Tato smutná melodie v pianissimu končí významnou 

čtvrťovou pomlkou ve vsunutém VA taktu. 

Poco mosso J =133. 

cantando 

EE 
con « a . 

& 

& 
<&Z>. 

V taktech 52-53 poprvé přichází sčasovka v dynamice ppp v podobě kánonicky 

zpracovaného běhu rozděleného do obou rukou. 

Icggiero e veloce-

cantando 

V taktu 57 se objevuje znovu a sehraje úlohu prudké gradace až do fff v taktu 62. 

Dále se v t. 64 spojuje s předchozím motivem, což vyústí do velmi dramatického úseku 

(t. 64-72). 
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Čistě mollový charakter motivu se mění v t. 73 na durový (As dur). Vzápětí je tato 

durovost zpochybněna snížením šestého stupně. Takové střídání moll a dur je u Janáčka 

časté. 

Dále se opět vrací hlavní melodie. Skladba končí krátkou kódou od t. 108 v tempu 

Adagio a následným Con moto v tónině Des dur. 

2. Molto adagio 

Ve druhé, monotematické části je melodie přerušována pomlkami. 

Molto Adagio. Á ? » . 

/ - A X h . i ; 5 W P ^ f l ,!•/*, 
[m* b V B -y-j 
11> 
) P d 
í —y v 

olcc 
— f = ď ď c m V T 
= f i - = «a. 

Z toho důvodu většina posluchačů netuší, kde leží těžké doby. Tato část může 

působit poněkud nesouvisle. Pro interpreta je obtížné dát najevo, že skladba začíná 

pomlkou. Ale možná právě to byl autorův záměr - „v mlhách". 

Ve skladbě je velké výrazové bohatství. Interpret musí zvládnout rychlé změny 

dynamiky, tempa a nálady často bez jakékoliv přípravy. 

V taktu 16 se tempo mění na Presto a v ppp se tu poprvé objevuje plachá sčasovka, 

pod kterou zaznívá basová prodleva: 
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Od taktu 28 přichází postupně velká gradace, která vytváří obrovský výrazový 

kontrast skladby. Objevuje se nový motiv (t. 30), který zaznívá spolu s sčasovkou. 

Takty 28-33: 

Hudba prudce graduje až do t. 39, kde opět přichází Tempo I. Bez rubata (které je 

též vyznačeno v notovém zápisu) tato část nevyzní přesvědčivě. 

V dílu označeném Grave (t. 51-63) přichází motiv z t. 30 v augmentované podobě. 

Pro tento úsek jsou příznačné prudké dynamické kontrasty na malých plochách. 

Po návratu Tempa I v jiné tónině (As) přichází Adagio, které hraje roli kódy. 

Zaznívá zde pozměněný motiv z části Grave. Hudba pozvolna dohasíná, čemuž od t. 94 

pomůže una corda a tempo Un poco meno mosso. 

3. Andantino 

Třetí část, dvoudílná s kódou, je prostá, skoro lidová píseň. Střední díl (od t. 37) je 

útočné appasionato, ale také bolestné „dolente". 

Celá skladba je vystavěna z jediného motivku, který je prováděn v modulačně 

bohatých plochách (např. Poco mosso od t. 8). V průběhu skladby je základní motiv 

rozvíjen, rozšiřován i zhušťován. 
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První část skladby působí velmi klidným, zpěvným, odlehčeným dojmem. 

Takty 1-4: 

Andant ino J =so 

Zvrat ve střední části (t. 37) je velmi náhlý. Pozměněný motiv zde zaznívá 

v nejrůznějších výrazových polohách. Pohybuje se mezi nadějí, nejistotou, žalem či 

chladnou předtuchou. 

Takty 36-48: 

V t. 69 se vrací první část, podstatně zkrácená a sehrávající spíše roli kódy. Působí 

jako mlhavá vzdálená vzpomínka. 

Skladba si žádá vyzrálého interpreta, který přesvědčivě vyjádří a procítí všechny 

výrazové změny. 
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4.Presto 

Poslední část je nejzávažnější a interpretačně asi nejobtížnější skladbou cyklu. Má 

zvláštní začátek - hlavní téma v podobě cimbálově improvizační fráze (t. 1-5) doprovázené 

prodlevou a dvaatřicetinohou figurou. V taktu 5-9 nacházíme totéž transponované o kvintu 

níže. U obou frází Janáček vypisuje rubato - tempo Presto se mění na Meno mosso: 

Takty 1-8: 

Presto J = 160 
/Tv-

ferřff==mg^Ég 
Meno mosso 

sj 
I ě 

1 

V sosí. acccl. 

mm <V UL 

/ 
a tempo 

J 

P 

u 
3EESE S E 

Presto. 
— — 

Meno mosso. 

E ft § i 3BCI -jí 0 f > 
sost. accel. 

3É 
a tempo 

«a. 

Od taktu 9 autor zpracovává druhou polovinu fráze - Meno mosso, která prochází 

různými tóninami a jejich kombinacemi. Objevují se zde velmi výrazné výkyvy dynamiky. 

Z f f se náhle dostáváme do pp apod. V taktu 32 přichází Tempo di Meno mosso. 

Sopránová melodie je doprovázena pravidelnými dvaatřicetinovými figurami v levé ruce. 

Hudba graduje a je stále naléhavější, i když je neustále přerušována pomlkami. 

V taktu 48 se vrací hlavní téma. 

Ještě dramaticky vyhrocenější je následující díl - Andante (od t. 56). Nejprve zazní 

triolově rytmizovaná prodleva v pomalejším tempu a dynamice forte, která výrazně 

připomíná motiv smrti ze skladby „Sýček neodletěl": 
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Takty 54-58: 

/1S t>. fr 1 
—Andante (J=e< 0 

/ 
• ^ í r H R -

rit. / b £ £ 
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tressivo 
>£ Jt 
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V taktu 64-65 se objevuje sčasovka ve fř. 

feroce e string. 
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V 
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Faktura se postupně zhušťuje (takt 77) a vrchol přichází v t. 82-87, kde klavírní 

stylizace dosahuje téměř symfonických rozměrů: 

Takty 82-87: 

I 
d - »- 4- t« H — 0 U>sr4l-* 

' ^ • r V i f - ' T T ... ruá. 

\ m.s. 
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? u 
K-
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r t-JTT r , f ^ f r r L L 
«a . 
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Od t. 90 dochází k uklidnění, hudba se rychle ztiší na ppp. Dlouhý trylek připraví 

návrat prvního dílu. 

Adagio poco rubato (t. 102-120) přináší rytmicky pozměněné hlavní téma ve 

středním hlase, nad kterým zaznívá v pravé ruce dvaatřicetinová figurka. Janáček zde staví 

další gradaci, jejíž vrchol je zároveň jedním z nejzoufalejších vrcholů celého cyklu: 

Objevuje se zde motiv malé tercie na stejných notách jako ve skladbě „Sýček 

neodletěl". Tento motiv je v t. 123-125 rozšířen, opakováním dále gradován, až nakonec 

vyústí do opakování Andante (t. 131). To je tentokrát zkrácené a násilně přerušené 

příchodem hlavního tématu (t. 149) v subito pianu. V závěru téma vyznívá zcela odlišně 

než v úvodu skladby. Působí prázdně až zoufale. Závěr skladby tvoří Adagio (t. 157-159), 

které má roli jakési kódy. 

v 

Dodatky k interpretaci a využití v ZUS: 

Největším prohřeškem proti Janáčkově hudbě je interpretovat ji bez vnitřní účasti. 

Autor sám často měnil dynamiku, tempo i výraz jednotlivých míst v zájmu vystižení 

„pravdy okamžiku". Interpretace nesmí být nikdy akademická. 

Janáček měl rád plný zvuk nástroje s častým užíváním pedálu. Pedalizace však 

musí mít - zejména u sčasovek - vždy řád a logiku. 

Na základě pochopení Janáčkovy hudby však může interpret rozvinout svou vlastní 

subjektivní koncepci, svůj vlastní příběh a neustrnout tak na pouhé reprodukci autorova 

textu. Z tohoto důvodu je cyklus vhodný pro studenty konzervatoří a vysokých hudebních 

škol. V ZUŠ je možné nastudovat jednotlivé skladby s talentovanými a hudebně vyzrálými 

žáky vyšších ročníků II. stupně a studia pro dospělé, kteří mají velmi vřelý vztah 

k Janáčkově hudbě. 
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3.5 Vzpomínka 

Rokem 1912 skončilo období, kdy se Janáček intenzivněji věnoval tvorbě pro 

sólový klavír. Reminiscencí této doby a zároveň posledním uceleným dílkem pro sólový 

klavír je Vzpomínka - drobná miniatura z roku 1928. Janáček ji napsal na žádost srbského 

skladatele Miloje Milojeviče pro notovou přílohu srbského hudebního časopisu Muzika 

(Bělehrad). Tam také tato drobná skladba v 6. sešitě ročníku 1928 vyšla. U nás byla 

publikována až v roce 1936 nakladatelstvím Melantrich - Pazdírek. 

Tato pozdní miniatura shrnuje na ploše dvaceti taktů principy užité v předchozích 

klavírních skladbách - jediný motiv zaznívá v proměnlivých polohách a modalitách 

a vyskytuje se zde typická stylizace (melodie - figura - prodleva). Jako by se skladatel 

vracel k charakteristickým prvkům skladeb cyklu Po zarostlém chodníčku. Rozběhnuté 

lomené tercie vyvolávají dojem přelétnuvší vzpomínky. 

Takty 1-2: 

Con moto 

I na ploše pouhých několika taktů se zablýskne skladatelova modulační dovednost 

a spádné rytmické sčasovky navodí na okamžik nenapodobitelnou janáčkovskou 

atmosféru. 

Takty 13-14: 

Un poco 
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3.6 Lašské tance 

Vletech 1889-90 napsal Leoš Janáček několik lašských tanců pro orchestr. 

Dva z nich (Starodávný a Pilky) vydal v partituře kolem roku 1890 v Praze, některé vložil 

do svého baletu Rákocz Rákoczy (1891). Kolem roku 1912 vydal Arnošt Píša v Brně dva 

Janáčkovy lašské tance v mistrově úpravě pro klavír (Čeladenský a Pilky). Konečně se díla 

ujala Hudební matice v Praze, jejímž nákladem vyšlo r. 1928 šest Janáčkových lašských 

tanců pro velký orchestr. Tytéž tance upravil se svolením Janáčkovým pro klavír na 2 ruce 

skladatel Jindřich Máslo a vydal v Hudební Matici (Praha 1929). 

V prvním tanci - Starodávný I. - se prostupují dva tance: skutečný „starodávný" 

(což je zahajovací tanec svatební, polonézového rázu) a tanec „šátečkový". První tanec je 

psán v pomalém tempu % taktu, kdežto druhý tanec tvoří účinný protiklad svým rychlým 

pohybem a 2/4 taktem. 

Andante (J = ioo) 

Druhý tanec Požehnaný se hraje v mírném tempu a 2/4 taktu a zachovává 

s výjimkou závěrečných dvou taktů v Prestu stále stejný pohyb. Vyniká několikanásobným 

opakováním jednoho dvoutaktového nápěvu. 

Allegretto 
3E3g HP £ 1 mf 

e g 
± A 

r- f = ř f = F f = ř 
con 'iuù. 

Dymák je na rozdíl od dvou předcházejících tanců ohnivý a rychlý tanec v 2/4 

taktu. Janáček zachovává pravidelnou stavbu a pevný rytmus, čímž tento tanec ještě více 

získává na úsečnosti a rychlém spádu. 
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Allegro 

Starodávný II. je opět tanec v mírném pohybu, propracovaný jednodušším 

způsobem než první starodávný. Nestřídá tolik různá tempa a zachovává stálý klidný ráz. 

Čeladenský je rychlý tanec dvoučtvrťového taktu. Opět se zde vyskytuje 

mnohanásobné opakování týchž nápěvů, které Janáček mění jen souzvukově a vytváří tak 

pestré harmonie. 

Al legro (J = 144) 
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Pilky patří k nejoblíbenějším lašským tancům. V dvoučtvrťovém taktu se rozvíjí 

pomalejší tanec polkového rázu. Jeho zpracování v trojdílné formě je geniálním 

opakováním téhož tance, spojeného s tónovými a souzvukovými obměnami. Končí ve 

zrychleném pohybu a šumném víru tance. 

Andan t e con moto ( J = 120 ) 
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Využití v ZUŠ: 

Vzpomínku i Lašské tance je možné zařadit do výuky vyšších ročníků I. cyklu a II. 

cyklu ZUŠ. Zvláště tance jsou svou srozumitelností a přehledností žákům blízké, snadno 

pochopitelné a posluchačsky poutavé. Jelikož lidová píseň a lidové tance se staly základem 

Janáčkovy svérázné hudební mluvy, je vhodné s nimi žáky seznámit a postupně je tak 

připravovat na poslech a porozumění náročnějších Janáčkových děl. 

3.7 Klavírní miniatury 

O rozličných osudech drobných Janáčkových skladeb svědčí sbírka Klavírní 

miniatury, vydaná ve dvou sešitech u Editio Moravia. První sešit z roku 1994 nese název 

Intimní skici. Obsahuje jednak skladby nalezené teprve v posledních letech, jednak skladby 

už dříve příležitostně publikované a nakonec zápisky ztzv. Intimního deníku, které jsou 

svědectvím Janáčkova pozdního citového vzplanutí k paní Kamile Stósslové. 

Protože sbírka obsahuje mnohé neúplné fragmenty, řešili tuto situaci editoři přidáním 

několika not či taktů. V tisku jsou tato místa odlišena menším notovým písmem. 

Druhý sešit Klavírních miniatur vyšel v roce 1995 pod názvem Moravské tance. 

Obsahuje Janáčkovy úpravy šestadvaceti lidových tanců pro klavír na dvě ruce, které lze 

zařadit mezi vhodnou instruktivní literaturu pro ZUŠ. 
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4 Komorní tvorba s klavírem 

FO KlřVYÍrnim CjKlU V mlhách ^1912) už Leoš Janáček žádné větší dílo pro sólový 
klavír nenapsal. Tento nástroj ale nikdy neopustil. Dokladem jsou komorní skladby 

s klavírem, např. Sonáta pro housle a klavír (1914), nebo Pohádka pro violoncello a klavír 

(1910). Naprosto ojedinělým dílem v české i světové literatuře se stal Zápisník zmizelého 

(1919) pro tenor, alt, 3 ženské hlasy a klavír. Vznikl na anonymní básnický text uveřejněný 

v Lidových novinách v květnu 1916 pod názvem Z pera samoukova. Z 23 krátkých 

básniček baladického obsahu o lásce rolnického synka ke sličné cikánce učinil Janáček 

komorní drama o 22 číslech. V klavíru, který není pouhým doprovodem, je psychologické 

a dramatické těžiště výrazu i celého dramatu. Z díla vyzařuje radost a vitalita - život sám, 

což je následek úspěchu Její pastorkyně a Janáčkova vzplanutí ke Kamile Stósslové. Ona 

byla pro Janáčka novou inspirací. Pro dílo je charakteristická vysoká výrazová a technická 

náročnost, žhavost výrazu a osobitost projevu. Premiéra se konala 18. dubna 1921 v Brně. 

Roku 1925 dokončil Janáček Concertino pro klavír a komorní soubor (dvoje 

housle, viola, klarinet, lesní roh, fagot). Věnoval je klavíristovi Janu Heřmanovi, jehož hra 

na něj zapůsobila silným dojmem - konkrétně jeho podání klavírního partu Zápisníku. 

Janáček skladbu původně zamýšlel jako klavírní koncert, později upravil název 

na Concertino. Každá skladba je u Janáčka hledáním něčeho nového, zejména v oblasti 

zvuku. Právě po stránce zvukové je toto dílo mimořádné, výrazově i technicky obtížné. 

I přesto si však autor zachovává svůj typický styl - lidovou melodiku, jiskrnou tanečnost. 

Sólový klavírní part nese již znaky virtuozity, avšak virtuozity nově chápané, nikoliv 

samoúčelné, okázalé. Každá nota je zde nositelkou určitého hudebního výrazu. Ostatní 

nástroje nemají jen doprovodnou funkci, vedou jakési dialogy se sólovým nástrojem. 

Skladba má čtyři věty. Zajímavé je, že Janáček komponuje první část pouze pro klavír 

s lesním rohem, druhou část pro klavír s klarinetem a teprve od třetí části nastupuje plné 

obsazení. Instrumentace tím nabývá gradace. Janáček neopouští moravskou lidovou 

melodiku, lašský taneční charakter - to vše zpracovává svým svérázným způsobem. Z díla 

zaznívá na jedné straně typická drsnost a na druhé straně i hřejivá zpěvnost. Klavír zde 

často také plní roli rytmického, téměř bicího nástroje. Zároveň je však využito jeho 

zvučnosti ve všech rejstřících. Základem je princip kontrastu a gradace. Ze skladby tryská 

pohoda, humor a vnitřní radost. 
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Premiéra Concertina zazněla v podání Ilony Štěpánové-Kurzové na koncertu Klubu 

moravských skladatelů v Besedním domě v Brně 16. 11. 1926 s takovým úspěchem, že 

celou skladbu museli zahrát znovu. Úspěch mělo Concertino i v Praze 20. 11. 1926 

v podání stejné interpretky - opět se přidávala celá skladba. 

Druhou skladbou koncertantního typu a zároveň poslední dílo Leoše Janáčka 

pro klavír a komorní orchestr je Capriccio pro klavír levou rukou (1926) s doprovodem 

dechových nástrojů (pikola, flétna, dvě trubky, tenorová tuba, tři pozouny). I tato skladba 

byla napsána pro konkrétního interpreta - zde dokonce na jeho vlastní žádost. Český 

pianista Otakar Hollmann utrpěl v první světové válce těžké zranění pravé ruky. Nechtěl se 

ale vzdát své umělecké dráhy a sestavil si tedy repertoár ze skladeb jen pro levou ruku. 

Leoše Janáčka požádal, zda by pro něj nemohl takové dílo napsat. Janáček zprvu odmítl. 

Nakonec však, zaujat osobností tohoto člověka, skladbu vytvořil. Její původní název zněl 

Vzdor. Těmito zvláštními okolnostmi je ovlivněn do značné míry ráz celého díla. Je z něj 

možno vyčíst mnoho vzdoru, protestu, střetávání se s krutostí a nesmyslností války, bojuje 

zde úzkost s nadějemi. Je to hudba plná bolesti a vášně, má zde místo i Janáčkův vroucí 

lyrismus a melancholie, která obklopena určitou tvrdostí působí spíše jako dávné 

vzpomínky. 

Hlavní myšlenky jsou uváděny stroze a zkratkovitě, bez širšího melodického 

rozvinutí. V klavírním partu tohoto díla je užito nezvykle bohaté akordické hry i pasážové 

techniky. Odvážná až experimentální je zvuková stránka skladby. Janáček užívá 

neobvyklých nástrojových kombinací. Věty Capriccia mají toto označení: Allegro -

Adagio - Allegretto - Andante. 

Capriccio hrál Otakar Hollmann jako premiéru v roce 1928 ve Smetanově síni 

v Praze. Skladba měla velký úspěch. Byla to poslední premiéra za Janáčkova života. 

Janáčkovy klavírní skladby dnes patří k repertoáru našich předních klavíristů a své 

příznivce stále nachází nejen u domácího, ale i zahraničního publika. 

68 



Závěr 

Leoš Janáček patří mezi nejoriginálnější osobnosti světové hudby. Jeho klavírní 

tvorba, která byla tématem mé diplomové práce, je větší svým významem nežli rozsahem. 

Nechtěla jsem se omezit pouze na hudební rozbor, neboť pro dokonalé pochopení určité 

skladby je užitečné znát též okolnosti jejího vzniku. 

V počáteční části se čtenář setkává s rodinným zázemím a životními událostmi, 

ve kterých se významně formovala Janáčkova osobnost. Znalost těchto životních údobí 

skladatele zcela jistě přispívá k lepšímu porozumění autorova tvůrčího záměru. 

Kapitoly věnované klavírní tvorbě Leoše Janáčka mapují hlavní i okrajové dílo této 

oblasti. Dozvídáme se, v čem tkví podstata Janáčkova autonomního hudebního myšlení, 

jeho nápaditost a tématická rozmanitost. 

Samotný rozbor skladeb pro sólový klavír je zaměřen na možné interpretační 

problémy v oblasti technické a výrazové a jejich možné využití při výuce na ZUŠ. 

Specifika interpretace Janáčkových klavírních skladeb je problematika, s níž se setkávají 

nejen školení pianisté, ale i učitelé a studenti různých stupňů a typů hudebních škol. 

Neměla jsem v úmyslu pojednat o všech fázích práce a nácviku, spíše jsem si kladla za cíl 

zhodnotit své vlastní poznatky a zkušenosti, které jsem při nácviku a své pedagogické 

praxi získávala. 

Oblast klavírní interpretace je zajisté zejména praktickou záležitostí a k většině 

poznatků musí dobrý klavírista dojít sám, na základě vlastních zkušeností, svou pílí, 

trpělivostí při nácviku a hlavně neustálým nadšením pro věc - tak jako Janáček sám. 
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