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Předmluva
Specifické politické a s nimi související společenské události určující běh českých dějin
ve druhé polovině dvacátého století měly zásadní vliv snad na všechny aspekty lidského
působení. Ve sféře umění stačí pro ilustraci zmínit několik dnes vesměs negativními
konotacemi ověnčené termíny socialistický realismus, rurální funkcionalismus či lidový
symfonismus a uvědomit si vliv, kterým tyto směry ve své době působily na oblast
slovesného umění, architektury i hudby. Jistěže mnozí čeští umělci 50. až 80. let minulého
století se vůči těmto oficiálně proklamovaným směrům vymezovali a tvořili díla postavená
záměrně na jiných esteticko-společenských východiscích, případně se snažili z praktických
důvodů tvořit tak, aby se neprotivili vlastnímu uměleckému a lidskému přesvědčení
a přesto měli možnost svá díla veřejně prezentovat. I v tom lze však spatřovat nepřímý vliv
oficiálního uměleckého dogmatu doby, jež tak dalo paradoxně vzniknout dílům, která se
mnohdy neslučovala s ideologickými požadavky, ale která by - nebýt těchto dogmat - dost
možná nikdy nevznikla.
Jednou z uměleckých oblastí, na kterou se tento vliv vztahoval, byla i tvorba pro
pěvecké sbory. Mezi příčiny nebývalého přílivu sborové literatury, k němuž došlo v letech
a dekádách po skončení druhé světové války, patřil kromě vzniku řady profesionálních
i amatérských sborových těles různého obsazení i úrovně1 a z toho vyplývajících
stoupajících kvantitativních i kvalitativních nároků na původní českou sborovou tvorbu
i fakt, že některým skladatelům, kteří nesympatizovali s komunistickým režimem,
poskytovala oblast sborového zpěvu (a zejména dětského) jednu z mála možností relativně
svobodného uměleckého sebeuplatnění, zvláště v obdobích padesátých a především
sedmdesátých let. Mezi těmito autory,2 u nichž tvoří sborové skladby zpravidla
nezanedbatelnou část jejich díla, zaujímá přední postavení významný český skladatel druhé
poloviny dvacátého století Jan Hanuš. Jistě by bylo velmi zkreslující a nespravedlivé vůči
Hanušovi i dalším skladatelům označovat za jediný nebo i hlavní důvod existence jejich
bohatého sborového odkazu skutečnost, že se v určité době nemohli skladatelsky realizovat
v jiných žánrových oblastech. Všichni tito umělci kromě odmítavého postoje vůči režimu
1

Kromě exploze nově vzniklých amatérských spolků po roce 1945 existovalo u nás již od doby konce první
republiky a protektorátu několik kvalitních sborů pod vedením v budoucnu velmi významných osobností
světa sborového zpěvu (Jistebničtí a později Baťovští zpěváčci Františka Lýska, Hrabovští zpěváčci
Bohumila Kulínského staršího, atd.). V roce 1945 začíná Kulínský působit v Praze s Dětským sborem
Československého rozhlasu, v roce 1946 se osamostatňuje a organizačně přičleňuje k České filharmonii
Ktthnův dětský sbor, do popředí se postupně dostává i další generace významných sbormistrů: Čestmír
Stašek s Pražským dětským sborem, Jaroslav Cyrus s Jirkovským dětským sborem a řada dalších (Pecháček;
Valový; CD Concerto Piccoló).
2
Komunistický režim tímto způsobem zejména v době normalizace částečně ovlivnil tvorbu Zdeňka Lukáše,
Petra Ebena, Jiřího Laburdy i řady dalších skladatelů.
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bezpochyby sdíleli i upřímnou lásku ke sborovému zpěvu a vznik mnoha jejich sborů byl
motivován právě touto pohnutkou. Přesto je však možné tvrdit, že určité procento jejich
sborových skladeb by za jiných, svobodnému projevu příznivějších, okolností nevzniklo
prostě proto, že by na ně autoři pod náporem závažnějších tvůrčích plánů nenašli čas.
Takové spekulace samozřejmě postrádají při zevrubnějším studiu díla kteréhokoliv autora
hlubšího smyslu, v souvislosti s touto diplomovou prací však přece splnily svůj účel:
poukázat na úzký a zajímavě se prolínající vztah mezi životním osudem hudebního
skladatele žijícího a tvořícího v Československu ve druhé polovině dvacátého století, jeho
tvorbou jako takovou a jeho dílem sborovým. Právě tomuto vztahu v kontextu života a díla
Jana Hanuše se předkládaná práce věnuje.
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Úvod
Cíle práce
Obecným cílem práce je co nejblíže poznat roli, kterou Hanušova sborová tvorba hrála
v souvislosti s ostatními skladbami i sjeho osobním a společenským životem. Z toho
vyplývají nezbytné dílčí kroky, jejichž cílem je seznámit se se všemi třemi těmito aspekty
jednotlivě, takže samostatné kapitoly budou věnovány postupně:
1. Hanušovu

osobnímu

životu

a jeho

profesnímu

působení

mimo

oblast

kompozice,
2. celkovému skladatelskému odkazu Jana Hanuše,
3. Hanušovu vztahu ke sborovému zpěvu a přehledu jeho sborového díla.
Vzhledem k délce zkoumaného období (1938-2004), k rozsahu Hanušovy tvorby a také
s ohledem na snazší orientaci v textu je nutné práci chronologicky rozčlenit a vymezený
obecný cíl dále konkretizovat. Léta 1938-2004 tak budou rozdělena do pěti etap
odpovídajících jednotlivým zřetelně odlišným obdobím Hanušova života, v nichž se vztah
mezi třemi stanovenými aspekty měnil s ohledem na události obecného dosahu i na čistě
soukromé okolnosti,3 a v každém ze stanovených údobí pak budou všechny tři proměnné
porovnány.
Z toho vyplývá konkrétní cíl této práce: Na základě rozborů reprezentativních
Hanušových sborových děl a jejich zasazení do širšího kontextu jeho ostatní tvorby
a soukromých i celospolečenských okolností doby jejich vzniku sledovat proměnlivý vztah
mezi hudebními inehudebními charakteristikami sborového díla a oběma aspekty
Hanušova života.
Významným vedlejším produktem práce pak bude souhrnný přehled Hanušova
sborového odkazu a jeho rozčlenění nejen chronologické, ale i podle dalších kritérií
(charakter textové předlohy, záměr díla, typ sboru, atd.) a zároveň seznámení se
s Hanušovým skladatelským vývojem v oblasti sborové i ostatní tvorby, který zajímavým
způsobem odráží jeho zrání lidské i umělecké a ve kterém se zrcadlí zásadní životní etapy
a určující prožitky.
Za cíl, který tuto práci dalece přesahuje, ale k jehož realizaci by autor rád alespoň
skromně přispěl, lze označit existující, ale prozatím nejednotnou snahu o budoucí zevrubné
3

Ne náhodou budou předělovými lety mezi těmito etapami zpravidla roky zlomové i z hlediska
celospolečenského (1948,1968, 1989).
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zmapování v mnoha ohledech výjimečného života a díla (zdaleka ne jen skladatelského!)
Jana Hanuše.
Struktura práce a přehled relevantní literatury
V úvodní životopisné kapitole jsou nejprve stručně vytyčeny důležité momenty
Hanušova mládí, které utvářely jeho umělecké, profesní i lidské směřování (kapitola 1).
Tato kapitola sleduje také podrobněji osudy Hanuše jako hudebního nakladatele,
funkcionáře a skladatele se zřetelem k významným společenským událostem, které se ve
všech těchto třech oblastech jeho celoživotní činnosti odrážejí. Druhá kapitola se věnuje už
Hanušově tvorbě sborové, nejprve v širších souvislostech jeho celoživotního vztahu ke
sborovému zpěvu z pohledu posluchače, zpěváka, korepetitora a sbormistra a poté jeho
skladatelskému odkazu v této tvůrčí oblasti. Poslední tři podkapitoly úvodní části práce
přesně definují oblast zkoumání a jeho způsob: Kapitola 2.3 konkretizuje, které skladby
jsou v této práci řazeny mezi skladby sborové,4 kapitola 2.4 vymezuje jednotlivá období,
do nichž je Hanušův život i dílo pro účely této práce rozděleno, a kapitola 2.5 specifikuje
teoretická východiska k analýzám skladeb.
Středobodem práce pak je samotný rozbor sedmi5 Hanušových sborových děl
(kapitola 3-7), vybraných tak, aby co nejpříznačněji charakterizovala Hanušův hudební
jazyk vtom kterém období a umožnila tak sledovat i jeho kompoziční vývoj. Dále
porovnává, do jaké míry odpovídá Hanušova hudební řeč sborových skladeb určitého
životního období jeho způsobu vyjadřování v ostatních skladbách i celkovému ovzduší
doby, a do jaké míry a kdy se Hanušovo sborové dílo z tohoto přímého vlivu naopak
vymaňuje či tvoří jeho protiváhu. Vypozorované poznatky o tomto proměnlivém vztahu i
0 vývoji Hanušovy hudební řeči v jeho sborových skladbách jsou shrnuty v závěru práce.
Primárním zdrojem informací o Hanušově životě a do značné míry i tvorbě je jeho
autobiografie Labyrint svět: svědectví z konce času z poloviny devadesátých let, která
kromě množství objektivních informací nabízí i pohled velmi hluboko do autorovy mysli
1 tvůrčí dílny a je tak přirozeně nejčastěji citovanou publikací této práce, ať už v úvodních
životopisných kapitolách nebo i v pozdějších rozborech.6 V životopisných částech práce je

4

Jejich souhrnný přehled je zařazen v tabulce na konci práce.
Rozlišeno bude sice jen pět etap, v některých z nich je však s ohledem na různorodý charakter příslušných
sborových děl analyzováno skladeb víc.
6
Podobnou vypovídací hodnotu (i když zdaleka ne tak zevrubnou) má Hanušův článek Pokus o smír
a ostrčilovské PS. V práci jsou kromě toho zmíněny i další Hanušovy články, návrhy projektů a výzvy
z různých období jeho života (viz seznam literatury na konci práce).
5

8

kromě této knihy využito Šmolkový publikace Česká hudba našeho století i řady on-line
článků shrnujících Hanušův život a dílo, z nichž většina vznikla krátce po Hanušově smrti
jako oficiální nebo osobní vzpomínka na něj. Širší kontext sborového života začátku druhé
poloviny dvacátého století poskytují dvě zde citované publikace: Sborový zpěv v Čechách
a na Moravě od Evžena Valového a Česká sborová tvorba 1800-1950 Stanislava
Pecháčka.
Základní údaje o jednotlivých skladbách (sborových i jiných) jsou čerpány především
z Autorizovaného seznamu skladeb Jana Hanuše Haralda Mullera otisknutého v Labyrintu
svět, který souhrnně zpracovává díla vzniklá do roku 1995, a z diplomové práce Vojtěcha
Havlíka Jan Hanuš - skladatelská pozůstalost, která obsahuje informace o celém
Hanušově díle.7 Bohatým zdrojem jinak těžko zjistitelných informací o pohnutkách
vedoucích autora ke kompozici díla, o jeho dobovém přijetí nebo o dílčím hodnocení
Hanušovy (nejen) sborové tvorby určité doby či určité oblasti jsou ediční poznámky
k jednotlivým vydaným skladbám, články v dobových periodikách a komentáře k C D
nosičům s Hanušovou hudbou. V tomto ohledu je třeba zmínit hlavně komentáře Jaroslavy
Mackové k vydání cyklů Chudá láska a Antické zpěvy a ediční poznámky Jana Blably
k duchovním sborovým skladbám Jana Hanuše, které vycházejí v Blablově nakladatelství
Spectrum.
Mezi pramenné zdroje použité v této práci patří kromě řady Hanušových vydaných
i rukopisných sborových děl i rozhovory s Janem Blablou, varhaníkem, skladatelem,
Hanušovým přítelem a vydavatelem jeho duchovních skladeb a s Romanem Michálkem,
který se propagaci Hanušova díla věnuje dlouhodobě jako umělecký vedoucí sboru Laetitia
i z pozice výkonného místopředsedy Unie českých pěveckých sborů jako autor článků na
•
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internetovém serveru Unie.
Osobnosti Jana Hanuše již bylo cele nebo částečně věnováno také několik diplomových
nebo disertačních prací. Vedle Havlíkova souhrnného ale čistě popisného soupisu
pozůstalosti se jedná o dvě disertace, v nichž je určitá oblast Hanušova díla podrobena
kritickému pohledu. Zvláštní místo ve vztahu k této práci náleží disertační práci Symfonie
Jana Hanuše v hudebních souvislostech 2. poloviny 20. století Marka Valáška, vedoucího
této diplomové práce, která i díky osobnímu přátelství autora s Janem Hanušem a jeho

7

Na případné drobné nesrovnalosti mezi údaji v Mttllerově katalogu a Havlíkově práci upozorňují poznámky
u konkrétních skladeb.
8
www.ucps.cz.
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opakovanou zkušeností s Hanušovými symfonickými i sborovými partiturami 9 nabízí
nejen podrobnou a mnohostrannou analýzu Hanušových symfonií, ale svým pojetím,
patrným už z jejího názvu, i hluboký vhled do souvislostí celé Hanušovy životní dráhy.
Toto pojetí je blízké i koncepci zde předkládané diplomové práce a Valáškův text tak

představuje další z opakovaně využívaných zdrojů. Druhou zde citovanou disertací je
Česká liturgická hudba pro dětské a ženské sbory Leony Salákové, kde autorka detailně
analyzuje Hanušovu skladbu „Magnificat" z cyklu Dvě mottetta. Čistě sborovému odkazu
Jana Hanuše se zatím žádná práce podobného rozsahu nevěnuje. 1 0

9

Se souborem Piccolo coro & Piccola orchestra Valášek natočil v roce 2004 hanušovské CD Cantico delle
creature, provedl i Hanušovu I. symfonii a oratorium Ecce Horno.
10
Jednotlivým skladbám i stručnému shrnutí Hanušova sborového odkazu jsou věnovány některé on-line
články, které jsou k dispozici na serveru www.ucps.cz.
10

1. Život a dílo
1.1

Rodina, dětství a studentská léta
Jan Adolf Josef Hanuš se narodil v Praze 2. května 1915 do rodiny, jejíž obě větve,

Urbánkova z matčiny a Hanušova" z otcovy strany, přispěly nezanedbatelnou měrou
k hospodářskému a kulturnímu utváření rodícího se československého státu: Otec
Hanušovy matky, František Augustin Urbánek, byl významným, podle zasvěceného názoru
Jana Hanuše dodnes nejvýznamnějším českým hudebním nakladatelem {Labyrint svět,12
s. 19). V jeho vydavatelství poprvé vyšla některá díla Smetanova, Dvořákova nebo
Fibichova a sídlo jeho podniku nedaleko Národního divadla plnilo funkci střediska české
hudební elity předválečné Prahy. Hanušův otec se po převratu v roce 1918 stal generálním
ředitelem Škodových závodů v Plzni a velmi podstatně se zasadil o převedení jejich
výroby z válečné na mírovou, což mělo pro československý průmysl zásadní význam. Oba
tito muži měli na směřování Jana Hanuše velký vliv, tatínek zejména v oblasti lidské,
morální, dědečkův příklad pak inspiroval Hanuše hudebníka a nakladatele.
Bezprostřední rodinné prostředí, ve kterém Jan Hanuš na statku Radlík u Jílového
u Prahy vyrůstal, sice nebylo vyloženě hudební - dědeček Urbánek, zhrzen tím, že se
žádný z jeho přímých potomků nestal hudebníkem, prý svou rodinu dokonce jednou nazval
„ein unmusikalisches Gesindel" (LS, s. 20) - ale navzdory tomu, že se ani matka ani otec
za Hanušova života aktivně hudbě nevěnovali, své děti (a zejména nejmladšího Jana)
k muzicírování vedli a Jan Hanuš se tak od dětství (i když zprvu neochotně) učil hře na
klavír. To, že se z nepříjemné povinnosti postupem času stal oblíbený koníček a nakonec
životní povolání, výrazně ovlivnily dvě bytosti - Thálie a Otakar Jeremiáš.
Hanušova láska k divadlu se poprvé a natrvalo projevila v jílovském dětském
amatérském divadle, ve kterém se studiem skladby doposud nedotčený mladík poprvé
pokoušel o komponování. Tyto skladatelské pokusy prokázaly jeho talent a umožnily
studium ve třídě dirigenta rozhlasového orchestru v Praze, pozdějšího šéfa opery
Národního divadla, skladatele a Hanušova životního učitele a přítele Otakara Jeremiáše.
K němu Hanuš docházel na soukromé hodiny kompozice celkem šest let: nejprve od roku
1932 do roku 1937, kdy Hanuš uvědomí blížící se národní katastrofy dobrovolně
narukoval do Československé armády, a po rozpuštění armády v roce 1939 pak ještě rok.
V roce 1940 zároveň ukončil i studium dirigování na pražské Státní konzervatoři, kde pod

11
12

Háček nad „s" v příjmení přibyl až v generaci Hanušova otce.
Dále jen LS.
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vedením Metoda Doležila (sborové dirigování) a Pavla Dědečka (orchestrální dirigování)
studoval vletech 1935-37 a 1939-40. Přidáme-li ještě absolutorium na Českoslovanské
Akademii obchodní, které mu otevřelo cestu do Urbánkova nakladatelství, kam nastoupil
hned po maturitě v roce 1934, rýsují se jasně tři možné cesty, kterými se mladý Jan Hanuš
mohl dát. Vědom si toho, že by se jen těžko mohl naplno věnovat současně profesím
hudebního skladatele, hudebního nakladatele i dirigenta, rozhodl se pro první dvě činnosti
a kariéry profesionálního dirigenta se moudře, třebaže nerad, vzdal. Tento ústupek si však

Hanuš vynahrazoval dlouhodobou sbormistrovskou činností v bazilice sv. Markéty
v Břevnově (viz kapitolu 2.2).
Amatérské divadlo v Jílovém hrálo ještě jinou velmi podstatnou roli v Hanušově

životě: Právě zde se totiž seznámil se svojí budoucí ženou Annou, se kterou se v prvním
válečném roce 1939 oženil. Z bezpečného prostředí dětského divadelního souboru se tak
po letech vydali na společnou cestu divadlem světa a prodělali bok po boku všechno dobré
i zlé, co je v jejich životě mělo potkat. Jan a Anna Hanušovi měli čtyři děti - dva syny
a dvě dcery, první syn Jan však zemřel nedlouho po narození. Den před Hanušovou smrtí
oslavili s manželkou 65. výročí sňatku.
1.2

Jan Hanuš nakladatel a funkcionář
Věrný tradici svého děda, stal se Jan Hanuš během své předlouhé vydavatelské kariéry

jednou z nejdůležitějších osobností českého hudebního vydavatelství druhé poloviny
dvacátého století, která byla snad u všeho důležitého, co se v tomto oboru stalo. Bylo
tragédií pro Hanuše samotného a pro české hudební vydavatelství jako takové, že se toho
během té doby stalo až příliš mnoho, ne vždy ku prospěchu věci.
Poté, co byla rodinná firma Urbánek a synové, ve které Hanuš pracoval od roku 1934,
spolu s ostatními vydavatelstvími v roce 1949 znárodněna, snažil se svou činností v nově
vzniklém koncernu Orbis „zachránit z českého vydavatelství, co se dalo." (LS, s. 130). To
se mu ve spolupráci s dalšími obětavými nakladateli relativně dařilo až do roku 1955, kdy
pod vlivem vnějších okolností v tíživých padesátých letech odešel z postu hlavního
redaktora hudebního odboru tehdy již Státního nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění (dříve Orbis, později Supraphon). Po nucené odmlce ve své nakladatelské práci se
pak na začátku šedesátých let podstatnou měrou zasadil o vybudování prvního výlučně
hudebního vydavatelství Panton, ve kterém pracoval a několik let zastával funkci ředitele
a šéfredaktora až do dalšího nedobrovolného odchodu roku 1975. Za 41 let práce
v hudebním nakladatelství se podílel mimo jiné na kompletním kritickém vydání díla
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Antonína Dvořáka, byl členem komisí pro vydání kompletních děl Leoše Janáčka a Zdeňka
Fibicha nebo odpovědným redaktorem sbírky Musica Antiqua Bohemica.
Pro dokreslení životních osudů Jana Hanuše a závažnosti jeho postavení v české
hudební kultuře druhé poloviny dvacátého století je třeba všimnout si ještě některých
funkcí, ve kterých se během svého života dobrovolně či nedobrovolně ocitl, i poct, kterých
se mu k jeho libosti či nelibosti dostalo.
Ještě před válkou se stal členem sdružení Přítomnost, jehož náplní je již od roku 1924
pořádání koncertů a propagace soudobé hudby, a ve kterém Jan Hanuš působil s nucenou
dlouhodobou přestávkou v padesátých až osmdesátých letech od roku 1939 až do svého
odchodu do penze. Hned po válce mu byl z nejvyšších míst svěřen nelehký úkol
znovuvybudovat Armádní umělecký soubor, nelehký i proto, že se Hanuš ocitl obklopen
stranickými funkcionáři, tedy v prostředí, kterému se snažil pokud možno vyhnout. Chtěl-li
se však podílet na mnohostranném utváření hudební kultury u nás, vlivu straníků
a komunistické straně přímo podléhajících organizací se vyhýbat nemohl. Je však třeba
říci, že svého postavení se snažil využívat toliko ve prospěch rozvoje české kultury, nikoli
ve prospěch svůj. Byl mimo jiné tajemníkem Svazu československých skladatelů v letech
1955-59, členem festivalového výboru Pražského jara, místopředsedou České hudební
společnosti, předsedou České společnosti pro hudební vědu i České společnosti pro
hudební výchovu, členem řídícího výboru ISME, čestným vicepresidentem Dvořák Society
For Czech and Slovák Music ve Velké Británii, aktivním členem Fibichovy, Ostrčilovy
i Foerstrovy společnosti. V roce 1989 se vzdal titulů zasloužilý a národní umělec, které mu
pokrytecky a s příslovečným kouzlem nechtěného byly uděleny vždy po předchozím
mnohaletém omezování v letech 1965 a 1988. Na začátku devadesátých let se stal čestným
předsedou

Společnosti

skladatelů

a Společnosti

pro

duchovní

hudbu

a byl

také

zakladatelem a čestným předsedou Nadace Františka Augustina Urbánka, která se zabývá
prevencí škodlivých společenských jevů u školní mládeže. V roce 1999 převzal z rukou
prezidenta republiky ocenění Za zásluhy (Michálek, 2005; Melville-Mason; LS).
Nakladatelská činnost i další jeho funkce ovlivňovaly i Hanušovo skladatelské zrání.
Díky zaměstnání, ve kterém detailně poznával práce hudebních velikánů různých epoch
a které ho zároveň zavazovalo k tomu, aby sledoval soudobou skladatelskou produkci, se
Hanuš mohl nechat inspirovat všemi těmito vlivy. On sám se hlásí zejména k odkazu
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Otakara Jeremiáše a Antonína Dvořáka (např. LS, s. 65, 147), hudební kritici jeho dílu pak
přisuzují ještě příbuznost s Ludwigem van Beethovenem a Gustavem Mahlerem (-cs-).
1.3

Jan Hanuš skladatel
Skladatelský odkaz Jana Hanuše je na první pohled výjimečný délkou období, ve které

vznikal, a žánrovou i obsahovou pestrostí. Mezi rokem 1934, kdy H a n u š napsal mužský

sbor Otci, op. 1, a rokem skladatelovy smrti, ve kterém vznikl mimo jiné i poslední opus,
Dvě prosby, op. 128 (2004) pro smíšený sbor, varhany a kytaru, leží 70 let. Po celou tu
dobu se Hanuš skladatelský v podstatě neodmlčel, bez ohledu na proměnlivé podmínky,
v nichž se jako občan i skladatel v různých dobách nacházel, a bez ohledu na vyčerpávající
a časově náročnou činnost hudebního vydavatele i další íiinkce, které zastával. To vše
svědčí o neobvyklé tvůrčí potenci a ryzí skladatelské vášni, díky kterým Jan Hanuš
nepřestal tvořit ani během druhé světové války, ani v době, kdy na jeho bedrech spočíval
osud celého Pantonu, ba ani v normalizačních sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy
měl jakožto režimem nevyhledávaný autor malou šanci na provedení většiny svých
skladeb. Snad právě i díky tomu, že si musel, nechtěl-li psát výhradně do šuplíku, vybírat
i žánry a témata, která nebyla tolik trnem v oku mocipánům té které doby, je jeho dílo tak
pestré. Nejednou totiž musel vlastní skladatelské plány žánrově nebo tematicky podřídit
nebo alespoň přizpůsobit vnějším okolnostem. Hanušovo celoživotní dílo čítá na 130
očíslovaných skladeb, mezi nimi osm mší, kantáty a oratoria, pět oper, tři balety, sedm
symfonií, koncerty pro sólové nástroje, instruktivní skladby a v neposlední řadě dílo
sborové.
Ponechme zatím sborovou tvorbu stranou a zaměřme se na Hanušův odkaz v jiných
skladebných oblastech. První kompozicí, jíž na sebe mladý skladatel upozornil, byly
klavírní Meditace 1938, op. 5, psané v době mezi Mnichovem a obsazením Sudet. Další
významnější Hanušovy skladby vzniklé ve válečném období mohou sloužit jako příklad
toho, jak se Hanuš musel ve své práci podrobit přímým nebo nepřímým zásahům shora.
Věděl-li, že za protektorátu nemá naději na uvedení hudby explicitně protestní (např.
kantáta Země mluví na báseň Viktora Dýka, napsaná v roce 1939-40 na paměť povraždění
studentů v listopadu 1939, nebo opera Plameny z let 1941-44), uchýlil se k zašifrovanému
vyjádření stísněných válečných pocitů ve svých komorních dílech z té doby 13 {Fantasie
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O výjimečné roli, kterou ve válečných letech hrála zejména instrumentální hudba svou sdílností a zároveň
svou cenzurní nepostižitelností píše Hanuš ve své autobiografii na str. 108.
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pro smyčcové kvarteto (1939) a Sonata rapsodia pro violoncello a klavír (1941))
a odvážně i v / , symfonii E dur (1941-42), v níž zhudebnil sekvenci Stabat Mater. I.

symfonie, opera Plameny a Sonata rapsodia tvoří zároveň první z Hanušových „volných
triptychů", které se skládají vždy z trojice děl (jednoho symfonického, jednoho jevištního

a jednoho

komorního),

která

„vždy

rostla z jedné

příznačné

situace,

z jednoho

rozhodujícího životního pocitu, který [ho] pak poznamenával obvykle několik let" (LS,
s. 107). Ke většině z těchto triptychů je možné přidat i jednu Hanušovu mši vzniklou v téže
době (Valášek, s. 98), což platí i o letech válečných, která se odrážejí v hudbě I. mše.
Kantáta Země mluví i opera Plameny byly provedeny až po válce, jejíž šťastný konec
a nově nabytou svobodu mezitím Hanuš oslavil mimo jiné symfonietou Chvalozpěv, op. 16
(1945) a kantátovým cyklem Zpěv naděje, op. 21 (1945-48). Za optimistickým názvem této
kantáty však nelze hledat naivně nadšené poválečné veselí: Hanuš i básník Kamil Bednář,
který se podílel i na řadě dalších významných Hanušových děl, si byli dobře vědomi
mračen, která se stále vznášela nad minulostí i budoucností Československa i celé Evropy
a jejímiž nejkřiklavějšími projevy byly například Hirošima a Nagasaki nebo rodící se
studená

válka.

Srovnáme-li

Zpěv

naděje

s některými

díly,

která

v této

době

v Československu za přizvukování mas i pohlavárů vznikala,14 je patrné, proč se tato
skladba setkala s nepochopením ze strany poúnorového Syndikátu českých skladatelů
(Berkovec) a proč Jan Hanuš už od počátku nenacházel sdech nabírajícími komunisty
společnou řeč. Ještě jednou okolností byl pro Hanuše Zpěv naděje osudový: Premiéru
totiž dirigoval Karel Ančerl a profesionální spolupráce i osobní přátelství mezi Hanušem
a Ančerlem pak trvaly až do Ančerlovy smrti v roce 1973.
V tvorbě z padesátých a šedesátých let je možné u Hanuše najít několik rozdílných
inspiračních zdrojů. Je to na jedné straně zdánlivý příklon k české lidové tvořivosti, který
kontrastuje s mystickými nebo filozofujícími díly z válečného období, např. Lidové tance
z Čech, op. 27 (1951), balet Sůl nad zlato, op. 28 (1952-53) nebo II. symfonie G Dur. Jako
„přilnutí k české lidové tvořivosti" byla tato prostá a srozumitelná hudba alespoň
hodnocena v době svého vzniku (Smolka, s. 123-127), nejde však o Hanušův příspěvek
k proudu tehdy prosazovaného „lidového symfonismu" v duchu socialistického realismu
(Havlík, J.). Z podtitulu symfonie („Píseň bratra slunce") je totiž patrný vliv filozofie
sv. Františka z Assisi, která se pro Hanuše stala únikem před materialismem marxismuleninismu a postupně celoživotním krédem a ovlivnila i další z jeho děl z této i pozdější
14

Za všechny uveďme výmluvný Stalinův rozkaz Václava Dobiáše.
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doby. Mezi ně patří i skladby tvořící druhý „volný triptych", vycházející z tohoto nově
objeveného inspiračního zdroje: Kromě II. symfonie je to balet Sůl nad zlato a Suita podle
Mánesových obrazů.
Díla jako Koncertantni symfonie, op. 31 (1953-54), symfonická báseň Petr a Lucie,
op. 35 (1955), druhý balet Othello, op. 36 (1955-6) nebo III. symfonie, op. 38 (1957-8)
zase spojuje tendence k vypjaté dramatičnosti, která s sebou přináší i skladebně modernější
elektronické prvky, např. v opeře Pochodeň Prométheova, op. 54 (1961-63). Hanušovu
komorní hudbu padesátých a šedesátých let reprezentují Suita drammatica, op. 46 (1959)
nebo Suita domestica, op. 57 (1964), do zlomového roku 1968 vznikly i dvě další symfonie
(1960 a 1964-65). Trvalou inspirací zůstává i sféra duchovní hudby, což nejlépe dokládá
působivý cyklus písní s průvodem klavíru Dřevěný Kristus, op. 40 (1957) opět na text
Kamila Bednáře.
Šíři Hanušova literárního záběru, z něhož čerpal náměty pro svá díla a který zahrnoval
díla antická, orientální, renesanční i moderní básnické sbírky, demonstrují kompozice jako
opery Pochodeň Prométheova a Pohádka jedné noci, op. 62 (1965-68), cyklus písní na
renesanční básně Sonety, op. 48 (1960), předehra Tajemný trubač, op. 53 (1961) z podnětu
básně Walta Whitmana a další. Komického oboru se Hanuš dotkl ve své druhé opeře Sluha
dvou pánů, op. 42 (1958).
Srpnová okupace v roce 1968 a následná normalizace, která zmrazila naděje všech
svobodomyslných a tvůrčích osobností podobně jako předtím tuhý režim padesátých let, se
svými

neblahými

důsledky

nevyhnula

ani

otevřeně

demokraticky

smýšlejícímu

nestraníkovi a praktikujícímu katolíkovi Janu Hanušovi. Zatímco v předchozích dekádách
byla jeho komorní a koncertní hudba pravidelně ke slyšení v podání předních českých
interpretů, orchestrální díla často hrána Českou filharmonií i dalšími orchestry zvučných
jmen, jeho opery a balety inscenovány v Národním divadle i v dalších operních domech
doma i v zahraničí pod taktovkou Karla Ančerla, Jaroslava Krombholce, Václava
Neumanna a dalších, na začátku sedmdesátých let Hanušova hudba na dlouhá léta téměř
zmizela z pódií i z rozhlasu. Jedinou spolehlivou výjimkou snad byly skladby pro dětské
sbory.
Přesto i během těchto let vznikala, mnohdy bez valné naděje na jejich provedení, četná
díla stále stejně širokého žánrového okruhu, ve kterých však z hlediska hudebního
i obsahového převládaly temnější a pesimističtější tóny, které odrážely tíhu normalizačních
sedmdesátých let. Na dramatický a hudebně expresivní a experimentátorský hudební jazyk
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Pochodně Prométheovy navázal Hanuš další z řady duchovních skladeb, svým textově
i hudebně závažným oratoriem Ecce Horno, op. 97 (1977-80). Úkolu sepsat v součinnosti
se skladatelem libreto k tomuto dílu se po smrti Kamila Bednáře ujal Václav Renč, na nějž
po Renčově předčasném skonu navázal František Trtílek. Ecce Horno svým námětem,
řadícím skladbu jednoznačně do kategorie děl bez naděje na provedení v době svého
vzniku, a současným zanícením, se kterým Hanuš dílo psal a doufal v jeho provedení,
symbolizuje snad nejlépe Hanušovo svízelné postavení v době normalizace i jeho morální
neústupnost

a potřebu

tvořit

svobodně

a dle

vlastního

přesvědčení

i

v časech

nesvobodných. Podobným jazykem jako Ecce Horno hovoří i další dvě díla, z nichž sestává
nejpesimističtější z Hanušových „volných triptychů": VI. symfonie (Noc bez luny)15
a Sonata séria.
Z oblasti komorní a koncertantní hudby jmenujme několik děl, která zároveň dokládají
nástrojovou pestrost Hanušova skladatelského odkazu: Concertino, op. 69 (1970) pro
sólové tympány a magnetofonový pás, Partita pastorale, op. 83 (1974-75) pro zobcovou
flétnu, hoboj, gambu a cembalo, Hudba věže, op. 88 (1976) pro dvě trubky, lesní roh a dva
trombony, Zamyšlené divertimento, op. 82a (1978) pro klarinet a violoncello, Introduzione
a Toccata, op. 81 (1974) pro čtyři harfy nebo Malá komorní hudba, op. 93 (1979), která je
psána pro dvě flétny a kytaru. Hudbu čistě symfonickou zastupuje VI. symfonie, op. 92
(1978) a skladba Variace a koláže, op. 99 (1982-83).
Z antické

předlohy

vychází

vokálně-instrumentální

aristofanovská

televizní

jednoaktovka Spor o bohyni, op. 105 (1983-84), odkaz renesančních mistrů různých
uměleckých oborů Hanuše inspiroval k napsání Sonáty „ Omaggio a Michelangelo " pro
sólové varhany, op. 85 (1975) i ke kompozici jeho posledního díla pro divadlo, baletu
Labyrint, op. 98 (1980-82) na motivy Dantovy Božské komedie. Třetím z trojlístku českých
básníků, kteří podle Hanušových vlastních slov nejhlouběji zasáhli do skladatelova života
i práce, je vedle Kamila Bednáře a Václava Renče Jaroslav Seifert (LS, s. 217). Po
ženském sboru Maminka, op. 55, napsaném v šedesátých letech, Hanuš zhudebnil ještě tři
Seifertovy básně ze sbírky Deštník z Piccadilly, op. 103 (1983-84) a Seifertovou poezií je
inspirováno i Noční divertimento, op. 111 (1986-87) pro dvě smyčcová tria.
V období

čtrnácti

posledních

let Hanušova života od

přelomu

osmdesátých

a devadesátých let do roku 2004, tedy v jediném období (s výjimkou krátkých úseků
v letech 1936-39 a 1945-48), kdy mohl skutečně psát svobodně, vzniklo kromě řady revizí
15

Viz též Valášek str. 40-42.

17

starších skladeb a jednotlivých částí přidaných kjiž existujícím opusovým číslům ještě
zhruba dvanáct nových opusových děl, v nichž se skladatel (podobně jako už dříve
v případě posledního jevištního díla Labyrint nebo Concerta per violino e orchestra,
op. 112 (1986-87)) vědomě loučí s jednotlivými žánry a nástroji, kterým se celoživotně
věnoval. Mezi tyto skladby patří poslední VII. symfonie, op. 116 (1989-90), poslední dílo
symfonické Věže babylonské, op. 122 (1995), poslední komorní dílo Kvartet (Důvěrné
rozhovory), op. 120, Koncert pro klavír a orchestr (Tři fragmenty z Apokalypsy), op. 125
(obojí 1999), Variační fantasie „Chuť žít", op. 127 pro sólové housle nebo poslední
písňový cyklus Čas loučení, op. 126 (2000).
Hanušovo skladatelské dílo je i přes jeho rozměrnost a rozmanitost možné v zásadě
rozdělit do dvou skupin (Michálek, 2005). Do první tvůrčí oblasti patří díla, která hledají
stále nové cesty hudebního vyjádření, v nichž se Hanuš nebál experimentovat například
s elektronikou, konkrétní hudbou nebo míšením žánrů i forem. Touha po neotřelosti a stále
novém pohledu na věc je příčinou měnící se vývojové linie Hanušovy tvorby, to však
neznamená, že by Hanušův skladatelský vývoj byl plný násilných zvratů. Naopak, v jeho
hudební řeči jsou patrné neměnné prvky, zejména v melodice, rytmu a instrumentaci (Jan
Hanuš - Czech Composer). Druhou skupinu skladeb tvoří díla, v nichž Hanuš „slouží (ale
neposluhuje!)" (Moje léta v Břevnově), a to především dětem (v mnoha vokálních
i instrumentálních instruktivních skladbách a skladbičkách) a vyspělým amatérským
souborům (především ve mších). V těchto dílech jakoby opět rezonoval odkaz
sv. Františka z Assisi a jeho zásady, že právě věci nové jsou prosté (-cs-), prostota těchto
děl však není na úkor jejich invenční bohatosti a svěžesti. Přestože je tedy možné se
ztotožnit s tvrzením, že „těžiště [Hanušovy] tvorby je ve velkých formách [a] často se
dotýká zásadních mravních otázek" (-rh-), tvoří druhou, srovnatelně významnou a obdobně
bohatou část jeho díla skladby motivované především pedagogicky. Významný podíl této
druhé oblasti Hanušovy tvorby pak připadá právě na jeho dílo sborové.
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2. Sborové dílo Jana Hanuše
2.1

Hanušův vztah ke sborovému zpěvu
První kontakt se světem sborového zpěvu Hanušovi zprostředkoval jeho strýc

z urbánkovské větve Jaromír Herle, který v meziválečném období zastával funkci
sbormistra Pražského Hlaholu a který si mladého synovce - tehdy ještě studenta
konzervatoře - vyhlédl jako korepetitora. Na svou první návštěvu, pro Hanušův vztah ke
sborovému umění určující, skladatel vzpomíná takto:
„Když přišel strýc Herle k pultu, vše ztichlo. Představil mě, sbor zdvořile
zatleskal a já se rychle skrčil za klavír, aby mě bylo vidět co nejméně. První nasazení sboru mi úplně vzalo dech! - Nevěděl jsem, co hraju a jak
hraju [...], ale cítil jsem, že jsem uchvácen neznámou silou, jež mě nese
do oblastí, o nichž jsem dosud neměl tušení a jimiž teď pluji ve stavu
nikdy nepoznaného vytržení a blažené beztíže" (LS, s. 75).
Hanušova autobiografie nijak neoplývá přebujelými frázemi a autorův styl je v ní spíše
střídmý než vzletný. Volí-li tedy Hanuš právě tyto nadnesené výrazy, aby popsal první
dojmy, kterými na něj působil zvuk (pravda více než dvousetčlenného) sboru, a přidává-li
o pár řádek dál ještě „ten první dojem, to byla láska ke sborovému zpěvu na první pohled
a na celý život," je třeba jeho slova brát vážně. Ostatně jim dávají za pravdu i další
Hanušova četná setkání se sborovým zpěvem různého druhu a různé úrovně, ať už v pozici
posluchače, zpěváka, korepetitora, sbormistra nebo nejčastěji vydavatele a sborového
skladatele.
Jako korepetitor zůstal Hanuš v Hlaholu dost dlouho na to, aby (využijeme-li ještě
Hanušovy milostné metafory) se z prvotního zalíbení stal hluboký a trvalý vztah. Kromě
svého strýce zde za dirigentským pultem mohl pozorovat i Václava Smetáčka, Václava
Talicha, Otakara Jeremiáše i hostující zahraniční dirigenty a měl možnost se, často ve
spolupráci s Českou filharmonií či Českým rozhlasem, podílet na provedení mnohých
rozsáhlých a hodnotných, navíc vesměs soudobých děl. Toto pro mladého Hanuše
podnětné období však ukončila válka a Hanušův nástup do vojenské služby. Po návratu dal
z již uvedených důvodů přednost před aktivní sbormistrovskou či dirigentskou kariérou
profesím jiným a i skladatelsky se v následujících zhruba dvaceti letech věnoval spíše
jiným žánrům.
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Zlom přišel, tak jako v mnoha jiných ohledech Hanušova života, po srpnu 1968, kdy
byl postupně vymazáván z povědomí jako skladatel rozsáhlých a ideově i hudebně
závažných děl a posléze i zbaven svých nakladatelských funkcí. Právě v této době, v době
nejtužší normalizace a útisku umělců nekomunistického ražení, se Hanuš utíká ke
sborovému

zpěvu

jako

k jednomu

z mála

zbývajících

útočišť,

a to

z pohledu

skladatelského i obecně lidského. A byl-li to ve třicátých letech mohutný zvuk Pražského
Hlaholu, který učaroval mladistvému Janu Hanušovi, pak to o čtyřicet let později byl
zejména svět dětského sborového zpívání, který se zhruba šedesátiletému skladateli stal
skutečnou útěchou. Hanušův vztah k dětským sborům opět nejlépe vystihnou slova umělce
samotného:
„Nevím proč, ale představa dětského sboru mi vždycky splývala
s beránky na zelené louce. Zelená louka - svět bez hranic, svět sám pro
sebe, do něhož by dospělí měli vstupovat jen s čistým srdcem a bosí, aby
kráčeli lehce a nezašlápli ani broučka, ani sedmikrásku. Svět, na jehož
prahu odkládáme všechny starosti, který zázračně - jako v Nerudově
Baladě horské - léčí rány zasazené světem dospělých [...] Vždycky ale
svět, který dobré odměňuje a zlé trestá" (LS, s. 203).
S vidinou tohoto světa tedy Hanuš komponoval zejména v sedmdesátých, ale
i osmdesátých letech řadu dětských sborů a spolupracoval s dalšími lehce kráčejícími
dospělými - především s Markétou a Janem Kuhnovými a Jiřinou a Milanem Uherkovými,
ale i s mnohými dalšími (viz kapitolu 6.2). Je sice pravda, že kromě okouzlení dětským
zpěvem ho ktak rozsáhlé tvorbě dětských a mládeži určených sborů vedly i daleko
prozaičtější důvody, neboť právě kompozice této žánrové oblasti byly ty jediné
z Hanušova pera, které měly v době normalizace naději na provedení a tedy i na honorář,
na druhou stranu je však důkazem o pravdivosti jeho slov o lásce na celý život fakt, že se
Hanuš sborové tvorbě věnoval i v posledním, svobodném období svého života.
2.2

Jan Hanuš sbormistr
Hanušova sbormistrovská činnost je spojena téměř výlučně sjeho dlouholetým

působením na kůru baziliky sv. Markéty v Praze-Břevnově.16 Baziliku Hanuš poprvé
navštívil v roce 1949, kdy se s rodinou na Břevnov přestěhoval a kdy také spolu se ženou
16

Na něj Hanuš vzpomíná v článku Moje léta v Břevnově, odkud také pochází většina informací a všechny
citáty v této kapitole.
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začali zpívat ve zdejším chrámovém sboru.

•

Bylo to ještě v době před razantními zásahy

ze strany StB proti českému duchovenstvu
1 Rz přelomu čtyřicátých a padesátých let, které se
nevyhnuly ani Břevnovskému klášteru. Ani tyto brutální útoky však provoz kláštera provoz hudební nevyjímaje - na dlouho nepřerušily. Jiří Vyskočil a později Karel Černický
zde začali budovat smíšený a mužský sbor, který byl postupně schopen i poměrně
náročných úkolů.19 Jan Hanuš, vystudovaný dirigent a sbormistr a navíc zkušený hudební
nakladatel s širokým přehledem o starším i soudobém repertoáru, se brzy začal uplatňovat
jako dramaturg a postupně i sbormistr obou těles. V těchto pozicích pak se střídavou
intenzitou, která byla v podstatě přímo úměrná intenzitě útisku ze strany režimu, Hanuš
vytrval téměř čtyřicet let, od roku 1950 do Vánoc 1990. V šedesátých letech se Hanuš
postupně stal hlavním sbormistrem a od sedmdesátých let se pak o pomyslnou taktovku
dělil se svým bývalým spolužákem z Jeremiášovy třídy, Jarmilem Burghauserem, jehož
oficiální veřejné postavení se po roce 1968 otřáslo podobně jako Hanušovo.
Největší rozkvět Hanušovy a Burghauserovy éry na kůru sv. Markéty spadal ne
náhodou do období nejtvrdší totality sedmdesátých let. Vyjádřeno slovy Hanušovými: „My
Češi jsme asi opravdu neřádi: když je nám zle, přilezeme k Pánbíčkovi a držíme pospolu."
Tato pro české prostředí příznačná tendence utíkat se k vyšším mocnostem jen v dobách
těžkých

měla

své

pozitivní

důsledky

v přílivu

zpěváků

na

kůr

sv.

Markéty.

V sedmdesátých letech tak fungoval i dětský sbor „Zpěváčci sv. Markéty" a zkoušky sborů
se konaly i třikrát týdně. Hanuš i Burghauser pro potřeby sboru pravidelně využívali
i svých kompozičních schopností a řada jejich duchovních sborových děl tak byla psána
přímo pro svatomarkétský chrámový sbor. Z mnohých Hanušových děl pro smíšený sbor
věnovaných tamnímu smíšenému sboru je možno jmenovat třetí Velikonoční mši, Dvě
chorální fantazie nebo Prosbu sv. Vojtěcha za jednotu světa, ze skladeb pro dětský sbor
především jesličkovou hru Malá vánoční muzika.
Sbormistrovské působení v bazilice sv. Markéty Hanuše ovlivnilo po mnoha stránkách
patrných v jeho tvorbě i v jeho dalších veřejných aktivitách. S jeho nadační činností20
souvisí například to, že zde mohl důkladně poznat texty žalmů, sekvence velikonoční
i svatodušní, docenit „význam latiny pro kulturní utváření Evropy i to, jak hluboce působí
17

Jan Hanuš v basu, jeho manželka Anna v altu.
Během tzv. „bartolomějské noci" v roce 1950 byla řada bratří a sester odvlečena do koncentračních táborů
a později se někteří z nich stali oběťmi zinscenovaných procesů padesátých let. Mezi nimi byl i břevnovský
opat P. Anastáz Opasek.
19
Za éry Karla Černického, tympánisty Národního divadla, díky kterému bylo v bazilice sv. Markéty slyšet
i největší operní esa té doby (Blachuta, Tauberovou a další), byla provedena mimo jiné tato díla, která svědčí
o vyspělosti sboru: finále z Dvořákovy Svaté Ludmily, Sikorského Stabat Mater či Palestrinovy mše.
20
Viz též kapitolu 7.
18

21

na kontakt s těmito hodnotami při výchově mladých lidí. Jakou jim dává odolnost proti
civilizačním chorobám dneška, drogám, zbožnění peněz a sexu i proti lhostejnosti k osudu
bližního" (Moje léta v Břevnově). Pro charakter jeho tvorby - a především tvorby sborové
- j e pak klíčová další již zmíněná myšlenka (viz kapitolu 1.3), kterou si Hanuš uvědomil
právě při sbormistrovské činnosti u sv. Markéty:
„Od doby působení na břevnovském kůru má moje práce vědomě dvě
tváře: ta jedna „slouží" (ale neposluhuje!) amatérům a dětem, v níž
respektuji daná omezení. V té druhé, v tvorbě pro profesionály, mohu
popustit uzdu neomezené fantazii a rozmnožit svěřenou hřivnu co
nejvíce."
2.3

Vymezení Hanušova sborového díla
V kapitole 1.3 nebylo z důvodů přehlednosti úmyslně zmíněno téměř žádné Hanušovo

sborové dílo. Přehlednosti však bylo v tomto případě dosaženo poněkud na úkor věrnosti
popisu Hanušova díla jako celku, neboť Hanušovy sborové skladby vznikaly po celou
dobu jeho tvůrčího období a organicky se s další Hanušovou tvorbou doplňovaly.
Symbolickým důkazem toho budiž skutečnost, že první i poslední opusové číslo bylo
přiděleno právě skladbám sborovým {Otci, op. 1 a Dvě prosby, op. 128) a důkazem
statistickým to, že za 69 let aktivní Hanušovy skladatelské kariéry uběhlo jen 25 let,
v nichž Jan Hanuš nepracoval na nějakém sborovém díle nebo nějaké sborové dílo
nevydal.
Aby mohly být definitivně vymezeny skladby, které budou v této práci považovány za
předmět bližšího zájmu - tedy za součást Hanušova sborového díla - je třeba určit, co zde
za sborové dílo je považováno a co nikoliv. Toto rozdělení nelze učinit zcela bez rozmyslu
a bez uvážení konkrétního kontextu Hanušova kompletního díla. Není možné za sborová
díla označit jednoduše ty skladby, kde se jakkoli uplatňuje sborová složka. Hanuš
samozřejmě sbory využíval i v dílech, která za primárně sborová považovat nelze (opery,
oratoria a kantáty) a sborový part obsahuje dokonce i jedna z jeho symfonií.21 Jistou
pomocí je zde v předchozí kapitole ocitovaná pasáž z článku Moje léta v Břevnově, ve
které Hanuš vědomě rozděluje své dílo na dvě části podle toho, jak vyspělému souboru je
skladba určena. Všechna díla spadající do zmíněných žánrů jsou totiž věnována

21

Konkrétně VII. symfonie (Klíče království).
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profesionálním interpretům,22 zatímco drtivá většina sborových skladeb popisovaných
v této práci patří do skupiny druhé.
Ani tato pomůcka však neplatí stoprocentně: zaprvé několik skladeb, které do
sborového repertoáru nepochybně patří, se svými nároky řadí spíše do skupiny děl
uríených profesionálům,23 zadruhé mše, které jsou dle edičních poznámek vydavatele
Hanušovy duchovní tvorby určeny „dobrým neprofesionálním sborům" (Mše Jana Hanuše)
a které tak spadají spíše do skupiny skladeb s omezenými nároky, zde mezi sborová díla
zařazena nejsou. V případě mší totiž proti jejich zařazení mezi díla zde analyzovaná hovoří
jejich přímý vztah k Hanušovým „volným triptychům"24 děl symfonických, jevištních
a komorních (viz kapitolu 1.3). Jedním z cílů této práce je totiž poukázat na měnící se
vztah mezi hudebními i mimohudebními charakteristikami skladeb určených primárně
sborům a těmito rysy Hanušovy tvorby ostatní a v tomto ohledu se Hanušovy mše hudebně
řadí spíše k dílu nesborovému. Mezi sborové skladby se nepočítají ani duchovní písně,
v nichž je vokální part určen jednohlasému zpěvu lidu.
Pro shrnutí: Za sborové dílo je v této práci považována skladba zpravidla relativně
menšího rozsahu,25 v níž hraje sborová složka primární úlohu. Přitom nezáleží na tom, zda
a jakými nástroji či sólovými hlasy je sbor doprovázen ani na počtu využitých sborů
ajejich typu. Do oblasti sborové tvorby dále nejsou zahrnuty mše, jejich dodatečně
dokomponované nebo jednotlivě prováděné části26 a duchovní písně pro jednohlasý zpěv
lidu. Sborová díla jsou chronologicky shrnuta v tabulce na konci práce, kde jsou uvedeny
tyto údaje: název skladby; rok jejího vzniku (případně datum revize); opusové číslo; typ
sboru, pro který je dílo napsáno; obsazení doprovodu; stručná charakteristika textové
předlohy.
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1 toto pravidlo má svou výjimku: Skladba Měsíce, op.72 svým obsazením i rozsahem nejlépe odpovídá
žánru kantáty, přesto je však vzhledem k charakteru sborového partu (určeného dobrému neprofesionálnímu
dětskému sboru), svým hudebním charakteristikám i okolnostem vzniku řazeno mezi díla sborová.
23
Není bez zajímavosti, že se jedná vesměs o skladby ze čtyřicátých až padesátých let, tedy před tím, než
Hanuš začal působit jako sbormistr u sv. Markéty. To potvrzuje jeho slova o vlivu právě jeho
sbormistrovských zkušeností ze svatomarkétského kůru na vědomé rozdělení jeho tvorby na dvě části lišící
se nároky na interprety.
"4 Mše k „volným triptychům" zařazuje částečně Blabla (Mše Jana Hanuše), ale především Valášek
a v rozhovoru s ním i Hanuš sám (viz Valášek, s. 98).
Výjimku tvoří jednak zmíněný rozsáhlý cyklus Měsíce a jednak objemné sbírky lidových a vánočních písní
(Evropské lidové písně a Evropské vánoční písně).
"6 Například svou druhou mši Hanuš později doplnil o introitus a závěrečné „Pange lingua", „Pater noster"
z Requiem je možno slyšet jako samostatnou skladbu na CD Cantico delle creature.
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2.4

Vymezení jednotlivých období
Pro účely této práce je Hanušův tvůrčí život, během něhož vznikalo jeho sborové dílo,

rozděleno do pěti etap. Jejich hranice jsou vzhledem ke zkoumané oblasti Hanušova
odkazu voleny tak, že sborová (i nesborová) tvorba jednoho období určitým způsobem
kontrastuje s tvorbou období dalšího. Předělové roky jednotlivých etap zároveň odpovídají
ve většině případů rokům zlomovým i z hlediska celospolečenského, což dokládá úzký
vztah mezi Hanušovou tvorbou a klíčovými společenskými událostmi. Tato období jsou
rozdělena takto:
1. 1938-1948
2. 1949-1954
3. 1955-1968
4. 1969-1989
5. 1990-2004
V rámci každé etapy bude podrobně analyzováno jedno sborové dílo (v případě
nejdelšího ale z hlediska společenské situace homogenního období 1969-1989 díla tři),
které svými hudebními, obsahovými či jinými rysy ilustruje převládající charakteristiky
Hanušova kompozičního rukopisu ve zkoumané tvůrčí oblasti. Tyto charakteristiky budou
v každé kapitole porovnány s vlastnostmi Hanušova rukopisu v jiných žánrech a
s obecnými doložitelnými rysy Hanušova života.
Hudebně-výrazové prostředky a obtížnost jednotlivých skladeb vedle období vzniku
(v kontextu celospolečenském i v kontextu skladatelova života) samozřejmě ovlivňují
i různé další okolnosti vzniku díla - účel, kterému má skladba sloužit, typ sboru, vyspělost
sborových těles, jimž je dílo věnováno nebo charakter textové předlohy. Jan Hanuš jako
skladatel se zkušenostmi sborového korepetitora i sbormistra a navíc jako citlivý pedagog
dbal ve svých sborových dílech velmi pečlivě na to, aby skladby odpovídaly svému účelu,
aby vyhovovaly určenému typu sboru i jeho vyspělosti a to vše aby se neprotivilo
charakteru zvolené textové předlohy.
Následující rozbor vybraných sedmi skladeb by však měl ukázat, jak spolu
v jednotlivých naznačených etapách Hanušova skladatelského vývoje často hudebně úzce
souvisí i sborové skladby pro různé typy sborů i jak si Hanuš v jednotlivých obdobích pro
svá sborová díla vybíral bez ohledu na typ a vyspělost souboru příbuzné textové předlohy
právě proto, že odpovídaly jeho momentálnímu uměleckému i osobnímu směřování.
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Z tohoto rozboru tak bude patrné, že přes zdánlivou mnohoznačnost anesourodost
Hanušova sborového odkazu se jeho hudební jazyk v této oblasti vyvíjel logicky a velmi
organicky v úzkém (i když ne vždy přímočarém) vztahu se skladatelovou tvorbou ostatní
i s jeho životními osudy.
2.5

Poznámky k rozboru skladeb
Vzhledem ke stanoveným cílům práce zde není prvořadou prioritou podrobit vybraná

díla komplexní strukturální a obsahové analýze. Dílčím cílem každého jednotlivého
rozboru je

spíše

na

nejvýraznějších

a pro

skladbu

charakteristických

hudebních

i mimohudebních rysech vystihnout její specifika, kterými se řadí do skupiny děl vzniklých
v téže vymezené době a kterými se naopak liší od skladeb období jiného. V některých
případech tak bude analýza založena hlavně na sémantickém rozboru, jindy bude větší
pozornost věnována formální výstavbě díla a opět jindy harmonické či tonální stránce
skladby. V jednom rozboru bude podrobněji sledován motivický materiál i způsob
tématické práce v rámci díla, v jiném se soustředí pozornost hlavně na charakter textové
předlohy. Jinak řečeno rozbor zde nebude cílem nýbrž prostředkem, který by měl bez
zbytečného zabíhání do detailů jednotlivých harmonických spojů či přesných formálních
proporcí děl především umožnit dosažení cíle celé práce. Zdánlivá nesourodost a mnohdy
výrazně odlišné pojetí jednotlivých rozborů tak není způsobena autorovou nekoncepčností,
ale důsledkem toho, že cíle jednotlivých analýz jsou vědomě podřízeny cílům vyšším.
Vedle abstrahování rysů typických pro jednotlivé etapy bude dalším a stejně důležitým
cílem analýz nalézt rysy trvalejší platnosti, které bude možno prohlásit za vlastnosti
typické pro Hanušovo sborové dílo jako takové. Charakteristické rysy jednotlivých skladeb
i celého Hanušova sborového odkazu budou pro názornost ilustrovány notovými
ukázkami, které byly podle rukopisných i tištěných pramenů co nejvěrněji přepsány do
elektronické podoby.
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3. Období 1938-1948
Celé toto období leží ve stínu druhé světové války, od tragických mnichovských
událostí března 1938 až po komunistický převrat v roce 1948, a tento stín tak docela
přirozeně dopadá i na život a rané dílo Jan Hanuše. Všechny jeho skladby včetně
sborových, které Hanuš v té době psal, částečně shodou okolností,27 částečně pak
následkem tohoto vpravdě celosvětového dění,28 tvoří první osobité období skladatelovy
tvorby. Z toho důvodu nebude věnována bližší pozornost dvěma Hanušovým raným
sborovým dílům, která vznikla ještě před tímto obdobím a která hudebními i obsahovými
charakteristikami do první zřetelné etapy Hanušova skladatelského zrání nezapadají.29 Jen
pro úplnost přehledu uveďme jejich stručnou charakteristiku: Jako vůbec první své
opusové číslo napsal Hanuš v roce 193430 mužský sbor Otci (náhodou na stejný Sládkův
text, který před ním zhudebnil i J. B. Foerster) a uctil tak památku tatínka, který ve stejném
roce zemřel. Koncem roku 1937 pak opět na básně J. V. Sládka zkomponoval cyklus
ženských sborů Lásce, op. 4, kde mu byla inspirací jeho budoucí žena Anna. První zde
blíže diskutovanou skladbou tak je až sborové dílo v pořadí třetí, které sice z hlediska
textové předlohy podobně jako obě skladby předchozí reaguje na smutné či radostné
rodinné události, které však obsahově, hudebně i dobou vzniku jednoznačně spadá do
prvního období Hanušovy tvorby.
3. 1

Moje matka
Mužský sbor Moje matka, op. 10 na slavnou báseň Otokara Březiny ze sbírky Tajemné

dálky (viz Přílohu č. 1) vznikl v roce 1941 (dokončeno 3. června) poté, co 13. dubna téhož
roku zemřela Hanušova maminka. Přidáme-li k této ráně ještě druhou, která v podobě smrti
ani ne měsíčního prvorozeného syna Jana zasáhla Hanušovu rodinu o 13 dní dříve,
a uvědomíme-li si, že dílo vznikalo téměř v předvečer snad nejhoršího z válečných období
(27. září 1941 v Čechách začala Heydrichova hrůzovláda a o rok později byly srovnány se
zemí Lidice a Ležáky), není divu, že si skladatel pro uctění památky své matky zvolil

27

Jan Hanuš měl tu smůlu, že patřil ke generaci, která v těchto bouřlivých letech dospívala. Je tak dost dobře
možné, že i nebýt války, pocházela by první Hanušova veřejně úspěšná díla do období kolem roku 1938-39.
28
Na druhou stranu válka a rozjitřená atmosféra kolem ní Hanušův vývoj bezpochyby uspíšily a pozměnily
jeho přirozené směřování.
29
O tom, že šlo o díla nevyspělá, svědčí i revize, kterým Hanuš obě tyto skladby podrobil (viz tabulku na
konci práce).
30
Tento údaj pochází z Havlíkova soupisu pozůstalosti Jana Hanuše, Muller mylně uvádí jako dobu vzniku
rok 1936.
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právě tento veskrze temný, těžký text a že toto vyznění básně ještě umocnil způsobem
zhudebnění.
Hanušovy sborové skladby zpravidla deklamačně i stavebně vycházejí velmi pečlivě
z textové předlohy, nejnaléhavější pasáž básně odpovídá velice přesně vypjatému
zhudebnění, klidnější, kontemplativní text koresponduje s klidnější plochou hudby.
Hudební jazyk této skladby je tedy podobně jako Březinova báseň vážný, zachmuřený,
čehož Hanuš dosahuje tonálně značně uvolněnou melodikou i harmonií hojně využívající
ostrých disonancí, která na sbormistra, zpěváky a potažmo i posluchače klade vysoké
nároky. Devět strof, do nichž Březina svou báseň rozdělil, zhruba odpovídá i Hanušovu
formálnímu a tektonickému rozvržení skladby, snovou strofou se pravidelně objevuje
i nová hudba, případně reminiscence dříve exponovaných témat, přičemž platí, že čím
temnější či agresivnější je text, tím méně je v hudbě patrné tonální centrum, tím méně
zpěvné jsou melodie a tím ostřeji spolu navzájem disonují.
Dalším souvisejícím charakteristickým rysem Hanušových sborových partitur, ze
kterého je patrná autorova zkušenost korepetitora a sborového dirigenta, je detailní zápis,
v němž jsou přesně předepsány nejjemnější dynamické, agogické i výrazové nuance
a přesně stanoveny césury i výslovnost potenciálně problematických slabik. To platí již
o tomto raném díle, jak je patrné hned z prvních taktů skladby.
Andante, grave, ma calmo
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Ukázka č. 1: První takty skladby „ Moje matka " (charakteristický detailní zápis).
Třetí takt této ukázky je zároveň prvním příkladem zmíněné tonální neukotvenosti větší
části skladby a poprvé se zde objevuje i později několikrát použitý motiv paralelně
klesajících mollových akordů ve třech nejvyšších hlasech. Po nízko položené vážné, klidné
první pasáži, která odpovídá první strofě textu, nastupuje první a nejvýraznější z několika
fugatových témat (viz Ukázku č. 2), které se později opakovaně vrací v textově podobně
vypjatých verších, jaké tvoří začátek druhé strofy: „Prach ostrý chudoby jí krásu v tváři
šlehal / a řezal do očí a v slzách zánět hasil." Tato imitačně zpracovaná témata jsou
v průběhu skladby stále nezpěvnější a i polyfonní práce s nimi stupňuje ostrost disonancí.
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Ukázka č. 2: Expozice nejvýraznějšího a nejčastěji užitého fagotového tématu, které je
zpracováno přísnou imitací, což při tonální neukotvenosti tématu přináší zákonitě
disonantní souzvuky.
Ve druhé a třetí strofé se v tenoru znovu objevují zmíněné chromaticky klesající
paralelní mollové kvintakordy, proti kterým skladatel staví tonálně i rytmicky nezávislou
stoupající melodii ve druhém basu. Třetí strofa pak kromě opakované reminiscence na
první fugatové téma přináší i téma nové, zajímavé tím, že je imitováno v inverzi, což
u takto chromatického tématu vede zákonitě ke kakofonním souzvukům. Obecně je možné
říct, že Hanušova polyfonní práce je v této skladbě užita v původním, quasirenesančním
slova smyslu: Pozornost je věnována především horizontálnímu vedení hlasů, takže
harmonický průběh vychází spíše z takto vzniklých souzvuků než z promyšleného
vertikálního sledu akordů.
Takto

vznikající disonantní plochy kontrastují s nepříliš

četnými,

o to

však

působivějšími pasážemi klidnější, tonálně ukotvenější hudby převážně homofonní sazby.
Právě taková hudba se objevuje v další části skladby odpovídající čtvrté strofě textu. Po
klidné, hluboko položené části, v níž převládají klasicky vystavěné homofonní souzvuky,
a po vroucném vzedmutí, využívajícím opět motivu klesajících paralelních mollových
akordů, spočine hudba pod smířlivým textem „vykoupení / v své duše kalich chytala jak
rosnou záři" v pianissimu v průzračném Es dur. Následující část pak tohoto kontrastu mezi
zahuštěnou harmonií anezpěvnými melodiemi na jedné straně a ostrůvky tradičních
akordů na straně druhé využívá ke gradaci k prvnímu výraznému dramatickému vrcholu
skladby (viz Ukázku č. 3), čemuž opět odpovídá i naléhavost textu: „Ó matko má, dnes
v světlo proměněná [...] Zvuk tvého jména / na našich vlnách dochvěl se, však vím jsi
blízka!" Právě poslední věta této strofy („však vím jsi blízka") tvoří zajímavý protipól
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předcházejícímu dynamicky vypjatému vrcholu a snad právě proto, že je zhudebněna
relativně prostě, patří toto místo k nejpůsobivějším z celé skladby.
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Ukázka č. 3: Gradace založená na střídání nezpěvných melodií a zahuštěné harmonie
s tradičními souzvuky.
Hudba odpovídající šesté a sedmé strofě textu přináší další názvuk prvního fugatového
tématu a kromě toho tři další nepříbuzná imitačně zpracovaná témata, z nichž první dvě lze
opět jen těžko tonálně uchopit. Třetí téma i jeho zpracování je naopak pevně zakotveno
v h moll a spolu s předcházející částí (v Cis dur) tvoří nejdelší úsek tonálně snadno
zařaditelné hudby celé skladby. Ve strofě osmé pak hudba postupně graduje, nejprve
exponováním posledního vypjatého a opět atonálního polyfonně zpracovaného tématu,
vlastní vrchol pak přichází v mohutném, i když relativně jednoduchými prostředky
dosaženém Grave maestoso. V závěrečné deváté strofě se hudba podobně jako text vrací
téměř doslovně ke chmurné strofě první, jen čtyřtaktová projasněná, vpianissimu se
rozplývající koda v Cis dur nechává dílu doznít, snad trochu v protimluvu sjeho
dosavadním průběhem, opět však o to působivěji, ve smířené, klidné atmosféře.
Dílo se po svém vzniku dočkalo nezanedbatelného ohlasu: Bylo oceněno v soutěži
Melantricha v roce 1942 a v roce 1945 bylo nakladatelstvím Melantrich v rámci edice
Sborový archiv i vydáno.31 Životnost skladby je však omezena značnou obtížností a tedy
posluchačskou i interpretační nepřístupností. Vysoké nároky na posluchače plynou na
jedné straně z těžko srozumitelné, tonálně uvolněné hudební řeči i nezpěvné melodiky,
která se navíc často ztrácí v disonantním polyfonním předivu hlasů, na straně druhé pak
i z toho, že skladatel použil na relativně krátkém prostoru (skladba trvá cca 13 minut)
poměrně široký tématický materiál. Je možné rozlišit sedm na sobě nezávislých témat či
kratších motivů a z nich se v průběhu skladby opakovaně vrací pouze témata dvě, což

31

Zde vycházím z údajů na zadní straně samotné partitury vydané v Melantrichu. V MUllerově
Autorizovaném seznamu skladeb Jana Hanuše jsou údaje jiné: cena v soutěži Melantricha v roce 1941, vydal
Melantrich v roce 1943.
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posluchači podstatně ztěžuje orientaci v proudu hudby. Z pohledu sborového zpěváka jsou
vysoké nároky kromě místy krkolomné melodiky (viz Ukázky č. 2 a 3) jasně patrné už při
pohledu na rozsah jednotlivých hlasů: Basová sekce má dle zápisu obsáhnout rozsah Cis až
fis1, tenorová pak d až c2 (soli cis2!), takže o provedení může uvažovat jen velmi pokročilý,
chce se říci téměř výlučně profesionální sbor.
Těmito atributy se Moje matka jako jediná sborová skladba válečných let pevně řadí do
linie dalších Hanušových děl té doby. Nároky na provedení i komplikovanost hudební řeči
jsou charakteristiky typické obecně pro Hanušovu ranou tvorbu, ve které je kromě
evidentního vlivu okolností doby vzniku možno rozeznat i vliv Otakara Jeremiáše a jeho
skladebně-estetických názorů a v neposlední řadě i známky jisté skladatelské nevyzrálosti
libující si někdy v samoúčelných experimentech. Z dalších Hanušových skladeb je do
kategorie raných interpretačně i posluchačsky náročných skladeb možné zařadit Sonátu
rapsodii, I. symfonii, operu Plameny (tedy celý první, válečný „volný triptych"). V reakci
na osvobození a v úzké souvislosti s Hanušovým poválečným působením u Armádního
uměleckého souboru sice vznikl krátký cyklus prostých pochodových písní nazvaný
Armádě, o jeho brzkém vystřízlivění z přílišného optimismu však svědčí poválečný
kantátový cyklus Zpěv naděje, který se obsahově i hudebně silně váže k tvorbě z období
protektorátu. Mimohudební i hudební charakteristiky, které k sobě pojí Hanušovo sborové
i nesborové dílo zkoumaného období a shodně odrážejí temnotu let 1938-1945 i stále sílící
pochyby poválečných roků, tak svědčí o relativně homogenním vztahu mezi Hanušovým
životem a jeho celým kompozičním odkazem první zkoumané etapy. Ve všech těchto
dílech se zrcadlí tragické události doby, ať už otevřeně jako v kantátě Země mluví,
alegoricky jako právě v Mé matce či v obsahově velmi příbuzné třetí větě I. symfonie?2
nebo v abstraktní - o to však výmluvnější - hudbě instrumentální.
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Pro Březinův text a sekvenci Stabat mater, kterou Hanuš právě v této větě své symfonie zhudebnil, je
společný symbol matky trpitelky, který kromě odlišných rodinných (Moje matka) a křesťanských (Stabat
mater) konotací přímo vybízí i ke shodné interpretaci obou textů jako symbolu trpícího českého národa.
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4. Období 1949-1954
Bylo již řečeno, že na začátku padesátých let došlo v Hanušově tvorbě k výraznému
zpřehlednění kompozičního stylu a tím pádem i k větší přístupnosti j e h o hudby, a byl

zmíněn i rozhodující vliv estetiky prostoty sv. Františka zAssisi na tento zlom, který
prostupoval celým Hanušovým dílem. Z obsahového hlediska vokální a vokálně
instrumentální tvorby to souvisí s výraznou změnou ve výběru textových předloh. Zatímco
ve třicátých a čtyřicátých letech komponoval Hanuš své sbory, kantáty i písně vesměs na
nepříliš pozitivní umělé texty českých básníků devatenáctého století i tehdejší doby (J.
Neruda, J. V. Sládek, O. Březina, J. Hora, V. Dyk, K. Bednář), v první polovině let
padesátých si skladatel pro svá sborová díla vybíral téměř výhradně českou lidovou
poezii33 podstatně optimističtějšího ladění.
4.1

Chudá láska
To vše se vztahuje i k cyklu smíšených sborů Chudá láska, op. 34 z prosince 1954

(Havlík, V.), který tak může sloužit jako vzorek Hanušovy hudební řeči ve sborových
dílech první poloviny padesátých let. Jedná se o trojici sborů na lidové básně ze sbírky
Čeňka Holase České národní písně a tance, z nichž každá se svým způsobem vyjadřuje ke
společné myšlence cyklu: Člověk se stává šťastným ne díky bohatství, ale díky lásce.
A stejně jako jsou při zachování tohoto tematického pojítka jednotlivé texty rozdílné, je
rozdílné i jejich zhudebnění. Hanuš nevychází z Holasem zaznamenaných nápěvů lidových
textů, motivický materiál je čistě původní (Macková, 1959), přičemž každé části skladatel
v citlivé shodě s povahou textu vtiskuje charakter jednoho z českých lidových tanců polka, sousedská a mateník - v takovém pořadí, aby cyklus působil vyrovnaně: po svižném
úvodním čísle volnější střední část a strhující živý závěr. I z tohoto nikterak rozsáhlého
dílka je tedy patrné, jakou pozornost Hanuš věnuje práci s textem, a to jak při celkové
stavbě skladby, tak (jak vyplyne z následujícího rozboru) při detailní práci kompoziční.
První sbor „Andulička"34 je svižná veselá polka, jejíž hlavní rysy vystihují rytmicky
výrazná melodie, typické přiznávky v basu i nekomplikovaná forma strofícké písně. Ve
srovnání s díly předchozího období je nápadná i relativní harmonická střídmost. Celá
skladba je nesena v klidné pohodě bez výrazných dynamických nebo agogických výkyvů,
což je plně ve shodě s textovou předlohou: bezstarostné ženichovo ujištění své Anduličky

^ Ze sbírek K. J. Erbena a Č. Holase.
4
Shoda se jménem manželčiným jistě není náhodná.
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o lásce, která se rukou mávnutím vyrovnává s nevěstinou chudobou: „Je-li chudobná, Bůh
je bohatý, je-li hřešící, já nejsem svatý" (texty k celému cyklu viz v Příloze č. 2).
Všechny tři sloky jsou vystavěny na totožném melodickém i harmonickém půdorysu,
neznamená to však, že by se Hanuš omezil na „liedertafelovou" přísně strofíckou stylizaci
lidového tance. Melodického zpestření dosahuje tradičním překládáním hlavního nápěvu
do různých hlasů, výrazně zajímavější je pak s ohledem na rozsah a charakter poměrně
bohatý (ne však disonantní!) harmonický průběh skladby: Každá sloka je z hlediska
hudebního rozdělena na dvě části, z nichž první se v melodii i doprovodných hlasech
striktně drží v mezích hlavní tóniny (B dur), ve druhé části, na prostoru sedmnácti taktů,
pak ale Hanuš stihne vystřídat další tři tóniny (postupně B dur, D dur, B dur, G dur, H dur
a B dur). Skutečnost, že tento rychlý sled několika na sebe navazujících vybočení není na
úkor zpěvnosti jednotlivých hlasů, libozvučnosti souzvuků ani uspokojivého harmonického
vyznění skladby na jednu stranu charakterizuje tehdejší Hanušův kompoziční styl,
harmonické bohatství i tak krátké skladbičky pak na druhou stranu svědčí o tom, že Hanuš
ani v tomto období přes znatelné zjednodušení hudební mluvy rozhodně nepozbyl
kompoziční vynalézavosti.

mčl

jsem

An-íu, An-ču An - du -

li

-

čku.

An-ču. Tujsem so-bězvo-lil za že-nu,

za že-ni-£ku,

Ukázka č. 4: Melodie sboru „Andulička" (tenor) diatonicky harmonizovaná ostatními
hlasy (polkové přiznávky v basu), ve druhé části modulace do D dur zahajující sérii
vybočení.
Jak již bylo řečeno, tvoří druhý sbor „Holoubci" volnější střední část celku, která se
svou jemnou až tesklivou atmosférou odráží proti veselí první skladby. „Nemůžu být tvoje
žena, tys bohatý, já jsem chudá," naříká milá a její mládenec ji ve shodě s mottem celého
cyklu ujišťuje: „Chudoba své cti netratí, tvá láska mi to splatí." Pro zhudebnění tohoto
textu zvolil Hanuš rytmický půdorys pomalé třídobé sousedské, opět formálně i agogicky
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odpovídající charakterem i gradací stavbě textu. Relativní harmonickou prostotu sboru
podtrhuje prodleva na f v basu, na níž sbor téměř po celou dobu spočívá.

Ukázka č. 5: Klesající triolový motiv „vrků" ve vrchních hlasech na basové prodlevě
„hou" („Holoubci").
Klidně plynoucí melodie vedená převážně v prostém dvojhlase v různých hlasových
kombinacích je ve zbylých hlasech doplněna zvukomalebným houkáním a vrkáním, čímž
je záměrně podtržen kolébavý charakter tance i pro lidové texty tak typická symbolika
holoubků. Tyto dva motivy, stoupající „hou" (viz Ukázku č. 6) a klesající „vrků" (viz
Ukázku č. 5), spolu s míšením durového a mollového tónorodu, kterým skladatel umně, ale
zbytečně popisně, obohacuje harmonický řád skladby, pak přispívají k poněkud
sladkobolnému vyznění sboru. Jako nejnápadnější případ takové popisnosti, která sice
slouží jako další důkaz pro Hanuše typické detailní práce s textovou předlohou, ale která
v tomto konkrétním případě působí nepřirozeně, lze uvést začátek druhé části skladby,
odpovídající čtvrtému a pátému verši básně (hudba viz Ukázku č. 6, text viz Přílohu č. 2).
Po durové první části zde v tenoru na text „Má milá je uslyšela, vyšla na práh, zaplakala"
nastupuje mollová melodie, kromě tónorodu totožná se sopránovou melodií první části, jen
aby se pak v následujícím čtyřtaktí („Nenaříkej, moje milá, dyť musíš být moje žena.")
spolu s konejšivým textem vrátila i durová tónina. Takové jednorázové vybočení sledující
otrocky přesně jemné nuance textové předlohy nijak významně nepřidá na umělecké
hodnotě této strofícké písně, jejíž půvab spočívá právě v jednoduchosti výrazových
prostředků, a celkovému vyznění sboru naopak spíše uškodí. V rámci cyklu a tím spíše
celého Hanušova sborového díla zkoumaného období se však jedná spíše o dílčí námitku.
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hou, hou,

hou, hou, hou,

hou,_

Ne-na-ří - kej,

hou,

hou, hou,

Ukázka č. 6: Míšení durového a mollového tónorodu v úzkostlivém sepětí s textovou
předlohou („Holoubci").
Jestliže se dynamický a rytmický průběh prvních dvou částí cyklu obejde bez náhlých
změn, pak právě tyto změny tvoří základní stavební kámen části třetí. Sbor „Mladá žena"
je komponován na satiricky pichlavý text, v němž jsou všichni mládenci nevybíravými
slovy varováni, aby nedávali kvůli hmotnému zajištění přednost bohatým stařenám před
chudými mladými děvčaty: „Podá-li mladá třeba chlebíček, on přece chutná jak dortíček;
ale z ruky babky, i to, co je sladký, čpí jako česnek," praví se v jedné ze šesti slok, které
Hanuš velmi přiléhavě převedl v jadrný mateník. Skladatel šije vědom, že energii nabytou
neustálým střídáním a místy i míšením sudého a lichého metra asubito dynamickými
změnami by bylo nadbytečné doplňovat nepravidelnostmi formálními či přílišnou
harmonickou pestrostí, takže i závěrečný sbor cyklu je pravidelně rozčleněn do logického
a poměrně prostými prostředky harmonizovaného formálního celku.
Přesto však i zde, podobně jako v předchozích částech cyklu, prozrazují mnohé
hudební rysy skladby, jak je autorovi, zvyklému na rozsáhlé symfonické či operní
partitury, příliš těsná forma jednoduché strofické písně. Tak se s razantním a pro mateník
typickým homofonním tématem (viz Ukázku č. 7), které se vrací v několika slokách,
opakovaně střídá kontrastní pasáž dolce, která sice melodicky částečně vychází z tématu
hlavního, ale v níž mají jednotlivé hlasy podstatně autonomnější úlohu. Tato kontrastní
pasáž se navíc skokem přenáší do dominantní tóniny a celkově je její harmonický průběh
bohatší než v případě ostatních částí sboru. Zajímavým prvkem dílka je i tvůrčí
způsob, jakým Hanuš zachází se střídavým metrem, takže se objevují místa (skladatel
v nich úpravou textu a detailním zápisem opět dbá na to, aby nedocházelo k deklamačním
nesrovnalostem), v nichž ženské a mužské hlasy akcentují různé doby: ženy ve třídobém,
muži v sudém metru (viz Ukázku č. 7). V případě této skladby však žádný z těchto prvků
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nepůsobí rušivě, naopak invenčně bohatá a přesto uměřená formální, harmonická
i rytmická pestrost rozpustilé atmosféře mateníku přidává na zajímavosti a dělá ze sboru
„Mladá žena" posluchačsky i interpretačně nejvděčnější a skladatelsky nejzdařilejší část
cyklu.

různého metra, třídobého v ženských a sudého v mužských hlasech.
Přestože Chudá láska dnes nepatří k příliš prováděným sborům, vyplývá ze zmínek
v edičních poznámkách k vydáním tohoto i dalších Hanušových sborových děl padesátých
a šedesátých let, že byl cyklus ve své době poměrně populární. V komentáři k vydání
Chudé lásky čteme, že cyklus „[znamenal] výrazné obohacení literatury pro smíšené sbory
acappela" (Macková, 1959) a jinde že dokonce „[patřil] k nejzpívanějším [tehdejším]
sborům" (Macková,

1965). Za tento úspěch dílo vděčí právě své interpretační

a posluchačské přístupnosti (tolik odlišné od děl předchozího období), která charakterizuje
i další, i když nemnohá, Hanušova sborová díla první poloviny padesátých let. Tím je
vedle prostinkých úprav Tuctu lidových písní i cyklus Český rok, který ne náhodou patří
k nejživotnějším Hanušovým sborových dílům.35 Jednoznačný příklon ke srozumitelnosti
a prostotě je patrný ve všech oblastech hudebně vyjadřovacích prostředků i v dalších
hudebních i nehudebních atributech těchto dvou skladeb: Namísto příkrých nezpěvných
melodií (viz Moje matka, kapitola 3.1) nastupuje prostá diatonická melodika, namísto
těžko uchopitelného, mnohdy atonálního harmonického průběhu nastupuje harmonie
klasická, třebaže poměrně bohatá, namísto nevyzpytatelně nepravidelného metra nastupuje

35

Ne tolik dobou vzniku, ale hudebně do této skupiny patří i další cykly pro dětské sbory z přelomu
padesátých a šedesátých let: Písničky o míči, medvědu, koloběžce a střevících, Petrovi a televizi, op. 41,
Povídám, povídám pohádku, op. 43 (obojí 1958) a Veselý den, op. 50 (1961).
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čitelný metrický půdorys českých tanců a říkadel. Daleko menší nároky jsou kladeny i na
rozsah jednotlivých hlasových skupin a určující je i výběr textových předloh.
V úvodu této kapitoly naznačenou příbuznost mezi Chudou láskou a potažmo celou
Hanušovou sborovou tvorbou období začátku padesátých let na jedné straně a jeho
tehdejším dílem jiných žánrů na straně druhé podtrhuje nejlépe orchestrální suita Lidové
tance z Čech, op. 27 (1951), která tvoří vlastně instrumentální protějšek ke zde
analyzovanému vokálnímu cyklu (Macková, 1959). Lidové tance z Čech navíc vznikly
bezprostředně po vyjasněné II. symfonii G dur a pastorální druhé mši a Hanušovi sloužily
zároveň jako studie k chystanému baletu na lidový námět Sůl nad zlato. Podobně jako
Moje matka hudebně i obsahově korespondovala se skladbami temného prvního „volného
triptychu", tak i Chudá láska souvisí s trojlístkem děl - vedle zmíněné symfonie a baletu
ještě Suity podle Mánesových obrazů - která charakterizují Hanušovo kompoziční období
1949-54.
O to příkřejší je však tentokrát nepoměr mezi Hanušovým dílem a jeho životními osudy
ve zkoumaném období. Padesátá léta a zvláště jejich začátek jsou dodnes synonymem
útlaku a perzekuce nevinných, které se ve svých mnohačetných projevech nevyhnuly ani
Hanušovi a jeho blízkým. V procesu kolektivizace byl nejprve znárodněn rodinný statek
Radlík, na kterém Hanuš vyrůstal, i Urbánkovo nakladatelství, v inscenovaných procesech
vletech 1951-52 pak byl k smrti odsouzen mezi jinými i Hanušův blízký přítel Rudolf
Margolius. Role, kterou hrálo kompoziční umění v prvních dvou zde probíraných etapách
Hanušova života, se tak z politicky a společensky angažované funkce válečných let
v letech 1949-54 dramaticky přesunula do pozice tzv. odreagovaného umění (Valášek,
s. 27), tedy umění, na kterém se přímo nepodepisuje ovzduší doby, ale které je naopak
jistým druhem úniku před realitou, v tomto případě před realitou vrcholného „stalinismugottwaldismu".
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5. Období 1955-1968
Z hlediska Hanušova skladatelského rukopisu byla zatím řeč o dvou relativně
homogenních obdobích: o období druhé světové války, jejíž hrůza se odrážela ve všech
Hanušových dílech té doby, a naproti tomu o první polovině padesátých let, v nichž nastal
podobně jednoznačný a veškerou skladatelovu tvorbu prostupující obrat k prostšímu
hudebnímu vyjadřování. Následující etapa, která se dá přibližně vymezit léty 1955 a 1968,
je v kontextu Hanušovy tvorby nová tím, že je zde možné sledovat několik na sobě
nezávislých, postupně se vyvíjejících proudů: Nejvýrazněji se to projevuje na kontrastu
mezi dramaticky akcentovanou hudbou a obratem k hudbě lyricky meditativní, jak to
nejvýmluvněji symbolizují dvě Hanušovy komorní skladby z konce padesátých let: Suita
lirica a Suita drammatica.
Podobný vývoj je patrný i v oblasti sborového díla. Letmý přehled sborových skladeb
zkoumaného období ozřejmí kromě tohoto základního kontrastu i některé další rysy,
o které se Hanušovo dílo v tomto období obohatilo. Sborové tvorbě v něm sice Hanuš
nepřikládal ve srovnání s jinými skladebnými oblastmi takovou váhu, čehož důkazem jsou
v kontextu jeho celé skladatelské kariéry výjimečná období prosinec 1954 až prosinec
1958 a duben 1964 až leden 1969 (Havlík, V.), kdy z jeho pera nevzešla ani jedna sborová
skladba, i celkový výčet sborových děl, čítající od roku 1955 do roku 1969 pouhých osm
opusů. I mezi nimi je však možné rozlišit tři linie: Jedná se zaprvé o dramaticky vypjatá
díla, hudebním jazykem blízká prvnímu, válečnému období, zadruhé o sbory jemnějšího
meditativně-lyrického vyznění azatřetí o skladby pro dětské sbory, svou hudební
přístupností navazující na obdobné skladby předchozího období (Český rok) a zároveň
předznamenávající rozsáhlejší obdobnou tvorbu v dalších letech (viz kapitolu 6.2). Tato
členitost je nápadná již z běžného přehlédnutí básnických předloh k jednotlivým skladbám.
Připomeňme si, že za války nacházel Hanuš inspiraci v temných textech českých
dekadentních básníků, symbolistů (Dyk, Březina) nebo na předlohách spolupracoval
s žijícími autory (Bednář), v poválečném období vycházel naopak výhradně z textů
lidových. Po roce 1955 se pak vrací k textům umělým, které jsou však dobou i místem
vzniku a především obsahově podstatně různorodější: Do první skupiny dramaticky
akcentovaných sborů patří cyklus pro smíšené sbory Zem, z níž jsme vyšli, op. 52 (1961) na
básně Josefa Hory a Františka Hrubína a také Antické zpěvy, op. 56 (1964) pro mužský
sbor na texty ze Sofoklovy Antigony v překladu Václava Renče. Druhou skupinu lyrických
skladeb tvoří dvě díla komponovaná na texty dalších dvou Hanušovi nejbližších básníků,
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vedle cyklu Domovu pro smíšený sbor na básně Kamila Bednáře i cyklus ženských sborů
Maminka, op. 55 (1963-64) na čtyři texty ze stejnojmenné sbírky Jaroslava Seiferta. Třetí
skupina sestává ze sbírek pro děti Písničky o míči, medvědu, koloběžce a střevících, Petrovi
a televizi, op. 41 (textová předloha Bednář), Povídám, povídám pohádku, op. 43 (Bartoš,
Erben a Němcová), obojí z roku 1958, a Veselý den, op. 50 (Čárek, Pandulová, Branislav)
z roku 1961. Nejnázornějším důkazem, že obě naznačené hlavní tendence (lyrická
i dramatická) se v této době prolínaly, že nebyly chronologicky seřazeny jako v případě
prvního a druhého Hanušova tvůrčího období, je fakt, že lyrický cyklus Maminka, op. 55
a dramatické Antické zpěvy, op. 56 byly napsány bezprostředně po sobě.36
5.1

Domovu
Detailnější rozbor se zde bude zabývat skladbou řadící se do lyrické linie Hanušovy

tvorby pro sbory vymezeného období. Jde o cyklus tří smíšených sborů Domovu, op. 47,
zkomponovaný v listopadu a prosinci 1959 na tři ze čtyř básní, které dal básník Kamil
Bednář Hanušovi k dispozici. Ve srovnání s jinými společnými pečlivě koncipovanými
díly Hanuše a Bednáře (např. Zpěv naděje, Dřevěný Kristus) šlo o dílko spíše nahodilé,
Bednář rukopis básní věnovaný Hanušovi doprovází komentářem: „Milý Honzo, vyber si
(ovšem nepovinné, je to jen tak pro zajímavost a nazdařbůh)" (Havlík, V.). Jednotlivé
básně („Babička země", „Čáp" a „Lípa"37) spolu volně tematicky souvisí, společným
jmenovatelem je přírodní lyrika, opakujícími se charakteristicky českými motivy (chléb,
rybníky, lípa) pevně svázaná s tuzemským venkovským prostředím, myšlenkově se ovšem
dotýkající i obecnějších témat. Pro hudební zpracování určující je v celém cyklu užitý
nepravidelný volný verš, díky němuž texty působí dojmem - bez ohledu na to, jak ve
skutečnosti vznikaly - volně plynoucích sugescí, které autor okamžitě zaznamenává tak,
jak mu přijdou na mysl (viz Přílohu č. 3). Spíš než že by šlo o mechanicky zachycený
proud básníkova vědomí lze však v této kvalitě Bednářových veršů spatřovat básníkovo
umění vytvořit pečlivě promyšlené a vystavěné verše tak, že na čtenáře působí naprosto
spontánním nevyumělkovaným dojmem.
Hudba k tomuto cyklu vyznívá podobně přirozeně jako samotné básně, Hanušovi se
zde v různých rovinách opět daří mistrně vystihnout charakter textu jako celku i jeho
jednotlivých nuancí. Přiléhavému dojmu jisté improvizované nahodilosti skladeb přidává
36

Poslední část cyklu Maminka byla dokončena 3. 1.1964 a na prvním z Antických zpěvů začíná Hanuš
pracovat již 6. 1. 1964, tedy o pouhé tři dny později (Havlík, V.).
Tyto názvy byly pozměněny skladatelem, Bednář původně básně nazval „Babička země", „Čapí píseň"
a „Tchořovická lípa". Nezhudebněná zůstala báseň „Oběmi kameny v Sedlické oboře" (Havlík, V.).
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převládající volná tematická práce a zajímavý tonálně-harmonický průběh jednotlivých
částí, v nichž je někdy zatěžko jednoznačně určit tonální centrum (důkazem toho je i zápis
skladeb, ve kterém chybí předznamenáno. Důležité je však v této souvislosti upozornit na
to, že tonální nejednoznačnosti zde není dosaženo disonantními atonálními postupy jako
například v Mé matce, ale pomocí prostředků podstatně tradičnějších: až na výjimky
diatonické melodiky, nekomplikovaných modulací a klasicko-romantické harmonii, ovšem
tak dovedně, že dodávají vyznění skladeb jisté impresionistické nekonkrétnosti. Uvolněná
forma básní nachází svůj ekvivalent ve fantazijním tvaru, pro sborovou literaturu poněkud
netypickém, ve kterém se zdá, jakoby se hudebník nechával volně unášet proudem textu,
podobně jako se před ním básník nechal unášet proudem vizuálních vjemů ajimi
evokovaných myšlenek (tomu odpovídá i poměrně časté střídání metra taktů). Stejně jako
u textové předlohy se však zdání intuitivně a bez předchozího rozmyslu vznikajícího
proudu hudby zřejmě neshoduje se skutečností. Kromě rafinovaně vystavěné tonální
víceznačnosti a naprosto logické stavebné koncepci jednotlivých skladeb i cyklu, kterou
však odhalí až podrobnější analýza, svědčí o Hanušově pečlivém a poctivém přístupu ke
kompozici díla i fakt, že se práci na nepříliš rozsáhlém cyklu (trvá zhruba 9 minut) věnoval
déle než měsíc (Havlík, V.). Byla-li tedy řeč o Bednářově schopnosti tvořit promyšlené
a přesto spontánně znějící verše, pak totéž v oblasti kompozice platí i o umění Jana
Hanuše.
Vše, co bylo o cyklu Domovu doposud řečeno, se vztahuje na dílo jako celek,
jednotlivé skladby se však po textové stránce a tedy i hudebním zpracováním liší, a to
z hlediska harmonického a formálního i co se týče tematické práce. V případě prvního
sboru, nazvaného „Babička země", je nejnápadnějším a nejnápaditějším prvkem hudebního
zpracování zvláštním způsobem nejednoznačné tonální a harmonické ukotvení skladby.
Volbou harmonických souzvuků a spojů (skladatel se vyhýbá tonální centrum utvrzujícím
dominantním rozvodům a naopak hojně využívá obojetného dur-mollového zvuku obratů
měkce malého a tvrdě velkého septakordu), efektivním užitím církevních modů (velmi
často se hudba ocitá bez jasného tonálního centra na pomezí dvou modů) i častými
modulacemi mezi nimi, tím vším dosahuje Hanuš velmi sugestivní nestálé a nekonkrétní
atmosféry podtrhující tajemně symbolický, ale také venkovsky idylický Bednářův text.
Za všechny případy se detailněji zaměřme na jeden, v němž se tyto charakteristiky
uplatňují: První čtyři takty Ukázky č. 8 jsou relativně jasně zasazeny do B dur, po
důsledném nahrazení tónu es tónem e (od čtvrté doby pátého taktu ukázky) se pak hudba
pohybuje v tónovém prostoru F dur (případně d moll), ne však v tónině F dur či d moll:
39

Ani tón f ani tón d v sobě nemají evidentní dostředivý moment skutečného tonálního jádra.
Stejně tak by totiž bylo možné za harmonické centrum považovat akord C dur, ke kterému
spějí obě dvě hudebně-textové fráze v druhé části ukázky (druhá doba šestého a sedmého
taktu), a celou pasáž tak chápat jako použití mixolydického modu. Dříve než je však
možné se v tom při poslechu skladby utvrdit, přichází další modulace (tón fis v posledním
taktu ukázky) a hudba se tak opět přelévá do další, podobně tonálně-harmonicko
víceznačné

části.

Důkazem

zmíněného

častého

použití

septakordů

sestávajících

z mollového a durového (či durového a mollového) kvintakordu postaveného nad sebou
jsou souzvuky na poslední osmině šestého a první době sedmého taktu (měkce malé
septakordy) a čtvrté osmině osmého taktu (tvrdě velký septakord). Jako další podstatný
prvek za zmínku stojí i jakoby nezávazný, nahodilý styl tematické práce, který skladatel
používá při názvucích polyfonního vedení hlasů. Příkladem této volné imitační práce jsou
první tři takty ukázky.

U-na-ve-ná se - dla

na po-ža-tý ječmen,

vru-cepár kla-sů.

Ukázka č. 8: Formě i obsahu textu odpovídající hudební zpracování básně „ Babička
země": volná tematická práce a tonálně víceznačný a proměnlivý průběh skladby.
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Ze všech tří básní je „Babička země" formálně nejvolnější, při absenci pravidelného
rytmického půdorysu i rýmů se o celistvost textu starají jen opakující se motivy a symboly
(pole, chléb, klasy, úsměv na tváři babičky země). Analogicky rozvolněná je i forma
a tematický materiál sboru, každý verš je zhudebněn jakoby sám za sebe, bez zřetelné
vazby na předchozí nebo následující hudbu. Výjimku tvoří úvodní dva motivy, které se
v závěru básně v opačném pořadí a s drobnými obměnami vracejí, čímž skladba získává
velmi přibližné kontury zrcadlově souměrné formy a navzdory své nepravidelnosti tak
tvoří uspokojivý celek.
Hudební složka druhé části cyklu, nazvané „Čáp", se části první podobá svou
nepravidelnou stavbou, prokomponovaností a místy obdobně nejednoznačnou tonální
určeností (zde však bez využití církevních modů), jinak se však od sebe obě skladby, stejně
jako obě textové předlohy, v některých formotvorných rysech liší. Text „Čápa" obsahuje
narozdíl od „Babičky země" tradiční básnické prvky rýmu a anafory,38 ne-li pravidelně,
tedy alespoň opakovaně, čímž báseň získává jasnější formální kontury, a to navzdory
tomu, že je obsahově naopak impresionisticky rozkouskovaná. Tyto charakteristiky textu
odpovídají po stránce hudební tematicky provázanější formální výstavbě a místy přísněji
vedené imitační práci, jak je vidět z Ukázky č. 9. Úvodní téma ukázky se ve skladbě
s obměnami opakuje celkem třikrát a patří (spolu s dalšími dvěma tématy) mezi hlavní
prostředky této tematické provázanosti sboru. Z ukázky je také patrný pestrý tonální
průběh skladby, podobný jako v první části cyklu.

s.

A.

T.
ne-hyb-né shlí

-

ží,

Vi-dím

ne-hyb-nč shlí-ží na zem.

ho, jak

senáh-le

od-pou - tal

mf.

P.

A

zave-če-ra

« - dím

ho

tam z ve -

íe—

ra,

jak

Ukázka č. 9: Jedno z opakovaně se vracejících témat (takty 1-3) a přísná imitace (takty
4-8) ve skladbě „ Čáp ".

38

Opakování stejných slov na počátku veršů nebo slok (ABZ.cz: Slovník cizích slov).
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Báseň „Lípa" v sobě shrnuje generalizující pohled „Babičky země" i konkrétnější
a osobnější notu „Čápa" a tvoří tak po textové stránce logický závěr cyklu. Básník se v ní
přímo (tedy na rozdíl od obou předchozích textů ve druhé osobě) obrací na strom, který pro
něj i pro Čechy obecně představuje mnohovrstevnatý symbol národně obrozenecké
vytrvalosti, věrnosti i starosvětské venkovské idyly (symbol podobný babičce zemi z první
básně). Této českým čtenářem bezděky vnímané symboliky je použito jako podtextu
básně, na kterém Bednář vykresluje své osobní dojmy (podobné čapím impresím z básně
druhé) - okouzlení majestátem stařičké lípy i pochybnosti o setkávání starého a nového,
o moderním světě a lidském poslání v něm. Právě vztah mezi světem tradičních hodnot
a o překot se vyvíjející současnosti je nejobecnějším tématem cyklu, 39 k němuž se Bednář
nejotevřeněji vyslovuje v závěrečné části této básně i celého cyklu: „Ale já, dítě dneška,
věřím, že v přítomnosti je živa i minulost, právě tak jako zítřky žijí už v nás! Věřím, že
nedbat na tebe je ochuzování dneška, právě jak milovat tebe znamená rozmnožovat lásku."
Vědom si těchto hodnot básně ve vztahu k ostatním částem cyklu i jeho kvalitám
obecným 40 komponuje Hanuš na text „Lípy" hudbu stavebně i dynamicky nejvypjatější.
Formálně lze sbor rozčlenit do čtyř nestejně dlouhých (ve shodě s textem) a vesměs
motivicky nepříbuzných částí, které jsou prokládány vracejícím se oslovením „staletá
lípo". Tyto apostrofy jsou zhudebněny sice pokaždé jinak, neboť slouží zároveň jako
modulační epizody mezi tonálně odlišnými částmi sboru, svou homofonní fakturou (na
rozdíl od podstatné části skladby, spíše polyfonně psané) a hymnickým rázem však fungují
jako jasné předěly nejen harmonické, ale i výrazové a stavebné. Působivě je vystavěna
závěrečná gradace skladby, velmi pozvolná (poznámka cresc. sempře, sin al Fine se
objevuje už dvacet taktů před koncem zhruba stotaktové skladby) a ne náhodou
odpovídající výše citované pasáži textu, takže se ve vrcholu celého cyklu dokonale snoubí
textově nejzávažnější verše s dynamicky a výrazově nejhutnějšími takty hudby.
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Zároveň je jedním z motivů objevujících se i v dalších dílech Hanuše a Bednáře (Zpěv naděje, Dřevěný
Kristus) a koneckonců i v dalších Hanušových skladbách, na kterých spolupracoval s jinými básníky (Ecce
Homó).
40
Kvůli těmto kvalitám dost možná Hanuš oprostil Bednářův původní název „Tchořovická lípa"
o konkretizující přívlastek.
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Ukázka č. 10: Polyfonně vedená klenutá fráze (takt 1-7) ve sboru „Lípa" ústící do
homofonní modulační spojky na text „staletá lípo" (takt 7-9).
Mezi podstatné charakteristiky, které byly v tomto rozboru názorně předvedeny a které
cyklus Domovu odlišují od některých rysů obou předchozích analyzovaných děl, tedy patří
použití tradičních harmonických prostředků a zpěvné, povětšinou diatonické melodiky
a z toho vyplývající přiměřená pěvecká i posluchačská přístupnost (oproti Mojí matce), na
druhou stranu neukotvenost a místy dvojznačnost tonálního průběhu skladeb i jejich
formální nepravidelnost (oproti Chudé lásce). Naopak rysem společným pro všechny tři
doposud

analyzované

etapy je

detailní

a vytříbená práce

s textovou

předlohou.

Z následujících rozborů vyplyne, že právě tyto charakteristiky jsou společné pro většinu
dalších Hanušových sborových děl, a je proto možné je považovat - na rozdíl od radikálně
se lišících charakteristik vymezených v předchozích dvou kapitolách - za rysy stálého
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a tedy zralého skladatelova sborového rukopisu. Není náhodou, že k vytříbení tohoto stylu
(a nejen v oblasti tvorby sborové) došlo právě v tomto Hanušově životním období.
Vezmou-li se v potaz Hanušovy životní osudy a obecné ovzduší v Československu
od druhé poloviny padesátých let do roku 1968, vyvstává několik podstatných okolností,
které popsané změny v charakteristice Hanušových skladeb umožnily. Zaprvé Hanuš
dospěl do věku, kdy bývá pravidlem, že skladatelé lidsky i kompozičně dozrávají a jejich
dílo získává dlouhodobě homogenní charakter. Také rukopis v roce 1955 čtyřicetiletého
Jana Hanuše se v této době ustaluje, takže v žádném z následujících období už jeho dílo
neprodělá tak výraznou proměnu oproti etapě předchozí, jako tomu bylo v případě
přechodu mezi „františkánským" obdobím 1949-54 a obdobím 1955-68.
Zadruhé zde možná svou pozitivní roli hrála i série Hanušových nucených odchodů
z oficiálních funkcí. V roce 1955 byl Hanuš propuštěn ze Státního nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění a v roce 1959, kdy musel odejít i z funkce tvůrčího tajemníka
Svazu československých skladatelů, se z něj dokonce na dva roky stal „svobodně tvořící
umělec"41 (LS, s. 179), a mohl se tedy v této době skladatelskému řemeslu věnovat úplněji
než v předcházejících letech. S postupem času pak přicházely výrazné skladatelské
úspěchy (zejména ve sféře jevištní a symfonické tvorby) a s příchodem šedesátých let se
navíc umělcům postupně otevíraly širší možnosti uplatnění. Není tedy divu, že Jan Hanuš,
povzbuzen pozitivním veřejným ohlasem na své dílo a v důsledku „pražského jara"
radostně očekávající věci příští (LS, s. 192), své dílo obohacuje po hudební i obsahové
stránce.
Třetí hlavní příčina výrazné proměny Hanušova rukopisu v této době také
bezprostředně souvisí s uvolňující se atmosférou šedesátých let a týká se především
modernizace Hanušova hudebního jazyka. V této době totiž po dlouhém období
odloučenosti od hudební Evropy a světa do Československa začínají ve větším pronikat
moderní kompoziční trendy a mnoho skladatelů východního bloku tak právě v první
polovině šedesátých let s těmito technikami začíná experimentovat čije soustavně zapojuje
do svého repertoáru. Ani Jan Hanuš nebyl v tomto ohledu výjimkou, atak je v jeho
skladbách tohoto i dalších období možno vypozorovat prvky aleatoriky, dodekafonie,
konkrétní hudby či hudby elektronické (Valášek, např. s. 41).
Přestože vlivů se zde mísilo několik, je možné označit jako hlavní a celou Hanušovu
tvorbu v období 1955-1968 prostupující rys již v úvodu kapitoly zmíněný princip kontrastu
dnešním uměleckém žargonu toto označení odpovídá termínu „umělec na volné noze".
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mezi dramatičností a lyričností. Tato vpravdě divadelní charakteristika je Hanušovi, který
v této životní etapě mohl tvořit relativně svobodně a který sám sebe označoval především
za autora jevištních děl,42 bytostně blízká a v jeho díle řečeného období se projevuje více
než kdy jindy, především v následujících dvou ohledech. V prvé řadě vzniklo v této době
nejvíce Hanušových operních a baletních děl, která jsou na principu střídání dramatických
a lyrických pasáží (recitativ-árie) logicky vybudována. Druhým typickým rysem, který
ještě výmluvněji ukáže na Hanušovo přirozené dramatické cítění, je zajímavý vztah mezi
jednotlivými skladbami,43 nejen jevištními, ale i symfonickými a komorními.44 Po tragicky
vypjatém baletu Othello napsal Hanuš komorně laděnou buffu Sluha dvou pánů, na tu
navazovalo antické drama Pochodeň Prométheova, a po něm přišla lyricko-komická
fantaskní Pohádka jedné noci. (LS, s. 192). Podobně kontrastně vystavěné je i celé
Hanušovo symfonické dílo, ve kterém (podobně jako u Beethovena a mnoha dalších) vždy
po dramatičtější liché symfonii přichází „lyričtější" sudá (Valášek, s. 15), a vrátíme-li se ke
sborové tvorbě, je zde podobný princip také patrný: Vzpomeňme zmiňovanou dvojici
bezprostředně po sobě zkomponovaných cyklů Maminka a Antické zpěvy.
Z uvedeného vyplývá, že v období 1955-1968 dochází mezi Hanušovým životem a jeho
tvorbou k relativní shodě, i když už nejde o tak přímočarý vztah jako v případě prvního
analyzovaného období. Je však možné říct, že „rozlet před pádem", jak by se dal
charakterizovat Hanušův umělecky i soukromě na poměry doby relativně svobodný život
v šedesátých letech, se odráží ve všestranném rozšiřování a upevňování bytostných kvalit
Hanušova rukopisu v symfonických i dalších instrumentálních a vokálně-instrumentálních
dílech a že podobným procesem, ovšem citlivě ve vztahu k cílovým skupinám zpěváků
i použitelným výrazovým prostředkům, prochází i vývoj Hanušovy hudební řeči ve
sborových skladbách této etapy.
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Viz Hanušův vlastní medailon z roku 1942, otištěný v časopise Rytmus (viz seznam literatury na konci
práce)
43
Je sice pravda, že tento lys se nevztahuje pouze na zde zkoumané období vzhledem k množství jevištních
a symfonických děl spadajících sem svým vznikem (čtyři z osmi jevištních děl a tři ze sedmi symfonii) však
zde byl uplatněn nejčastěji ze všech vymezených období.
44
Viz zmíněný diptych Suita drammatica a Suita lirica.
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6. Období 1969-1989
V Hanušově tvorbě je v období od kompozice první symfonie z let 1941-42 do roku
1968 patrná návaznost rozsáhlých symfonických, jevištních či případně závažnějších
oratorních děl, kterým se skladatel věnoval bez dlouhodobějších prodlev mezi dokončením
jednoho a započetím druhého.45 Toto pravidlo má jedinou výjimku, a sice zhruba tříleté
období po komunistickém převratu v roce 1948, které vyplňuje především práce na pásmu
dětských sborů Český rok. Odrazil-li se tento z Hanušova pohledu nešťastný historický
okamžik v jeho tvorbě dočasným odklonem od kompozice vrcholně závažných
orchestrálních či scénických děl a naopak příklonem ke tvorbě sborové, pak podobně,
ovšem v dalekosáhlejším měřítku, na jeho tvorbu zapůsobily i události srpna 1968 a jeho
bezprostřední následky. Poté, co v roce 1968 dokončil operu Pohádka jedné noci, se ke
kompozici obdobně závažného díla vrátil až o deset let později, v roce 1978, svou VI.
symfonií. Naopak z hlediska sborové tvorby představují právě tyto dvě etapy období
nejplodnější, a to především v oblasti dětských sborů. O praktických důvodech tohoto
zdánlivého paradoxu byla v celospolečenském kontextu řeč v obecné předmluvě k celé
práci a v souvislosti s osudem Jana Hanuše i v životopisné kapitole 1.3. Zde bude
pozornost zaměřena již na konkrétní sborová díla, kterým tyto okolnosti daly vzniknout.
To, jak zásadním zlomem ve vztahu k Hanušovu dílu se rok 1968 stal, vyplyne
(alespoň kvantitativně) z několika statistických údajů. Zatímco v letech 1938-1968 napsal
Hanuš zhruba dvacet děl využívajících sborovou složku,46 což podle předpokládané doby
trvání jednotlivých skladeb47 odpovídá asi sedmi hodinám hudby a představuje necelých
dvacet procent jeho celkové tvorby té doby, od roku 1969 do roku 1989 se tyto poměry
radikálně obrátily. Během normalizačních dvaceti let napsal na padesát sborových skladeb
trvajících dohromady téměř šestnáct hodin, což je dokonce o něco málo více než celková
durata jeho odkazu jiných žánrových oblastí pocházejícího z tohoto období. V rozmezí let
1969 a 1989 navíc neminul jediný rok, aniž by Hanuš na nějakém sborovém díle
nepracoval.
Vedle zmíněného výrazného podílu skladeb pro dětské sbory, které v existenčně
tíživých dobách zajišťovaly Hanušovi jednu z mála jistot stálého autorského příjmu
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Po I. symfonii to byla v chronologickém pořadí tato díla: opera Plameny (1941 až 44), kantáta Zpěv naděje
(1945-48), II. symfonie (1951), balet Sůl nad zlato (1952-53), Koncertantní symfonie (1953-54), taneční
drama Othello (1955-56), III. symfonie (1956-57), opera Sluha dvou pánů (1957-1958), IV. symfonie (1960),
opera Pochodeň Prométheova (1961-63), V. symfonie (1964-65) a opera Pohádka jedné noci (1965-68).
V tomto přibližném součtu jsou mezi sborová díla počítány i kantáty, oratoria a mše.
47
Dle Mtillerova Autorizovaného seznamu skladeb Jana Hanuše.
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a zároveň i únik před neveselou realitou, tvořila další podstatnou část sborové tvorby
daného období nezištnou pedagogickou motivací inspirovaná díla na duchovní texty pro
mládežnické sbory. Těmto dvěma oblastem budou tedy věnovány následující dva rozbory,
zatímco tvorba jiného druhu, zastoupená v tomto období spíše sporadicky a navíc sledující
povětšinou obdobné cíle, bude stručně komentována v závěrečné, shrnující části kapitoly.
6.1

Opus spirituále pro juventute („ Ubi caritas et amor " a „ Cantate Domino ")
Když v lednu roku 1969 vznikl drobný cyklus Tři postní mottettina, op. 65/1 pro dětský

sbor a mužské hlasy, jednalo se ze dvou důvodů o předělový okamžik Hanušovy sborové
tvorby: Zaprvé šlo (s výjimkou mší) překvapivě o první sborové dílo z pera Jana Hanuše
komponované na duchovní text, zadruhé tak byla zahájena koncepcí i rozsahem výjimečná
řada postupně vznikajících obdobně pojímaných skladeb, kterým dal autor souhrnný název
Opus spirituále pro juventute48 (op. č. 65) a které, jak latinský název napovídá, byly
určeny mládežnickým sborům. Vznik celého cyklu měl dvojí motivaci: Jednak jako
sbormistr chrámového sboru v bazilice sv. Markéty a zároveň skladatel využíval při
nedostatku vhodného repertoáru pro běžný chod sboru i pro významná výročí možnosti
sám psát skladby hudebně i obsahově přiměřené souboru i příležitosti, jednak ho ke
kompozici vedl obecnější pedagogický záměr obohatit sborovou literaturu o hodnotná, ale
amatérským sborům přístupná duchovní díla pro sbory mladých. O této širší koncepci
opusu svědčí dedikace některých částí cyklu různým sborům a i to, že skladatel do cyklu
zařazoval další skladby i v době, kdy už jako sbormistr nepůsobil. Ať byly pohnutky
jakékoliv, vznikl za dobu více než třiceti let (1969-2002) soubor celkem jedenácti děl,
která se sice liší délkou, druhem sboru, pro který je konkrétní skladba určena, doprovodem,
jazykem textové předlohy i její liturgickou funkcí a využitelností, ale která kromě
opusového čísla spojuje jedinečný autorův záměr. Z tohoto záměru vyplývají i použité
hudební vyjadřovací prostředky.
Čtyři z jedenácti opusů zařazených do Opus spirituále pro juventute jsou určeny pro
smíšený sbor (Tři chvály Nejsvětější svátosti,49 dvoje Pašije (podle Jana a Matouše),
Osmero blahoslavenství a Hrst orlích per), dvě pro sbor dětský, případně ženský {Dvě
mottetta a Malá vánoční muzika) a ve dvou případech se uplatní oba typy sborů (Cantate
Domino a Mešní proprium ke svátku svatých apoštolů Cyrila a Metoděje). U Tří postních
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V literatuře je možné se setkat i s dalšími názvy cyklu (Opus spirituále pro iuventute nebo Musica
spirituále pro Iuventute).
,
r .
y y.yř
Na CD Cantico delle creature pod názvem Tři hymny k Nejsvětější svátosti.
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mottettin existují vedle verze pro dětský/ženský jednohlas a mužský trojhlas i pozdější
úprava pro smíšený sbor a dvě skladby jsou zkomponovány pro lidový jednohlas a nepatří
tedy přímo do sféry Hanušova sborového díla, jak je zde vymezeno.50 Z těchto děl bude
podrobnější pozornost věnována dvěma v několika ohledech kontrastním skladbám, jedné
skladbě pro dětský sbor a jedné pro sbor smíšený, a to ze tří důvodů. Zaprvé, aby bylo
možno na základě jejich vzájemného srovnání i obecného posouzení určit, do jaké míry
splňují skladby pro dětské a skladby pro smíšené sbory dva základní požadavky, ke kterým
směřuje Hanušův záměr při kompozici cyklu, tedy požadavek náročnosti a atraktivnosti
přiměřené úrovni neprofesionálních mládežnických sborů a požadavek objektivní hudební
kvality skladeb. Druhým důvodem je to, že každá z rozebíraných skladeb pochází z jiného
období, a na základě jejich porovnání tak bude možno alespoň v hrubých rysech posoudit,
jak se různá doba vzniku podepsala nebo nepodepsala na hudebních rysech těchto
obsahově i záměrem příbuzných skladeb. Třetím dílčím cílem této kapitoly je rozborem
dvou kontrastních skladeb i stručným popisem některých dalších částí celého opusu 65
předvést šíři záběru celého cyklu.
Prvním z analyzovaných děl je jedno ze Dvou mottett na latinské texty „Ubi caritas et
amor" a „Magnificat" pro dětský (ženský) sbor, která byla zkomponována v letech 196970 a patří tak mezi jedno z prvních děl zařazených do opusu 65. Vzhledem k tomu, že
„Magnificat" již bylo podrobně analyzováno jinde,51 soustředí se rozbor pouze na druhou
část cyklu. „Ubi caritas et amor" (Kde je opravdová láska) vzniklo jako druhé v pořadí
v roce 1970, zhruba půl roku poté, co Hanuš napsal „Magnificat" pro Bohumila
Kulínského a jeho Bambini di Praga. Také „Ubi caritas" bylo komponováno pro konkrétní
soubor, v tomto případě pro sbor ženský: Iuventus paedagogica a Jiřího Koláře
(Havlík, V.).
V souladu s tím, co bylo řečeno v minulé kapitole o ustalujícím se Hanušově rukopisu
v jeho sborových dílech následujících etap, se „Ubi caritas et amor" svými hudebně
výrazovými atributy do jisté míry podobá poslednímu analyzovanému cyklu Domovu,
protože i zde je různými prostředky záměrně narušován vztah k tonálnímu centru. K pocitu
neukotvenosti opět přispívají časté modulace a hojné užití tonálně nejednoznačných
harmonických souzvuků a spojů (měkce malý a tvrdě velký septakord, zahuštěné akordy,
absence dominantních spojů). Na rozdíl od Domova, kde tato nekonkrétnost i další hudební
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Litanie k Panně - „ 1997" a Jan Pavel II. Na cestu k roku 2000.
Viz Saláková, str. 46.
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charakteristiky sborů souzněly s lyricky zasněnou básnickou předlohou, a celkové vyznění
díla tak umocnily, zde obdobné prostředky nepůsobí tak šťastně. Z hlediska formálního
a tektonického i z hlediska melodiky a tématické práce působí totiž skladba poněkud
roztříštěně: Nejdůležitějším orientačním prvkem je úvodní téma, které se v průběhu
skladby dvakrát s obměnami vrací (viz Ukázku č. 11, takt 7), které však není natolik
výrazné, aby nepevné formě dodalo čitelných kontur. Vedle tohoto hlavního tématu se
objevují vždy s novým veršem textu i názvuky nezávislých témat dalších. Právě kvůli
jejich vzájemné motivické nepříbuznosti, jejich četnosti i kvůli volnému způsobu imitační
práce s nimi (takt č. 1-3 Ukázky č. 11) však ani tato témata neusnadňují orientaci v proudu
hudby. Stavebně a dynamicky je sice celek koncipován účelně a úměrně rozsahu skladby,
vliv jejích ostatních zde nastíněných hudebních rysů však dojem logicky uzavřeného celku
hatí. Vezme-li se pak v úvahu cílová skupina zpěváků, kterým je tato skladba svým
zařazením do Opusu spirituále pro juventute určena, jeví se „Ubi caritas et amor" jako
z objektivního hlediska sice hodnotné, interpretačně však zbytečně těžko uchopitelné
a pěvecky i posluchačsky tedy nepříliš vděčné dílo.
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Ukázka č. 11: Volné imitační nástupy hlasů a reminiscence hlavního tématu (takt. č. 7)
skladby „Ubi caritas et amor ".
Aby však nevznikl zavádějící dojem, že jde o skladbu po všech stránkách méně
zdařilou, je třeba zmínit logické a navzdory pestré harmonii intonačně nekomplikované
vedení hlasů i jistotu, s níž z hlediska deklamace i stavby fráze Hanuš pracuje s latinským
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textem. Navíc co se Hanušovi ne zcela vydařilo v této části cyklu Dvě mottetta, to sobě
i zpěvákům bohatě vynahradil již předtím v „Magnifícat", které se jako snad nejčastěji
prováděné Hanušovo sborové dílo vůbec stalo součástí kmenového repertoáru řady
tuzemských dětských i ženských sborů a díky tomu, že se stalo povinnou skladbou na
několika mezinárodních sborových festivalech, proniklo i do zahraničí (Saláková).
Oprávněnost námitek v tomto rozboru vůči „Ubi caritas" vznesených podtrhuje kromě
rozdílného přijetí obou dílů cyklu širokou sborovou obcí i stručný výčet rozdílů mezi
hudebními rysy obou skladeb. „Magnifícat" je při zachování harmonické pestrosti
i absolutní umělecké hodnoty formálně uzavřenější, harmonicky a tonálně jednoznačnější,
tématicky nápaditější a provázanější a díky všem těmto kvalitám i efektnější a tedy
mládeži interpretačně a posluchačsky přístupnější.
Druhou zde detailněji rozebranou skladbou z Opusu spirituále pro juventute je jeden ze
čtyř smíšených sborů z cyklu Hrst orlích per, op. 65/XI,52 které Hanuš napsal na sklonku
života v roce 2002 a které se stalo vůbec posledním zařazeným dílem do jeho cyklu
duchovních skladeb pro mladé. Zařazení díla z roku 2002 do této kapitoly sice neodpovídá
doposud důsledně chronologickému pořadí rozebíraných skladeb, jeho obsahová i hudební
souvztažnost s cyklem vzniklým v šedesátých letech však jeho umístění do této kapitoly
ospravedlňuje.
Hrst orlích per má podtitul tři skladby pro „Zpívající skauty" a dílo je věnováno
památce Hanušova přítele a dlouholetého kolegy ze svatomarkétského kůru Jarmila
Burghausera, „umělce, vědce, skauta a dobrého člověka" (Havlík,V.), který zemřel v roce
1997
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Skládá se ze čtyř částí (o rozporu mezi tímto číslem a podtitulem skladby bude řeč

později), jejichž textové předlohy se na jednu stranu výrazně liší svým původem i jazykem,
na druhou stranu se však ve vztahu ke společnému tématu cyklu - skautingu - navzájem
doplňují. Autorem prvního dílu nazvaného „Heslo" je Kamil Bednář, z jehož odkazu
pochází i motto ke druhé části „Hrst orlích per", podle které je pojmenován celý cyklus.
Textovou předlohou k této skladbě je přepis řeči náčelníka kmene severoamerických
indiánů Duwamishů Seattlea k prezidentu Spojených států amerických z roku 1855. Třetí
a čtvrtá skladba je komponována na starozákonní text Žalmu 96 (Cantate Domino).
" Blabla ve svém vydání tohoto i jiných děl Opusu spirituále pro juventute označuje skladbu Hrst orlích per
opusovým číslem 65/111 a skladbu Cantate Domino z roku 1969 (hudebně nezávislou na stejnojmenné čtvrté
části cyklu Hrst orlích per), která tomuto označení odpovídá v MUllerově seznamu, Blabla neuvádí. Zde
použité číslování se řídí Havlíkovým soupisem Hanušovy pozůstalosti

r3
Vzhledem k této povaze dedikace skladby i ke skutečnosti, že d.lo ještě nebylo provedeno, je
pravděpodobné, že Hanuš dílo nepsal pro konkrétní soubor.
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Hudebně jsou obě tyto části totožné - proto ta trojka v podtitulu cyklu - liší se pouze
jazykem (třetí část je psána na český text „Zpívejte Hospodinu", čtvrtá na text latinský)
a formou doprovodu („Zpívejte Hospodinu" doprovází stejně jako „Heslo" a „Hrst orlích
per" kytara, „Cantate Domino" varhany). V rámci celého cyklu je shodné sborové
obsazení, které pragmaticky respektuje nedostatek vysokých a vyloženě hlubokých
mužských hlasů v amatérských souborech a je proto předepsáno pro soprán, alt a baryton.
Ve druhé části je sbor doplněn ještě recitátorem.
Bližší pohled bude věnován závěrečné části cyklu, latinské verzi Žalmu 96. Příbuznost
mezi „Cantate Domino" a „Ubi caritas et amor", která odpovídá podobnému záměru, se
kterým Hanuš obě díla psal, je zřejmá zejména z přibližně stejné - vzhledem k cílové
skupině dosti vysoké - pěvecké náročnosti obou skladeb. Jejich rozsah je v ženských
hlasech stejný (soprán do g2),54 srovnatelné nároky jsou na zpěváky kladeny také
z hlediska intonačního a vzhledem ktomu, že v obou případech převládá polyfonní
faktura, jsou si oba sbory podobné také vzájemnou rytmickou nezávislostí a zároveň
harmonickou provázaností jednotlivých melodických linek. Harmonický plán obou skladeb
vykazuje také obdobné rysy ve volbě určitých souzvuků a spojů (viz rozbor „Ubi caritas"),
v obou případech je navíc příliš pestrý na to, aby ho stačily obsáhnout tři znějící hlasy,
takže „Cantate Domino", navzdory v partituře předepsanému obsazení soprán, alt
a baryton, je stejně jako „Ubi caritas" po většinu času vedeno ve čtyřhlase (v případě
„Cantate Domino" s děleným sopránem). Společným rysem je i tradičně bezchybná práce
s latinskou textovou předlohou.

54

V barytonu se v „Cantate Domino" opakovaně objevuje e1, což také svědčí o relativně vysokých nárocích
na interprety z řad skautů.
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Marciale (leggiero, non troppo forte)
Soprano
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Ukázka č. 12: Hlavní téma a další podstatné stavebné prvky „ Cantate Domino".
Varhanní

doprovod je

v homofonních pasážích

rytmicky

nezávislý

na

sboru,

v polyfonních frázích naopak věrně sleduje jednotlivé hlasy.
Podstatné a pro celkové vyznění skladby rozhodující rozdíly mezi oběma sbory je
naopak možno spatřovat v jejich formálním uspořádání, v jejich tonálním průběhu
i v kvalitě a kvantitě motivického materiálu a způsobu práce s ním. V případě „Cantate
Domino" se na rozdíl od „Ubi caritas" jedná o čitelný třídílný formální půdorys A-B-A',
přičemž oba krajní díly jsou uvozeny výrazným hymnickým jednohlasým tématem, jehož
jednotlivé motivy se pak v průběhu skladby opakovaně vracejí. V této souvislosti stojí za
zmínku především stoupající kvartový skok, kterým sbor začíná a který zároveň tvoří
hlavu několika vedlejších polyfonně zpracovaných témat, v druhé řadě pak homofonní
hemiola, kterou hlavní téma končí a která i později uzavírá několik jinak hudebně
nezávislých frází (viz Ukázku č. 12). Po zkušenostech z předchozích analyzovaných děl
52

jistě nepřekvapí, že tonální průběh je vzhledem k rozsahu skladby poměrně bohatý,
v případě „Cantate Domino" se však úvodní a závěrečná tónina C dur vrací dostatečně
často na to, aby mohla být vnímána jako jednoznačné tonální centrum skladby. Všechny
tyto charakteristiky mají svůj podíl na tom, že skladba působí dojmem logicky
vystavěného celku, ve kterém se interpret i posluchač navzdory podobné harmonické
náročnosti dokáže orientovat podstatně snáze než v případě „Ubi caritas". Zpěvákům navíc
orientaci v proudu hudby usnadňuje varhanní (v české verzi kytarový) doprovod, který
harmonicky doplňuje a místy

i zdvojuje jednotlivé hlasy,

zejména v obtížnějších

polyfonních pasážích. Přesto však instrumentální part představuje autonomní hudební
složku, která svým výrazným a na sborových hlasech místy nezávislým rytmem dává sboru
ve shodě s předepsaným výrazem i oslavnou povahou textu vyznít jako svižné stylizaci
pochodu.
Shrneme-li výsledky rozboru „Ubi caritas et amor" a „Cantate Domino", pak
podobnost ve stylu kompozice obou skladeb, využívajícím obdobných (zejména tonálněharmonických) prostředků jako v předchozí kapitole analyzovaný cyklus Domovu, svědčí
0 tom, že Hanuš i v pozdních letech zůstal věrný svému rukopisu z počátku šedesátých let
1 původnímu záměru, se kterým Opus spirituále pro juventute v roce 1969 vznikl. Kriticky
je třeba dodat, že dalším společným rysem Dvou mottett a Hrsti orlích per je vzhledem
k reálné úrovni amatérských sborů poněkud nadsazená pěvecká obtížnost (hlavně
z hlediska rozsahu hlasů au „Ubi caritas et amor" i tonálně-harmonických nároků na
hudební myšlení interpretů).
Některé zmíněné rysy je možné zobecnit na celý Opus spirituále pro juventute, a to
přesto, že skladby zařazené do tohoto cyklu 55 se (do jisté míry v rozporu sjeho
stanoveným záměrem) výrazně liší svými nároky v závislosti na typu i vyspělosti sboru,
pro který Hanuš dílo psal. Šíře záběru cykluje v tomto ohledu poměrně široká, takže díla
nejsnazší (např. Tři postní mottettind) a díla nejnáročnější (např. Tři chvály Nejsvětější
svátosti) mají k sobě hudebně zdánlivě daleko. Přesto však jsou u nich většinou zřetelně
postihnutelné hudební charakteristiky, které byly výše popsány jako typické pro rukopis
Hanušových zralých sborových děl. Úměrně obtížnosti se tak jedná o harmonicky bohaté
a tonálně pestré skladby věrně sledující obsahovou, rytmickou i deklamační stránku textu.
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Alespoň ty, u kterých bylo možné sehnat materiál: Z devíti sborových skladeb cyklu byl dostupný notový
materiál a/nebo nahrávka u pěti děl různé doby vzniku, obsazeni. obtížnost., což je pro účely této práce
vzorek dostatečně reprezentativní.
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Zajímavým prvkem, který se uplatňuje ve vokálně-instrumentálních částech cyklu56
i v dalších Hanušových vokálně-instrumentálních dílech,57 je nepoměr mezi harmonickou
složkou vokálních a instrumentálních partů. Sborové hlasy jsou vesměs vedeny tak, aby
dílo bylo relativně dostupné amatérským souborům, a v těch pasážích, kde sbor zpívá, se
tomuto účelu podřizují i nástroje, které zde především harmonicky doplňují a intonačně
podporují sbor. Naproti tomu v ryze instrumentálních dílech skladeb (tedy v místech, kde
to nezvyšuje nároky na sbor) využívá Hanuš často moderních kompozičních technik. Tak
například v dětské jesličkové hře Malá vánoční muzika, op. 65/V, která je pěvecky
dostupná středně vyspělému dětskému sboru, se v orchestrálních mezihrách pravidelně
objevují prvky bitonality a obdobně to platí i pro skladby určené pro vyspělejší smíšené
sbory.58
Uvedené charakteristiky různých částí cyklu Opus spirituále pro juventute svědčí
0 Hanušově dlouhodobě pozorném a zasvěceném přístupu ke kompozici vokálních
1 vokálně-instrumentálních duchovních skladeb různé obtížnosti a zároveň dokládají, že
dbal na to, aby skladby dosahovaly navzdory omezeným nárokům na interprety co nejvyšší
umělecké hodnoty. O to větší škoda je, že se mu v některých případech nepodařilo tyto dvě
protichůdné síly zkrotit a pedagogický záměr cyklu (i vzhledem k době vzniku ojedinělý!)
zpřístupnit kvalitní duchovní hudbu průměrným amatérským mládežnickým souborům tak
kvůli nadsazeným nárokům na jejich interpretaci nemohl být plně realizován.
6.2

Dětské sbory (Říkadla pro Barborku)
Ještě hojněji zastoupenou oblastí Hanušova sborového díla z let 1969-1989 nežli oblast

duchovních skladeb je tvorba pro dětské sbory.59 Během těchto dvaceti let vzniklo zhruba
25 cyklů i jednotlivých dětských sborů, které se podobně jako části Opusu spirituále pro
juventute liší v mnoha ohledech. Kromě náročnosti odpovídající cílové skupině interpretů60
je zde hledisko instrumentálního obsazení doprovodu,61 časového rozsahu skladeb62
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Sem patří: Mešníproprium k svátku svatých apoštolů Cyrila a Metoděje (varhany), Malá vánoční muzika
(dětský orchestr), Tři chvály nejsvětější svátosti (varhany, smyčce ad lib.) a Hrst orlích per (kytara, varhany).
57
Viz též rozbor Říkadel pro Barborku v kapitole 6.2.
58
Bitonální souzvuk se objevuje například i v závěrečné dohře zde analyzovaného Cantate Domino, tonálně
a harmonicky bohatší nežli sborové party jsou i instrumentální mezihry v cyklu Tři chvály Nejsvětější
svátosti.
59
Tato tvorba navazuje na příležitostné cykly pro dětské sbory z přelomu padesátých a šedesátých let:
Písničky o míči, medvědu, koloběžce a střevících, Petrovi a televizi, op. 41, Povídám, povídám pohádku,
op. 43 (obojí 1958) a Veselý den, op. 50 (1961).
60
Od písniček pro mateřské školy (Škatulata, hejhejte se) až po nesmírně náročné sbory pro špičková tělesa
Concerto Piccolo).
61
Vedle klavíru i flétna, violoncello, housle, kytara, orchestr dětský i komorní, dětské nástroje a samozřejmě
skladby a capella.
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i otázka textových předloh. 63 Navzdory těmto mnohdy podstatným odlišnostem však
všechny tyto skladby bez výjimky spojuje rys ještě podstatnější, o němž bude řeč v této
kapitole a který nazírán v kontextu Hanušova života v období normalizace tvoří z jeho na
první pohled různorodé tvorby pro sbory homogenní celek zajímavým způsobem
dotvářející pohled na Jana Hanuše v této pro něj nejtěžší životní etapě. To platí o Hanušově
sborové tvorbě této doby obecně, v oblasti dětských sborů je to však nejmarkantnější.
O zvláštním místě, které tvorba pro dětské sbory zaujímala v Hanušově životě
v sedmdesátých a osmdesátých letech, již padla zmínka v předmluvě a v kapitole 1.3.
Připomeňme, že zde hrály roli dva faktory, které umělec sám komentuje ve své
autobiografii. Zaprvé to bylo hledisko bez nadsázky existenční:
„Sedmdesátá léta byla pro kulturu horší než léta padesátá. Za Husáka se
sice nepopravovalo jako za Gottwalda, tlak na nás však byl daleko
rafinovanější. Zatímco v padesátých letech vedení Svazu hájilo více
méně politiku „leben und leben lassen", Svaz let sedmdesátých vyvíjel
svůj tlak na členy i nečleny především pomocí ekonomických pák.
Zákazy provozování, vydávání, exportu prostřednictvím monopolní
agentury Pragokoncert, veřejného účinkování atd. [...] o nepohodlných
lidech se nesměla udělat ani zmínka. [...] To byly metody, jimiž
pracovaly Svazy let sedmdesátých" (LS, s. 196).
Příslušnost k „nepohodlným lidem" si Hanuš předplatil již dlouho před osudným létem
1968 svou morálně neústupnou činností ve všech oborech, kterým se profesionálně
věnoval, svým otevřeně demokratickým smýšlením a v neposlední řadě i svým katolickým
vyznáním. Zejména v prvních letech normalizace se proto ocitl ve svízelné ekonomické
situaci, kdy se před ním zavřela divadla i koncertní pódia a zmizel tak pravidelný příjem
plynoucí z autorských honorářů při provádění zejména jeho úspěšných jevištních děl.
Zároveň nemohl doufat v uvádění děl nově vzniklých a po propuštění z Pantonu se tak
ocitl v nezáviděníhodné pozici skladatele „na volné noze", který neměl žádný jiný zdroj
příjmu než zkomponování, který však svá díla nemohl veřejně provádět. Termín
„svobodně tvořící umělec" pak v tomto kontextu působí vyloženě cynicky.
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Od jednotlivých skladbiček (Chvála písně) až po celovečerní cyklus {Měsíce).
Hanuš své dětské sbory komponoval především na autorské básně soudobých českých básníků (nejčastěji
Václava Fischera), ale i na texty lidové tuzemské i zahraniční.
63
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Dočasně jediným východiskem z této situace se stala práce na dětských sborových
cyklech, které Hanuš psal na objednávky spřátelených sborů a výjimečně i oficiálních
institucí, kde naštěstí pro Hanuše působili i lidé, jimž jeho osud nebyl lhostejný. V této
souvislosti je třeba zmínit především obrovitý tříhodinový cyklus Měsíce pro sbor
a orchestr, který Hanuš na objednávku Československého rozhlasu 64 komponoval takřka
nepřetržitě od ledna 1971 do července 1972 (Havlík, V.). Z podobných pohnutek vznikala
i další díla: interpretačně velmi náročné Concerto piccolo na objednávku Bohumila
Kulínského staršího pro jeho sbor 65 nebo třeba cyklus Duhový svět.66
Ne všechna Hanušova díla pro dětské sbory však byla motivována ekonomickými
pohnutkami, svou roli zde hrála také láska ke sborovému zpěvu, která se po prvotním
vzplanutí ve třicátých letech v Hanušovi naplno rozhořela právě v letech sedmdesátých
a osmdesátých. Na tom, že se tento vřelý vztah ke světu sborového zpívání projevoval
zejména v oblasti dětských sborů, je zřejmý vliv ovzduší doby a potřeba úniku co nejdále
od tíživé reality.
„Skutečnou

útěchu

v těch

letech

mi

[...]

přinášelo

především

komponování dětských sborů. Je zajímavé, že když je člověku zle
a okolní svět se mu zamyká na tisíc západů, vrací se do svého dětství.
V hrůzách 2. světové války vznikaly i nádherné verše Hrubínovy, které
byly to jediné, co tehdy mohl publikovat" (.LS, s. 203).
Zřetelná paralela mezi Hrubínovým válečným dílem pro děti 67 a Hanušovými nezištně
psanými dětskými sbory z let normalizace je patrná zejména u cyklů pro mladší a méně
vyspělé (často jednohlasé) sbory, z nichž některé psal pro potřeby svých nejmladších
příbuzných nebo v upomínku starších muzikálních rodinných příslušníků. Ke kompozici
těchto děl, mezi které patří mimo jiné cykly Děti, věci, zvířátka, Toč se větrníku, Malované
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Konkrétně „trojlístku: Kalibis, Karásková, Turek" (LS, s. 197).
V té době sbor působil pod jménem Dětský sbor Československého rozhlasu. K přejmenování souboru na
Bambini di Praga došlo až po ukončení spolupráce obou sbormistrů - Bohumila Kulínského st. a Blanky
Kulínské - s pražským rozhlasem (Slavíková).
66
Dedikace jednotlivých částí: „1. část Jaroslavu Cyrusovi k 50. tinám (sic) a JDS k 25. tinám (sic); 2. část
Antonínu Vepřkovi a jeho Příbramskému dětskému sboru; 3. část Jiřímu Štruncovi a Dívčímu sboru
Pedagog, školy v K. V. k 20. výročí činnosti; 4. část Jar. Richtrovi a jeho Ostravskému dětskému sboru"
(Havlík, V.).
67
Sbírka Říkejte si se mnou z roku 1943 byla vůbec první z Hrubínových sbírek pro děti a předznamenávala
pozdější díla z let padesátých (především Špalíček pohádek z roku 1957).
65
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písničky a Říkadla pro Barborku,68 ho zároveň vedl pedagogický záměr příbuzný tomu, se
kterým pracoval na Opusu spirituále pro juventute. Důkazem toho jsou dva rozsáhlejší
opusy - jeden pro předškolní (opus 79) a druhý pro školní soubory (opus 72) - ve kterých
Hanuš soustředil všechna díla zmíněná v tomto odstavci i některé skladby další.69
O Hanušově pedagogické poučenosti vypovídají zvlášť výmluvně dílka Malované písničky
a Škatulata, hejhejte se!, v nichž autor přispěl k rozvoji polyestetické a integrativní
pedagogiky u nás (Michálek, 2005). Malované písničky v sobě slučují prvky hudební
a výtvarné výchovy, Škatulata, hejhejte se! psal se záměrem rozvíjet u předškolních dětí
hudebně-pohybové dovednosti.
Zvláštní kategorii tvoří sborová díla, v nichž se do jisté míry odráží obě motivace
zmíněné v této kapitole. Jsou to skladby, které Hanuš komponoval buď přímo pro
Jirkovskou skladatelskou soutěž nebo které do soutěže dodatečně přihlásil, čímž se na
jednu stranu staral o propagaci svého sborového díla, protože oceněná díla se pak mnohdy
stala trvalou součástí repertoáru, na druhou stranu ho však k tomu vedly i motivy nezištné.
0 těch je možné hovořit především v souvislosti s dlouholetou přátelskou spoluprací
Hanuše a Jaroslava Cyruse, která měla vliv jak na Hanušovu tvorbu, tak na celý vývoj
české dětské sborové literatury druhé poloviny dvacátého století. Právě na radu Jana
Hanuše se totiž Cyrus rozhodl v roce 1962 uspořádat takzvaný „Koncert novinek", na
kterém byly poprvé provedeny skladby kté příležitosti napsané či při té příležitosti
„vytažené ze šuplíku" (Jaroslav Cyrus). Tím byly položeny základy Jirkovské skladatelské
soutěže, díky níž spatřila světlo světa řada vynikajících, dodnes živých děl pro dětské
sbory.70 Z Hanušových děl v Jirkově nejvíce uspěl cyklus Písničky ze sna, který v roce
1983 získal první cenu. S touto soutěží či se spřízněným festivalem Svátky písní Olomouc
1 obecně s Hanušovým a Cyrusovým přátelstvím souvisí i řada skladeb dalších: Nejméně
pět z Hanušových cyklů (Škatulata, hejhejte se!, Malá muzika, Slunovraty (řada I), Chvála
písně a Píseň o ptáčkovi na větvi) bylo v edici Svátky písní vydáno, některé části cyklů

68

Děti, věci, zvířátka věnoval Hanuš Ivánkovi (zřejmě vnukovi), Toč se větrníku a Malované písničky II
vnučce Janince Pokorné a Říkadla psal pro Barborku Kuhnovou, další ze svých vnuček. První verzi
Malovaných písniček Hanuš dedikoval svému švagrovi, „'Strýčku' Petrovi - malíři a muzikantovi", který
celý život vyučoval výtvarnou a hudební výchovu (Havlík, V.).
69
Opus 72 obsahuje cykly: Děti, věci, zvířátka, Kánony, Měsíce pro sbor a orchestr i pozdější stejnojmenné
ale podstatně méně rozsáhlé dílo pro sbor s průvodem klavíru, Říkadla pro Barborku a Toč se větrníku.
Opusové číslo 79 přiřadil Hanuš jednohlasým cyklům Malované písničky I a II, Škatulata, hejhejte sel, Do
školy i na výlet a Malá muzika. Obsahově i hudebně je sem možno zařadit i Písně pro mateřské školy, které
však nejsou opatřeny žádným opusovým číslem.
70
Např. Lukášových Sedm trubačů, Ebenový Zvědavé písničky, Hurníkovy Variace na myší téma a další
cykly Raichlovy, Málkovy, Neumannovy, Loudové i jiných.
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Duhový svět a Sborová lípa zase byly věnovány významným výročím Jaroslava Cyruse
a jeho Jirkovského dětského sboru.
Nejen Cyrusovi, ale celé dlouhé řadě umělců, kteří s Hanušem v období normalizace
spolupracovali a v případě některých z nich ho tak v letech nejtěžšího útlaku doslova drželi
nad vodou, skladatel symbolicky poděkoval skladbou „S kytičkou v ruce",71 kterou v roce
2000 věnoval „všem milým přátelům sbormistrům, kteří se kdy s [jeho] „infantilními
opusy" trápili - zejména: manželům Kuhnovým (a Jiřímu Chválovi), rodině Kulínských,
manželům Součkovým, Uherkovým, Motýlům, Štruncovým, Slavoji Princlovi, Jar.
Dostalíkovi, Vlast. Novákovi, Vlast. Válkovi, otci a synu Vepřkovým, Čest. Staškovi,
Bohd. [Srokovi], Petru Jistelovi, Jitce Hošnové a mnoha, mnoha dalším - jejich pianistům
a pianistkám" (Havlík, V.).
Už jen z výčtu děl spadajících do této kapitoly a jejich rozřazení do několika rozdílných
skupin vyplývá, že se hudební rysy některých z nich liší příliš radikálně, než aby bylo
možné na příkladu jedné nebo i dvou vybraných skladeb postihnout všechny podstatné
hudební znaky určené oblasti Hanušovy tvorby, jako tomu bylo v předchozích kapitolách.
Pro ilustraci těchto odlišností stručně porovnejme na jedné straně skladbu Concerto
piccolo a na druhé straně cyklus čtyř písniček pro děti předškolního věku Malá muzika.
Hudební charakter prvně jmenované skladby nastíní zmínka o okolnostech jejího vzniku:
„B. Kulínský [Hanušovi] navrhl, aby se [při kompozici díla] ve výběru
technických prostředků nijak neomezoval - „ať děcka ukážou, co
dovedou". Jan Hanuš vzal návrh doslova, a tak vzniklo Concerto piccolo
[...] se vším komfortem: principali a ripieni, aleatorika v 2. části a mnoho
jiných skladatelských pošetilostí'" (Slavíková).
Malá muzika naopak sestává ze čtyř prostinkých jednohlasých písniček v rozsahu
jedné oktávy s jednoduchým doprovodem dětských nástrojů. Hledat hudební souvislosti
mezi dvěma takto rozdílnými díly by bylo pošetilé a pro vymezení úlohy, kterou Hanušova
tvorba pro dětské sbory hrála v jeho životě v letech 1969-89, to ani není třeba. Spíše než
ryze hudební rysy jednotlivých dětských sborových skladeb je při hledání jejich
společných atributů třeba vzít v úvahu okolnosti mimohudební. Textové předlohy i celkový
charakter všech děl pro dětské sbory totiž bez ohledu na jejich pěveckou náročnost i účel,
kterému měly sloužit, ostře kontrastují s náměty a předlohami Hanušových komorních,
71

Skladba byla

dodatečně přidána k opusu 108 z let 1984-85 jako číslo IV.
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rozsáhlejších vokálně-instrumentálních i symfonických děl řečeného období. Duhový svět
(1971-74), Pastorále (1978), Veselé písničky (1978-84) či Chvála písně (1984), to jsou
názvy Hanušových sborových skladeb a cyklů, které vznikaly na bezstarostné lidové
i umělé72 básničky a říkanky ve stejné době jako Sonata seria (1974), oratorium Ecce
Horno (Svědectví z konce času) (1977-80) a VI. symfonie (Noc bez luny) (1978-1983), díla
tvořící

nejpesimističtější

z Hanušových

„volných

triptychů",

„[rostoucí]

z jedné

problematiky, z jedné atmosféry sedmdesátých let" (Hanuš 203). Této atmosféře se Hanuš
vědomě i podvědomě vyhýbá ve své sborové tvorbě pro děti, která je tak docela oproštěná
od starostí světa dospělých, a právě tento nehudební rys tvoří z jeho bohatého
a různorodého sborového díla období normalizace kompaktní celek, který se ve své
námětové prostotě neposkvrněn vznáší nad Hanušovým tehdejším životem i jeho ostatní
tvorbou.
Aby bylo učiněno zadost jednomu z cílů celé práce - poznat Hanušův skladatelský
rukopis v jeho sborových dílech různých období a oblastí - zaměřme se nyní přece jen
alespoň na jednu ze skladeb v detailnějším rozboru. Říkadla pro Barborku, op. 72/IV,
zkomponovaná v listopadu roku 1980 na texty Václava Fischera, se k tomuto účelu hodí ze
dvou podstatných důvodů. Zaprvé cyklus vznikal v době, kdy Hanuš pracoval na
VI. symfonii, na svém vůbec nejbezvýchodnějším a hudebně nejnesdílnějším díle (LS,
s. 202-203; Valášek) a svou hudební i textovou prostotou tak ilustruje zmíněný kontrast
mezi sborovou tvorbou a ostatním dílem té doby. Zadruhé je na cyklu z čistě hudebního
hlediska možné pozorovat rysy, které se jednak objevují ve velkém množství dalších
skladeb zde zkoumané oblasti a které jsou zároveň patrné i ve sborových skladbách mimo
okruh dětských sborů z let 1969-89. Dílo tak názorně dokládá provázanost Hanušova
kompozičního stylu tohoto období ve skladbách pro různé typy sborů i ještě obecnější
kvality jeho rukopisu, které jsou přítomné ve všech jeho sborových dílech bez ohledu na
dobu vzniku. Tím Říkadla pro Barborku zasazují tvorbu pro dětské sbory z období
normalizace do kontextu Hanušovy sborové tvorby jako takové.
Jako příklad poslouží první a poslední ze sedmi říkadel, na jejichž srovnání se projeví
vedle hudebních vlastností společných celému cyklu i rozdíly v náročnosti, kterou Hanuš
s evidentním pedagogickým úmyslem v průběhu cyklu postupně zvyšuje. Nejedná se však
o zvyšování nikterak příkré, provedení celého cyklu je schopen středně pokročilý soubor
72

Hanušovým dvorním textařem v oblasti dětských sborů se v období 1969-89 stal básník Václav Fischer,
který je autorem předloh ke zhruba třinácti cyklům z celkových pětadvaceti. Dalšími textaři, s nimiž Hanuš
spolupracoval, byli Vladimír Šefl a Zuzana Nováková-Renčová (Miller).
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dětí (vzhledem k hudebním nárokům ne mladších než deset a vzhledem k charakteru textu
ne starších než čtrnáct let), který se navíc právě díky díl od dílu pozvolna stoupajícím
nárokům na intonaci, rytmus, samostatnost jednotlivých hlasů i rozsah může při jeho
nácviku ve všech těchto ohledech postupně zdokonalovat. Zaměřme se nejprve na úvodní
část cyklu nazvanou „Hra na říkadla" a konkrétně na její vokální složku. Ta ve všech
ohledech odpovídá úrovni mírně pokročilého sboru schopného s jistotou zpívat homofonní
dvojhlasé písně využívající především terciových postupů.

Jed-na, dvě, tři, čty-ři,pět,

ne a-bys nám rý-my plet,

otomvšemco ko-lemvi-díš ří-kad- lem zkus vyp - rá- vět.
ÍP
mf

S

Ukázka č. 13: Vokální part skladbičky „Hra na říkadla".
Při pohledu na prostinkou a druhým hlasem nejjednodušším možným způsobem
doplněnou hlavní melodii překvapí harmonické bohatství klavírního partu. V něm Hanuš
používá vzhledem k formě i charakteru skladby nezvykle pestré prostředky, zahrnující
míšení tónin i nedoškálné souzvuky, každá ze dvou slok je navíc podložena mírně
odlišným a místy i jinak harmonizovaným doprovodem. Pro ilustraci stačí vyjmenovat
některé tóny, které se v klavíru objevují během prvních pěti taktů této písničky, která i přes
zápis bez předznamenání jednoznačně spočívá v tónině G dur: es, as i a, bé, ais, cis.
Klavírní doprovod je však přes svou pestrost psán dovedně tak, že sbor nezvyklou
harmonií neruší a nezvyšuje tak nároky na provedení písně. Na druhou stranu vSak

z jednoduché písničky, která by za doprovodu využívajícího stejně prostých prostředků

jako zpěvní hlasy zněla fádně, tvoří takto vhodně a vkusně

prokomponovaný klavírní part

hudebně zajímavé dílko.

Ukázka číslo 14: Předehra a první takty sboru „Hry na říkadla". Klavírní part je
znatelně harmonicky bohatší než part sborový.
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Závěrečné svižné efektní číslo cyklu „Řebříček" klade, jak bylo řečeno, na zpěváky
vyšší nároky zejména intonační arytmické. Z intonačního hlediska zasluhuje pozornost
výskyt sekundových souzvuků, nepřipravených septimových skoků i typicky hanušovsky
pestřejší harmonický průběh ve sborovém partu. Na rytmickou souhru choulostivé jsou
vedle synkop (které se navíc v hudebně podobných taktech jiných slok střídají s jinými
rytmickými modely) především sólové výkřiky, ve kterých se proti znějícímu sborovému
dvojzvuku a osminám v klavíru objevuje kvintola (viz Ukázku č. 15, takt č. 4). Kromě
těchto nástrah zároveň zvyšují obtížnost skladby z hlediska autonomie jednotlivých
melodických linek náznaky polyfonního vedení hlasů (takt č. 6-9) a ani vztah mezi
klavírním partem a zpěvními hlasy už není tak úzký. V případě „Her na říkadla" sice klavír
harmonicky podstatně obohacoval sborovou složku, ale zároveň zejména v pravé ruce
věrně sledoval rytmus i melodii obou hlasů, čímž důsledně plnil funkci intonační
a rytmické opory hlasům (viz Ukázku č. 14). Také v „Řebříčku" klavírní doprovod
využitím méně tradičních souzvuků zpestřuje harmonickou výstavbu skladby, ale oproti
úvodní části cyklu je zde na sboru podstatně nezávislejší a opakovaně se tu uplatní i zpěv
a capella. Žádný z těchto nároků však není nedosažitelný pro sbor, který po „Hrách na
říkadla" nastudoval postupně všech dalších pět říkadel, v nichž se nároky ve všech
zmíněných oblastech stupňují logicky a pozvolna.
solo recitace

*

poco rit.

$

Ukázka č. 15: Intonačně i rytmicky relativně náročnější part skladby „Řebříček",
poslední části Říkadel pro Barborku.
Tento rozbor měl začlenit Říkadla pro Barborku a potažmo celou Hanušovu tvorbu pro
dětské sbory do kontextu jeho celoživotního sborového odkazu. Z charakteristik cyklu,
které se objevují i v dalších dětských sborech vzniklých v letech 1969-89, zmiňme vedle
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bezstarostné hravé textové předlohy Václava Fischera především pedagogickou hodnotu
díla, spočívající právě v postupně se zvyšujících nárocích na provedení (podobný princip je
přítomný také například v Malé muzice či v cyklu Měsíce pro sbor a klavír). Zobecnit se dá
i způsob kompozice instrumentálního doprovodu, který je podstatně interpretačně
náročnější, ale také hudebně bohatší a méně tradiční než vokální party, takže i skladby
určené pro nepříliš vyspělé soubory dokážou i náročnějšího posluchače zaujmout a dále
rozvíjet invenčně bohatou a charakter jednotlivých skladeb mistrně vystihující hudbou (to
platí nejen o dětských

sborech - Měsíce pro

sbor a orchestr, Pastorale - ale

i o náročnějších sborových vokálně-instrumentálních skladbách tohoto období - např. části
opusu 65 Malá vánoční muzika, Hrst orlích per či Tři chvály Nejsvětější svátosti).
Hodnotami neměnnými zůstává i zde pro Hanuše typická harmonická pestrost skladeb,
která je vždy jakoby o stupeň vyšší, než bývá u obdobně rozsáhlých skladeb zvykem,
a samozřejmě i svrchovaně přesná a citlivá práce s textem.
6.3

Ostatní sborové skladby
Kromě množství skladeb pro dětské sbory a duchovní tvorbu spadající do Opusu

spirituále pro juventute vzniklo v letech 1969-89 ještě několik sborových děl, která se
svými hudebními i mimohudebními atributy více či méně zřetelně řadí k jedné z oblastí
Hanušovy sborové tvorby, o kterých již byla v této části práce řeč. Tvorbu duchovní Hanuš
rozšířil o Středověký triptych staročeských velikonočních her, komponovaný zřejmě pro
potřeby svatomarkétského chrámového sboru, se VI. mší souvisí vznik pěti Modliteb
1973,73 který příbuznost s opusem 65 prozrazuje už předepsaným sborovým obsazením
(soprán, alt, baryton). Významné místo mezi těmito skladbami i v rámci celého Hanušova
(nejen sborového) díla zaujímá skladba Píseň bratra slunce, op. 100 z roku 1982-83.
Kromě náhodného74 vnějškově symbolického mezníku v podobě opusového čísla 100
znamenala tato skladba i cílený předěl v jeho tvorbě, od něhož Hanuš bude nadále
„vědomě psát své poslední dílo jevištní, poslední symfonii, poslední mši, poslední
smyčcový kvartet..." (.LS, s. 236). Navíc se jednalo o první otevřené umělecké přihlášení
se k odkazu sv. Františka zAssisi, 75 který měl, jak patrno z předchozích kapitol, na
Hanušův život i tvorbu dlouhodobý a hluboký vliv.

73

„Při provedení [VI. mše] doporučuje autor použít jako propria některé z pěti skladeb[...], které napsal pro
zpívající mládež a nazval je Modlitby 1973" (Mše Jana Hanuše).
„Shodou okolností mi Františkův chvalozpěv vyšel právě na opus 100" (LS, s. 236).
75
Podtitul ke II. symfonii, totožný jako název opusu 100, byl přidán až dodatečně nejspíše z důvodů
vyplývajících logicky ze společensko-politických okolností doby vzniku symfonie (viz Valášek 18-20).
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S první řadou cyklu Slunovraty pro dětský sbor na lidové texty, o níž padla zmínka
v souvislosti s díly vydanými v edici Svátky písní Olomouc, souvisí další tři řady shodného
názvu, z nichž každá je určena jinému typu sboru: řada II pro ženské, řada III pro mužské
a řada IV pro smíšené.76 Na lidové texty komponoval Hanuš i dvě verze Tří madrigalů pro
mužské, respektive ženské sbory, kde mu předlohou byly staročeské lyrické básně „Dřevo
sie listem odievá", „Píseň z Mastičkáře" a „Noci milá, pročs tak dlúhá".
Tvorbu období normalizace ohraničují dva vokální triptychy, které sice nespadají do
oblasti sborového díla, jak je v této práci vymezeno, v tomto odstavci, shrnujícím celou
kapitolu věnující se Hanušově sborové tvorbě i širším uměleckým a společenským
souvislostem období 1969-89, však mají své místo. Obě dobou trvání relativně krátká
oratoria77 reagují na zásadní události vedoucí k podstatným změnám v tehdejším
Československu a společenská angažovanost se podepisuje i na hudebním jazyku obou děl,
který je o poznání hutnější a vypjatější než u tvorby čistě sborové: Památce Jana Palacha je
věnováno chmurné Poselství zkomponované ještě v roce 1969, dramatické a místy až
odhodlaně bojovné oratorium Matka chudých vzniklo u příležitosti svatořečení Sv. Anežky
České v listopadu 1989, které sehrálo důležitou roli v předrevolučních listopadových
událostech. Tyto dvě skladby, které se ze všech Hanušových jiných než sborových děl
zkoumaného období svým rozsahem a obsazením tvorbě pro sbory blíží nejvíce, ale které
hudebně využívají podstatně jiných prostředků, tak názorně ilustrují pro období 1969-89
charakteristické

zásadní odlišnosti

mezi

Hanušovým

životem

v té

době

a tomu

odpovídající temně laděnou tvorbou na jedné straně a bezstarostným či alespoň
františkánsky prostým a optimistickým dílem pro dětské a mládežnické sbory i sbory
dospělých na straně druhé.

76

Vzhledem k několika skutečnostem je možné se domnívat, že i Slunovraty se řadí mezi díla, v nichž se
Hanuš vědomě loučí s určitou skladebnou oblastí. Zaprvé se jedná o jediný cyklus věnovaný všem typům
sboru, pro které Hanuš psal, ženskému a mužskému sboru se už navíc v další tvorbě nevěnoval. O jisté
bilanční hodnotě díla vypovídají i názvy částí jednotlivých řad (např. Antonínu Dvořákovi, Zdeňku
Fibichovi, atd.), v nichž Hanuš dává vzpomenout na největší české skladatele předchozích generací, v jejichž
šlépějích celý život vědomě kráčel. Je to však pouze dohad autora práce, nepodložený jasnějšími důkazy.
77
Poselství trvá šestnáct minut, Matka chudých necelých čtyřiadvacet (Miiller).
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7. Období 1990-2004
Vidina života ve svobodné zemi, kterého bylo Hanušovi a jeho současníkům za
předchozích padesát let dopřáno jen velmi poskrovnu, vyburcovala v přelomových
listopadových

týdnech

a měsících

řadu

příslušníků jeho

generace

k horečnému

transformačnímu úsilí.78 Jan Hanuš patřil v oblasti hudby nejen mezi svými vrstevníky
v tomto ohledu k nejagilnějším a v pozici prvního mluvčího Občanského fóra skladatelů,
koncertních

umělců

a hudebních

vědců

se

lví

měrou

zasloužil

o zánik

Svazu

československých skladatelů a jeho nahrazení Asociací hudebních umělců a vědců.
O osobní nezištnosti, s níž o tyto zásadní přeměny v uměleckém světě důsledně bojoval
a jež Hanuše i v rodící se demokratické společnosti výrazně odlišila od řady lidí, kteří
revolučních událostí využili především k osobnímu zisku a k budování vlastní kariéry,
svědčí fakt, že ihned po dovršení stanovených úkolů požádal o zbavení všech funkcí.
„Už tehdy, když jsem byl pověřen vybudováním nové organizace, jsem
se rozhodl, že jakmile svůj úkol splním, odstoupím ze všech funkcí. Byl
jsem dalek toho dělat kariéru tímto způsobem. Spíš mě strašily mé
nesplněné kompoziční dluhy a vědomí, že se teď na dlouhé měsíce
s tvůrčí činností loučím" (LS, s. 246).
Mezi tyto kompoziční dluhy patřila rozpracovaná poslední VII. symfonie (Klíče
Království), poslední z osmi mší Requiem a další skladby, kterými se loučil s jednotlivými
pro jeho tvorbu významnými žánry a nástroji (viz kapitolu 1.3), jak to konečně dělal už od
dovršení stého opusu v roce 1983 (viz kapitolu 6.3). V tomto ohledu nepředstavoval rok
1989 mezník tak významný pro jeho tvorbu jako pro jeho občanský život. V oblasti tvorby
sborové je naopak možné zaznamenat od roku 1990 zřetelné změny: Předně tvorba pro
dětské sbory pozbyla svého výsadního postavení stejně náhle, jako ho po roce 1968 nabyla.
Oproti bohatému tvůrčímu odkazu v oblasti dětských sborů z let normalizace vznikla pro
dětské sbory v letech 1990-2004 jen jedna sbírka úprav Koledy zblízka i zdáli.19 Pro ženský
a mužský sbor nenapsal v tomto období skladbu ani jednu a hojněji zastoupena tak zůstala
pouze oblast smíšených sborů, v níž se Hanuš věnoval dříve započatým cyklům
a navazoval na tendence patrné už v jeho sborové tvorbě předcházejících období.
78

„V listopadu 1939 jsme byli mladí a vůbec jsme si nepřipouštěli, že by válka mohla skončit jinak než
Hitlerovou porážkou. O padesát let později nám bylo kolem pětasedmdesáti a museli jsme si už uvědomovat,
že třeba zemřeme v totalitní nesvobodě. Proto to asi byli především studenti a lidé starší, kteří se první
chopili své šance. Jedni aby mohli ve svobodě žít, a ti druzí v ní zemřít" (LS, s. 243).
79
Částečně se dětský sbor uplatní ještě v operce Zelený svět.
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Úmyslem, se kterým byla komponována zmíněná operka Zelený svět, bylo oživit tradici
školní zpěvohry80 (Michálek, 2005), čímž Hanuš navázal na řadu svých pedagogicky
motivovaných sborových skladeb. Tvorbu na lidové texty uzavírá sbírka Tří chodských
lidových písní. Početně i obsahově nejzávažnější oblastí je v tomto období oblast duchovní
sborové hudby. Kromě dvou dalších částí v šedesátých letech započatého cyklu Opus
spirituále pro juventute81 (blíže viz kapitolu 6.1) napsal Hanuš ještě cyklus Flos florum,
Dvě chorální fantazie a Prosbu sv. Vojtěcha za svět.*2 Vůbec poslední opusové číslo83
svého skladatelského odkazu přiřkl Dvěma prosbám na texty dle modliteb Matky Terezy.
Jedním podstatným rysem však spolu Hanušův život v demokratickém státě a celá jeho
tvorba této závěrečné životní etapy evidentně souvisí. Jedná se totiž ve všech ohledech
o období bilanční, v němž se Hanuš, do posledních let společensky i skladatelsky činný,
snažil jednak o důstojné ukončení svého celoživotního díla a jednak o aktivní předávání
svých životních zkušeností a názorů. Jako skladatel se tak nepouští do žádných nových
výbojů, ale obsahově i hudebně uzavírá dílčí celky své tvorby (Valášek, s. 43-47), jako
moudrý a zkušený člověk vyvíjí značnou aktivitu ve směrech, kterým se sice dříve
nevěnoval, ale u nichž spíše než o zcela nové plány jde o realizaci (či návrhy na realizaci)
již dlouho existujících idejí, k jejichž uskutečnění se shodou okolností naskytla možnost až
na sklonku jeho života. Řeč je tu zejména o jeho činnosti nadační,84 ale i o jednotlivých
článcích a rozsáhlejších projektech, v nichž chce na jedné straně jako pamětník uvést na
pravou míru některé omyly a nespravedlnosti minulosti,85 na druhé straně se jako člověk
vědomý si změn přicházejících snovým tisíciletím snaží budoucí generace na ty
nevyhnutelné připravovat a stěmi nebezpečnými bojovat (nebo jim v ideálním případě
předcházet). S ohledem na své profesní i osobní směřování využívá možností, které
v prevenci nežádoucích společenských jevů skýtá oblast hudebního nakladatelství a institut

80

Dílo bylo mimochodem komponováno pro přírodní divadelní scénu v Šárce.
Jedná se o skladby Osmero blahoslavenství z let 1990-91 a Hrst orlích per z roku 2002. V roce 1991
vznikla také verze pro smíšený sbor a capella skladby Tři postní mottettina původně z roku 1974, mimo
sborovou tvorbu jsou řazena další dvě díla opusu 65 pro lidový zpěv a doprovod: Litanie k Panně - „ 1997"
a Jan Pavel II. Na cestu k roku 2000, obojí z roku 1997 (Müller; Havlík, V.).
82
Obojí zařadil pod společné opusové číslo 119.
83
Nejedná se však o docela poslední Hanušovo dílo: 17. dubna 2004 Hanuš napsal ještě „Prosbu za svět" pro
lidový jednohlas a varhany, kterou přidal k opusovému číslu 20 (Havlík, V.; Michálek, 2004).
^„Vyvrcholením jeho snah v této oblasti bylo založení Nadace Fr. Augustina Urbánka v roce 2002, jejímž
čestným předsedou byl až do své smrti. Základem nadačních aktivit je široce pojatý projekt Comenius,
zaměřený na výchovnou prevenci společensky nežádoucích jevů (drogová závislost, kriminalita dětí
a mládeže aj. [...]Na základě myšlenek formulovaných v projektu Comenius vznikla, na popud Jana Hanuše,
v roce 2002 též Společnost pro aktivní výchovnou prevenci" (Michálek, 2005).
85
Viz příspěvek Pokus o smír a ostrčilovské PS.
81
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katolické církve.86 Ve všech těchto aktivitách rezonují dva ze základních bytostných rysů
Jana Hanuše, v nichž je třeba hledat nejen kořeny jeho životních postojů, ale
i charakteristik prostupujících jeho hudbu: Jedná se zaprvé o pevnou křesťanskou víru,
která všem veřejným aspektům jeho života dodává zřetelný duchovní podtext a zadruhé
0 přirozenou tendenci vnímat svět s neobyčejnou pedagogickou citlivostí, o čemž vedle
sborové tvorby svědčí obdobně pestrá instrumentální tvorba instruktivní, Hanušovo
podnětné působení v International Society for Music Education v šedesátých letech87 či
některé příspěvky do hudebních periodik z let čtyřicátých a padesátých.88
7.1

Flos Florum
Přelomové události listopadu 1989 a následná pracovní vytíženost se odrazily

1 v dalším méně radostném Hanušově životním přelomu, který následoval nedlouho poté
v prosinci 1990, kdy Hanuš - navzdory ani ne rok starým předsevzetím soustředit se plně
na kompoziční práci už opět v plném pracovním vytížení - vážně onemocněl a na Štědrý
den se dokonce ocitl na prahu smrti.
„V noci, právě když mi sestřička měřila tlak, přišlo mi mdlo, oči mně
zastřela známá šedivá mlha a měl jsem pocit, [...] že by stačil už jen
jeden malý snadný krok a byl bych na druhém břehu. Pak jsem si však
náhle uvědomil, že jsou Vánoce, a kdybych ten krok udělal, že bych ženě
i dětem navždycky ty krásné svátky zkazil - a začal jsem bojovat.
A vtom úpěnlivém úsilí [...] jsem udělal Panně Marii slib, že jí něco
napíšu, když vydržím" (LS, s. 263).
Hanuš se postupně zotavil a později, konkrétně v létě 1992,89 splnil svůj slib cyklem tří
mariánských zpěvů, které podle závěrečné části nazval Flos florum. Touto okolností
vzniku i svými obsahovými a hudebními charakteristikami se skladba dokonale hodí jako
představitel závěrečné životní a tvůrčí etapy Jana Hanuše a bude tedy předmětem

86

Obojí se snoubí v dokumentu nazvaném Má závěť: o věcech obecných z let 1998-2000 (viz seznam
literatury na konci práce).
87
Ve funkci člena řídícího výboru (Boards of Directors) mezinárodní společnosti pro hudební výchovu
(ISME) „navrhl a ve spolupráci s vydavatelstvím Barenreiter připravil projekt velkého nadnárodního
nakladatelství Editio ISME, v rámci něhož měly být vydávány pedagogické materiály, jež by pak
v příslušných jazykových mutacích vycházely ve všech členských zemích organizace" (Michálek, 2005).
88
Např. Malá úvaha nad slavnostním koncertem ze skladeb Otakara Jeremiáše, nebo Jakou hudbu dnes
potřebujeme? (viz seznam literatury na konci práce).
89
Skladatel dílo později podrobil dvěma revizím, první v březnu 1993 a druhou v dubnu 1999 (Blabla: Jan
Hanuš).
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posledního rozboru této práce. První dvě části („Ave Maria" a „Salvě Regina") jsou
komponovány na latinské texty mariánských modliteb katolické církve, závěrečné „Flos
florum" pracuje na formálním půdorysu variací s latinským textem „Nitida Stella"
z Bočanova kancionálu (Blabla: Jan Hanuš). V souladu s tím, co bylo řečeno o bilančním
charakteru posledního Hanušova tvůrčího období, ve kterém se obsahově ani hudebně
neobjevují výrazně nové rysy a kvality, je i v cyklu Flos florum z kompozičního hlediska
využito podobných prostředků, o kterých byla řeč již v předchozích rozborech. Vzhledem
k tomu se v této závěrečné analýze omezíme na jejich stručné shrnutí na příkladu pouze
první části cyklu. Aby však „Ave Maria" nebylo zjednodušeně a schematicky představeno
jako pouhý soubor obecných rysů Hanušovy zralé sborové tvorby, což by bylo vzhledem
k jejím specifickým a i v kontextu Hanušova díla výjimečným kvalitám zavádějící, zaměří
se rozbor i na vymezení hodnot charakteristických pro tuto konkrétní skladbu.
Nejprve tedy k vlastnostem, kterými se „Ave Maria" i celé Flos florum pevně a logicky
řadí do širšího kontextu Hanušova sborového odkazu: Implicitně přítomný je v cyklu
pedagogicky motivovaný postup od nejsnazší k nejnáročnější skladbě, typický pro
Hanušovy dětské sbory, a ,Ave Maria" je tak z celého cyklu pěvecky i posluchačsky
skladbou nejméně náročnou a nejkratší. Flos florum je však určeno pokročilým smíšeným
sborům a i „Ave Maria" tak na interprety klade patřičné nároky. Ty lze spatřovat zejména
v hanušovsky pestrém tonálně-harmonickém průběhu skladby, kdy se téměř každá fráze
pohybuje ve více či méně odlišném tónovém prostoru než fráze předchozí i následující.
Přitom většinou nejde o náhlé skoky do vzdálených tónin, ale velmi často jen o změnu
o jednu posuvku. Připomeňme, že obdobně tomu bylo například v cyklu Domovu i v obou
rozebíraných skladbách cyklu Opus spirituále pro juventute a tento znak by bylo možné
nalézt

ve

většině

Hanušových

sborových

skladbách

střední

a vyšší

obtížnosti

zkomponovaných po roce 1955. Dalším znakem typickým pro zralá Hanušova sborová díla
je vpolyfonních pasážích skladeb převažující buď přímo neimitační nebo velmi volně
imitační způsob kompoziční práce. „Ave Maria" j e z větší části polyfonní (až na začátek
druhé části skladby na text „Sancta Maria, mater Dei" a závěrečné „Amen"), takže tento
rys je možno pozorovat opakovaně (viz Ukázku č. 16). S tím souvisí i obecně nesourodý
motivický materiál - jednotlivé fráze textu jsou zhudebněny nejen tonálně odlišně, ale
zároveň tématicky vycházejí téměř bez výjimky z materiálu, který se už v dalším průběhu
nevrací. Tento spíše expoziční způsob kompozice je dalším z typických znaků Hanušovy
zralé tvorby pro tento typ sboru.
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Mezi hudební prvky, které se sice vyskytují i v jiných Hanušových skladbách, ale které
se autorovi právě v případě „Ave Maria" podařilo uplatnit v obdivuhodně šťastném
poměru mezi tradičním a neotřelým,90 patří v první řadě mistrovské vedení jednotlivých
hlasů, které i při daném harmonickém bohatství skladby tvoří promyšlené a přitom
přirozeně vystavěné celky jak jednotlivě, tak ve vzájemných vztazích. Velmi vydařená je
i tektonická a dynamická výstavba skladby, ve které je poměrně jednoduchými prostředky
dosaženo působivé gradace kratších frází i skladby jako celku. Ta je rozdělena do dvou
shodně dlouhých (třicetitaktových) částí zřetelně oddělených dynamicky (obě části začínají
a končí pokorným pianissimem) i hudebně (homofonní nástup v úvodu druhé části sboru).
Díky tomuto formálně a tektonicky čitelnému rozvržení skladby si Hanuš mohl dovolit bez
výrazné újmy na celkové přehlednosti díla použít zmíněných méně tradičních tonálněharmonických prostředků, které naopak skladbě dodávají na originalitě avtiskují jí znaky
osobitého Hanušova stylu. „Ave Maria" z cyklu Flos florum je tak díky všem těmto svým
vlastnostem hudebně nesmírně zajímavou a přesto relativně přístupnou skladbou, která
podtrhuje Hanušovo svrchované umění a cit pro kompozici sborových děl a svou
příbuzností s díly jiných období i druhu svědčí i o kompaktnosti a stylovosti jeho
sborového odkazu.

90

Podobně je tomu u úspěšného „Magnificat", op. 65/IV (viz kapitolu 6.1). Srovnání mezi Dvěma mottetty
a Flos florum je možno využít i dále: v případě obou dalších částí Flos florum je totiž pro zpěváky
i posluchače možnost orientace v proudu hudby oproti „Ave Maria" ztížena (podobně jako u „Ubi caritas et
amor"). Dochází k tomu v obou případech vinou na jedné straně méně zdařilého či záměrně méně čitelného
formálního nebo dynamicko-tektonického rozvržení skladeb a na straně druhé jejich ještě hůře tonálně
uchopitelného harmonicko-melodického průběhu.
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Vedle těchto hudebních charakteristik bilancujících Hanušův vývoj jako sborového
skladatele, které jsou přítomné (i když ne vždy tak zdařile) i v dalších sborových dílech
závěrečného skladatelova tvůrčího období a jejichž ekvivalent je možné pozorovat
i v posledních Hanušových skladbách uzavírajících jednotlivé žánrové oblasti jeho
celoživotní tvorby, symbolizuje „Ave Maria" svými mimohudebními aspekty stejně
přiléhavě i jeho poslední životní etapu. Pokorná a smířená modlitba k Panně Marii, která se
ve svých pár prostých řádcích dotýká obou konců nám známého života, odpovídá pokoře,
smíru a moudrému nadhledu, se kterým Jan Hanuš v posledních letech přehlížel celý svůj
dlouhý život a se kterým hleděl i vstříc smrti.
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Závěr
Shrňme nyní ve vztahu ke stanoveným cílům práce poznatky zjištěné v předchozích
kapitolách. Jak se tedy celoživotně vyvíjel vztah mezi hudebními i nehudebními
charakteristikami sborového díla Jana Hanuše, jeho dílem ostatním ajeho životními
osudy? Jakým vývojem prošel jeho hudebně vyjadřovací jazyk v oblasti tvorby pro sbory
a jaké textové předlohy pro svá sborová díla si Hanuš v různých etapách vybíral? Co lze
považovat za charakteristické rysy zralého Hanušova sborového rukopisu? Jaké jsou
vlastnosti Hanušovy sborové tvorby, které jeho dílo prostupují ajsou patrné ve všech
skladbách bez ohledu na jejich dobu vzniku? v čem jsou jeho sbory výjimečné a v čem lze
naopak vidět jejich nedostatky?
Zaměřme se nejdříve na vztah mezi třemi zkoumanými aspekty Hanušova života
a tvorby. V prvním vymezeném období (1938-1948) existovala jasně patrná shoda mezi
ovzduším doby a Hanušovou tvorbou v oblasti nesborové i sborové. Neustálý strach
0 budoucnost svou, svých nejbližších i celého národa a světa, bezprostřední přítomnost
smrti i sílící pocit vzdoru, všechny tyto určující momenty života za protektorátu se zřetelně
odrážely v temné hudbě symfonické, komorní i operní a nacházely podobně exponované
vyjádření v jediném válečném sborovém díle Moje matka.
Pro druhé zkoumané období (1949-1954) je naopak typický ostrý kontrast mezi
obdobně napjatou - i když oproti válečným rokům poněkud jinými prostředky
docilovanou - atmosférou konce čtyřicátých a počátku padesátých let na jedné straně
a celým Hanušovým vylehčeným, společensky neangažovaným dílem na straně druhé.
Tvorba sborová se při tom jednoznačně doplňuje s dílem v jiných tvůrčích oblastech, jak je
patrné ze srovnání analyzovaného cyklu Chudá láska a Hanušových orchestrálních
1 jevištních děl řečeného období.
Třetí období, vymezené lety 1955-1968, představuje pro Hanuše ve srovnání
s ostatními etapami jeho života v totalitním Československu osobně i umělecky období
nejsvobodnější, zejména v posledních letech před zlomovým srpnem 1968. V nich se
Hanušovi dařilo v jeho pracovním životě91 a dostalo se mu kromě řady uměleckých poct92
i oficiálního státního uznání v podobě titulu zasloužilý umělec. Za mnohý z těchto úspěchů
samozřejmě vděčil svým kompozičním schopnostem; jeho hudební jazyk se v této době

91

Jako nakladateli ve funkci ředitele vydavatelství Panton či jako pedagogu-funkcionáři v pozici člena Board
of Directors ISME.
92
V té době byla Hanušova díla pravidelně prováděna jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
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obohacoval nejen o prvky moderních technik, ale právě díky možnosti tvořit v podstatě
svobodně a své skladby navíc podrobovat pravidelné a pro skladatelský vývoj nezbytné
zpětné sluchové kontrole, se v souladu s přirozeným Hanušovým směřováním vyvinul ve
zralý, výsostně dramatický způsob vyjadřování. V mnoha rovinách se zde uplatňuje princip
kontrastu dramatiěnosti a lyriěnosti, který je typický i pro Hanušovo sborové dílo tohoto
období. I v něm se podobně jako v nesborové tvorbě zřetelně ustaluje Hanušův rukopis,
který je patrný například z analyzovaného lyricky-meditativního cyklu Domovu. Sice ne
tak přímočarým a všeobsáhlým způsobem jako v případě prvního zkoumaného období, ale
přesto nápadně tu tedy opět dochází ke shodě mezi Hanušovým životem a jeho tvorbou.
Život mezi dvěma nejdůležitějšími mezníky československé historie druhé poloviny
dvacátého století, které ohraničují čtvrté z pěti analyzovaných období, byl pro Jana Hanuše
zkouškou v mnoha ohledech celoživotně nejtěžší. Existenční nejistota způsobená
dlouhodobými zákazy provozování jeho děl i omezováním jeho jiných profesních aktivit,
nemožnost svobodného uměleckého projevu a v neposlední řadě i psychologický aspekt
toho, že s přibývajícími léty bylo stále těžší udržet si víru ve „světlo na konci tunelu", tím
vším doléhala normalizace na Hanuše velmi tíživě, v něčem dokonce tíživěji než léta
válečná: „V listopadu 1939 jsme byli mladí a vůbec jsme si nepřipouštěli, že by válka
mohla skončit jinak než Hitlerovou porážkou. O padesát let později nám bylo kolem
pětasedmdesáti a museli jsme si už uvědomovat, že třeba zemřeme v totalitní nesvobodě.
(LS, s. 243)."93 Bezvýchodnost Hanušovy situace se odráží i v jeho pochmurné,
pesimistické tvorbě, zejména v rozsáhlých instrumentálních a vokálně-instrumentálních
dílech přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Sborová tvorba, která se v tomto období
soustředí především na oblast dětských sborů a duchovních skladeb pro mládežnické
soubory, pak pro Hanuše naopak představuje únikový prostor, ve kterém není ani stopy po
neveselé realitě. Hanušovo sborové dílo tak v období 1969-1989 hudebně, ale především
obsahově ostře kontrastuje sjeho životními osudy, podobně jako tomu bylo v letech 19491954. Podstatný rozdíl je však v tom, že zatímco v padesátých letech plnila podobnou
úlohu jako dílo sborové i tvorba jiných žánrů, v letech normalizace atmosféra doby
všechny tyto oblasti Hanušova díla výrazně poznamenává a jediným uměleckým útočištěm
úzkostlivě střeženým před vlivem dusného ovzduší doby se stává tvorba pro sbory. Většinu
zde shrnutých rysů je možno pozorovat na rozebraných skladbách Říkadla pro Barborku

93

Tato pasáž z knihy byla citována již dříve (viz pozn. č. 77).
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pro dětský sbor a „Ubi caritas et amor" a „Hrst orlích per" z cyklu Opus spirituále pro
juventute pro sbory mladých.
V závěrečném období 1990-2004 se pak Hanušovy životní osudy a tvorba znovu
dostávají do rovnováhy. Hanuš v něm bilancuje nejen své názory a životní zkušenosti,
které se zároveň snaží předávat dál, ale vědomě uzavírá i jednotlivé žánrové oblasti svého
díla. Po hudební ani obsahové stránce se zde neobjevují žádné výrazně nové prvky.
Vývoj Hanušovy hudební řeči ve sborových skladbách lze nejlépe ukázat na souběžně
se měnícím charakteru textových předloh. V prvních dvou obdobích zašel Hanuš pod
dojmem životních okolností do dvou krajních poloh, jak hudebně, tak obsahově: Za války
volil nejen pro své jediné čistě sborové dílo, ale i pro poněkud rozsáhlejší vokální
a vokálně instrumentální odkaz této doby závažné texty plné bolesti a utrpení, které se buď
přímo anebo alegoricky vyjadřovaly k tehdejším aktuálním tématům. Hudebně se
charakteru těchto textů přibližoval pomocí nemilosrdně disonantních,

atonálních

harmonických

i formální

postupů,

vypjaté

nezpěvné

melodiky

a metro-rytmické

rozeklanosti (Moje matka). Z těchto vlastností vyplývá, že díla byla určena profesionálním
nebo

přinejmenším

výjimečně
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interpretům.

Ve

„františkánském" období začátku padesátých let hledal inspiraci naopak v prostých, někdy
hravých a satiricky rozdováděných, jindy něžně milostných lidových textech a i hudební
složka se radikálně změnila. Nastupují rytmicky čitelné stylizace českých tanců (Chudá
láska) či dětských říkadel (Český rok), ve kterých Hanuš využívá téměř výlučně prvků
klasicko-romantické harmonie. Melodika, ač původní, vychází zřetelně z melodiky lidové
a zkázňuje se i formální výstavba skladeb. Tímto obratem ve své hudební řeči se Hanuš
zároveň vědomě obrátil na jinou cílovou skupinu než v případě skladeb předchozího
období: na dětské sbory a na neprofesionální smíšená tělesa. Do tohoto období spadá
i vznik prvního Hanušova sborového instruktivního dílka (Tucet lidových písni). Ze všech
těchto ingrediencí pak Hanuš v dalších obdobích postupně míchal svůj osobitý sborový
rukopis.
V následující etapě, která byla pro jeho skladatelský vývoj v mnohém stěžejní, se
v oblasti sborové tvorby vydal dvěma směry. V jednom vycházel z dramaticky vypjatých
textových předloh (Antické zpěvy, Zem, z níž jsme vyšli) azhudebňoval je způsobem
blízkým jeho válečnému rukopisu, který počítal (podobně jako Moje matka) s velmi
vyspělými interprety. Druhým inspiračním zdrojem byly lyrické, nekonfliktní básně
Hanušovi drahých autorů (Maminka, Domovu), jimž v hudebním zpracování vycházel
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maximálně vstříc kombinací prvků využívaných v obou předchozích obdobích: Tonální
neukotvenost a dvojznačnost i formální nepravidelnost jakoby skladatel přejal z prvního
válečného období, naopak užitím tradičních harmonických prostředků a zpěvné melodiky
navazuje na období druhé. Celkově relativně přístupné vyznění těchto cyklů ukazuje i na
to, že byly určeny (stejně jako Chudá láska) sborům neprofesionálním.
V dalších letech Hanuš přijímá za svůj právě tento styl, který se stává osobitým
jazykem jeho zralého sborového odkazu. Ten se objevuje ve většině sborových skladeb
dalších let, ovšem v různé míře, kterou Hanuš přizpůsobuje požadavkům vyplývajícím
z nehudebních charakteristik jednotlivých vznikajících děl. V prostých sborech dětských se
tak o typickou harmonickou pestrost, kterou vzhledem k omezeným nárokům na interprety
nelze zakomponovat do vokálních partů, často starají doprovodné nástroje (Říkadla pro
Barborku). V jednotlivých částech Opusu spirituále pro juventute i v dalších skladbách na
duchovní texty si Hanušův rukopis dlouhodobě uchovává své typické rysy (Dvě mottetta,
Hrst orlích per i Flos Jlorum), opět se však v závislosti na cílové skupině interpretů liší
poměr - někdy šťastně zvolený („Ave Maria"), jindy méně („Ubi caritas et amor") - mezi
tradičními prvky (především v rovině formální a melodické) a modernějšími prvky typicky
hanušovskými

(zejména

z hlediska

tonálně-harmonického

průběhu

a tématické

provázanosti skladeb). V podstatě totéž je možno říct i o nemnohých dalších sborových
dílech posledních dvou vymezených období, která svými textovými předlohami nezapadají
ani do jedné z těchto dvou hlavních, nejpočetněji zastoupených kategorií Hanušova
sborového díla.
V případě tak početné a různorodé oblasti, jakým je Hanušovo sborové dílo, je těžké
hledat vlastnosti, které by se vztahovaly na všechny jeho části beze zbytku. Přesto však je
možné v této souvislosti zmínit alespoň dva rysy, které Hanušovu celoživotní sborovou
tvorbu prostupují.
Jestliže bylo možné v předchozích odstavcích sledovat vývoj Hanušova hudebního
jazyka na základě vývoje textových předloh, ze kterých vycházel, pak to jasně svědčí
0 velmi úzkém vztahu mezi textem a hudebním zpracováním. A právě provázanost textové
a hudební složky je prvním z rysů, který je typický pro všechna Hanušova sborová
a obecně vokální díla bez ohledu na dobu jejich vzniku. Počínaje Mojí matkou a konče
„Ave Maria", u všech analyzovaných děl bylo zřetelné, jakou detailní pozornost skladatel
věnoval

nejprve

výběru

textové

předlohy

a při

samotné

práci

kompoziční

1 mnohovrstevnaté souhře mezi textem a hudbou. Z textové předlohy jednak vychází
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tektonické, dynamické a nezřídka i formální (Domovu) rozvržení skladby jako celku,
případně i celého cyklu (Chudá láska), pozorně ve vztahu k jednotlivým veršům jsou
vystavěny i konkrétní hudební fráze, velký pozor si Hanuš dává na shodu mezi slovním
a hudebním přízvukem, takže bychom v jeho vokálních partech těžko hledali deklamační
nesrovnalosti. Důkladnou práci s textem koneckonců dokládá i charakteristicky detailní
notový zápis, na který zde bylo poukázáno hned u první ukázky prvního analyzovaného
díla a který je stejně patrný i z ukázky poslední.
Dalším podstatným rysem, který sice není přítomný u všech autorových sborových
skladeb, ale který se pravidelně objevuje už od počátku padesátých let (konkrétně od
vzniku Tuctu lidových písni), je instruktivní hodnota mnohých Hanušových děl. V této
práci byla tato vlastnost, která se projevuje například citlivým odstíněním náročnosti
v průběhu cyklu od relativně nejsnazšího k nejobtížnějšímu, explicitně komentována
udvou děl: u Říkadel pro Barborku (1980) pro průměrně vyspělý dětský sbor a Flos
florum (1992) pro vyspělý sbor smíšený. To, že se jedná o dva cykly vzdálené od sebe
dobou vzniku, obsazením i absolutní náročností na provedení, dává správně tušit, že je
podobný princip možné pozorovat i u dalších Hanušových skladeb, což ostatně prozrazují
i tři opusová čísla (číslo 65, 72 a 79),
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která Hanuš cele věnoval pedagogicky

motivovaným dílům. Svědčí to o přirozeném Hanušově pedagogickém talentu i o jeho
celoživotní touze předávat nabyté zkušenosti a tím otevírat nové obzory a podporovat
snahu ohledání méně zkušeným. Je velká škoda, že tato touha vlivem politických
okolností zůstala z velké části jen jedním z Hanušových nesplněných životních snů.95
Tyto vlastnosti Hanušova sborového díla jsou zároveň důkazem jeho citu (ať už
bezděčného nebo vědomě řízeného - a nejspíš obojího) pro správnou volbu mezi
podstatným a méně podstatným. Právě dvě zmíněné charakteristiky, které se v Hanušově
díle objevují nejdůsledněji, je totiž možno zařadit mezi největší hodnoty jeho sborového
odkazu. Kromě nich lze mezi jeho výjimečné kvality z čistě hudebního hlediska označit
zejména typickou tonálně-harmonickou pestrost, která v případě, že je ve správném
poměru s dalšími hudebními složkami, zaručuje dílu hudební originalitu a zároveň
interpretační i posluchačskou přístupnost. Ze zde analyzovaných děl to platí zejména
o „Ave Maria", dalším takovým sborem je například „Magnificat" z cyklu Dvě mottetta
a dlouhá řada skladeb dalších.
94

To se netýká jen oblasti sborového zpěvu. Podobné cykly v Hanušově odkazu existují i v tvorbě
instrumentální (viz Michálek, 2005).
95
„Stejně učit na škole s k l a d b u je jeden z mých nesplněných životních snů" (LS, s. 178).
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Hanušova přirozená tendence hledat stále nové cesty, která se v tomto ohledu kromě
harmonické vynalézavosti může projevit i rozvolňováním běžných formálních vztahů či
nesourodostí motivického materiálu, však při neúměrném poměru s opačnými silami, které
se starají o soudržnost skladby jako celku, může dát vzniknout velmi náročným nebo
nepříliš vděčným skladbám, které si pak cestu k veřejnému přijetí hledají obtížněji. Mezi
tato díla patří třeba tématicky nepříliš nápaditá a formálně nesoudržná skladba „Ubi caritas
et amor" a i řada hudebně vynikajících děl, která však doplácejí na vysoké autorovy nároky
na interprety. To se týká například některých obtížnějších částí cyklu Opus spirituále pro
juventute nebo na jiné úrovni i jeho mužských sborů (Moje matka, Antické zpěvy).
Pro bezprostřední životnost Hanušova sborového odkazu je tedy škoda, že se mu
v tomto ohledu ne vždy dařilo řídit se moudrým pravidlem jím samým uctívaného
sv. Františka z Assisi, že věci nové jsou prosté. Důkazem platnosti těchto slov v souvislosti
s Hanušovým sborovým dílem je skutečnost, že žije-li jeho tvorba na současných
sborových pódiích, pak právě nejspíše díky skladbám kompozičně sice nepříliš objevným,
ale zpěvákům i publiku o to snáze dostupným. Na druhou stranu, měl-li by autor mít při
kompozici neustále na paměti především omezené schopnosti interpretů, vedlo by to
logicky ke stagnaci vývoje interpretačního umění i hudby jako takové. Historie nabízí
mnoho důkazů, že to jsou nejčastěji právě skladatelé, kteří jdou o pár kroků napřed, a my
za nimi pokulháváme a mnohdy až po letech docházíme k pochopení správnosti jejich
hudebního myšlení. Skutečnost, že Hanuš dokázal ve svém sborovém díle vědomě (třebaže
ne vždy stoprocentně) vyhovět oběma těmto protichůdným nárokům, jen podtrhuje jeho
lidskou moudrost, pedagogický nadhled i kompoziční mistrovství.
Tato práce si kladla za cíl co možná nejkomplexněji a zároveň nejpodrobněji
prozkoumat v mnoha ohledech bohaté sborové dílo Jana Hanuše. To, že téma bylo při
zachování očekávaného rozsahu textu zasazeno do širšího kontextu celého Hanušova
skladatelského odkazu a jeho životních osudů, snad ztížilo možnost postihnout jemnější
nuance některých konkrétních sborových děl, zároveň to však umožnilo přehlédnout celou
problematiku ve světle podstatných a pro mnohý rys Hanušovy sborové tvorby určujících
okolností. Tím práce vědomě směřovala ke konečnému cíli, který spočívá v budoucím
souhrnném zdokumentování neobyčejného života a díla Jana Hanuše.
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Resumé
This diploma thesis is concerned with the life and work of Jan Hanuš, a significant
Czech composer of the second half of the 20th century. Hanuš was born in 1915 and died in
2004, having spent a long and fruitful life of a musical editor, composer and office holder,
a life that was, however, deeply affected by the frequent political and social upheavals of
the time.
The main objective of the paper is to examine Hanuš's compositional output within the
genre of choral music in the broader context of his other works, and his private and social
life. For this purpose, five distinctive periods of Hanuš's career are outlined (1938-1948;
1949-1954; 1955-1968; 1969-1989; 1990-2004), and in each of them the three separate
facets of his life (i.e. his choral works, his compositions in other genres, and his
professional as well as personal life conditions) are scrutinized and compared. Another
goal is to trace the gradual development throughout the years of Hanuš's compositional
style within the field of choral music, and to draw specific conclusions from the acquired
findings as to the assets and shortcomings of his contribution to the genre in general.
The ultimate aim of the thesis, and one whose extent goes far beyond the reach of the
present work, is to contribute to the - as yet nonexistent - comprehensive assessment of
Jan HanuS's exceptional life and work.
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Přílohy
Textové předlohy ke studovaným skladbám
Příloha č. 1: Moje matka (Otokar Březina)
Šla žitím matka má jak kajícnice smutná,
den její neměl vůně, barev, květů, jasu:
plod žití suchý jen, jenž jako popel chutná,
bez osvěžení trhala ze stromu času.
Prach ostrý chudoby jí v tváři krásu šlehal
a řezal do očí a v slzách zánět hasil,
jak samům v závějích se v její cesty sléhal
a ve svých vlnách umdlené jí sklenul asyl.
Pod tíží tmavých let svou nakláněla šíji,
žeh práce žíravý jí z nervů svěžest leptal,
smrt svoji líbala a v těžké agónii
ret její s úsměvem jen slova díků šeptal.
Na vlhký mramor chrámů klekávala v snění
v hrobových vůních voskovic a před oltáři
a vonných útěch déšť i vizi vykoupení
v své duše kalich chytala jak rosnou záři.
O matko má, dnes v světlo proměněná,
ty šípe zlatý, vystřelený do ohniska
Tajemství věčně planoucích! Zvuk tvého jména
na našich vlnách dochvěl se, však vím, jsi blízka!
Tvé mrtvé krve vychladlé jsem bledým květem,
jenž vláhou zraků tvých se rozpučel a vzrůstal:
chuť trpkou života svým vlíbalas mi retem
a tvojím dědictvím mi v duši smutek zůstal.
A půlnoc zelená když svítí nočním tiším,
ta z hrobu povstáváš a se mnou lože sdílíš;
v svém dechu známý rytmus tvého dechu slyším
a vlnou mého hlasu oživená kvílíš.
V mých žilách zahřívá se teplo tvého těla,
tvých zraků tmavý lesk se do mých očí přelil,
žeh víry mystický, jímž duše tvá se chvěla,
v mé duši v oheň žíhavý a krvavý se vtělil.
A jako tvoje kdys i moje cesta smutná:
bez vůně den je můj, bez barev, květů, jasu;
plod žití jen, jenž jako popel chutná,
tvým stínem ovíván se stromu trhám času.
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Příloha č. 2: Chudá láska
Andulička
Měl jsem já holčičku,
to jménem Ančičku,
tu jsem sobě zvolil
za svoji ženičku;
já ji miluju,
srdce s ní rozdělím,
to je potěšení mé.
Její čelíčko,
bělounké hladké,
její ústa jsou
milostné, sladké;
tu já miluju
nad jiné všecky,
to je potěšení mé.
Je-li chudobná,
Bůh je bohatý,
je-li hřešící,
já nejsem svatý;
to všecko ještě
v božské moci stojí,
jak bohatý, tak chudý.
Holoubci
Vyletěli dva holoubci,
sedli jsou si na zvonici
A tam tak krásně houkali,
jakoby zvony zvonily.
A tam tak krásně houkali,
až mou milou vyvolali.
Má milá je uslyšela,
vyšla na prah, zaplakala.
Nenaříkej, moje milá,
dyť musíš být moje žena.
Nemůžu být tvoje žena,
tys bohatý, já jsem chudá.
Chudoba své cti netratí,
tvá láska mi to oplatí.

Mladá žena
Žádnej nevěří,
jaká to radost,
mít mladou ženu,
a žádnou starost;
ale kdo má babku,
suchou jak skořápku,
ten nemá jen zlost.
S mladou ženuškou,
ve voze sedět,
jaká to radost,
na ni pohledět;
ale s bábou j e z d i t radši bláto vozit
neb v bahně vězet.
Mladá ženuška,
v bílé zástěrce ta se podobá
rajské květince;
ale staré babce
dejte zlaté třapce,
bodlák je přece.
Mladá ženuška,
řekne mužíčku:
vezmi mě k tanci,
dám ti hubičku.
Ale stará bručí (sic)
jak jen muže slyší
zpívat písničku.
Podá-li mladá
třeba chlebíček,
on přece chutná
jak dortíček;
ale z ruky babky,
i to, co je sladký,
čpí jako česnek.
Protož mládenci
nebuďte hloupí,
už se ošidil
mnohý muž skoupý;
raděj druhá mladá,
než bohatá baba konec písničky.
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Příloha č. 3: Domovu (Kamil Bednář)96
Babička země
Potkali jsme ji v polích,
promluvila na nás usměvavě
a její tvář se měkce složila,
jakoby se usmíval chléb a promluvil.
Unavená sedla na požatý ječmen, v ruce pár klasů.
A tu se zdálo, že vyrostla z pole, že ona sama je pole.
Usmívala se jako chléb a mluvila k nám jako chléb.
V paměti se vracela daleko nazpět,
kdy mnozí mrtví ještě šlapali zemi a starci byli dětmi
a všechno bylo mladé a veselé
a kolem ve zvlněném kraji hořela pšeničná pole,
bělela se žita, zelenala luka,
staleté duby rostly jako čas!
To právě na tomto místě se otevřela půda
a vyšla sama země v podobě lidské ženy, babička země.
A mluvila k nám jako chléb, usmívala se jako chléb.
Jen my jí neuměli poděkovat za dobro pecnů,
za křišťál studánek, za živoucí chrámy lip, za dobro života.
Čáp
Vidím ho, vidím, jak se vznáší nízko nad rybníkem
podobný vzducholodi s černými okraji křídel
a let svůj moudře a vážně řídí
a v zrcadle hladiny dvojníka svého vidí.
A vidím ho vysoko nad hlavou,
jak v modru nebes krouží,
odkud se zvonivý rybník podobá lesklé louži.
Vidím ho na břehu, jak trpělivě čeká,
filosof vodního živlu,
nepřítel žab, jež zmlknou rázem.
Vidím ho, jak na komíně potravu mladým nosí,
a odkud jako socha nehybně shlíží na zem.
A vidím ho, jak se náhle odpoutal za večera
z borovice, tak jako přízrak šera.
Tak velký a tak osamělý,
jakoby hledající u lidských sídel blízkost,
v níž okřává před vším co děsí,
aby jim za to nosil děťátka z podnebesí.

96

Z důvodu nedostupnosti jiné verze textu než přímo ve sborové partituře rozdělil verše do řádek i strof autor
této práce.
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Vidím ho, vítám bílého čápa u nás nad rybníkem,
bez něho by celičké Čechy tak zchudly,
vítám a miluji čápa,
jenž zobákem hlučně klapá.
A vidím ho, jak večer na komíně
obohacuje siluetu ztemnělých střech a dvorců,
unaven po dlouhém letu.
A usínaje stále znovu hudbu vln laskající břehy slyší.
Zatímco vidí v snech čapích úrodu žab a myší.
Lípa
Nevyrostla jsi v knížecí oboře, staletá lípo.
Skromně stojíš při silnici,
kudy proudí nejvšednější život,
ale co říkám,
ty strmíš a pneš se, košatíš,
vyšlehuješ korunou až k nebi
a kotvíš ponorně v zemi, staletá lípo.
Hledím-li na tebe z dálky,
vidím tvou zelenou hlavu, vyčnívající nad krajinou,
a stanu-li blízko tebe,
musím se zaklánět dozadu, abych tě viděl,
tak jako plavčík, ležící na palubě,
pozorující plachtoví pradávného korábu, staletá lípo.
V zeleném čepci jdeš staletími, chůvo kraje.
A zapomenuto je tvé gotické dětství,
kdy útlý tvůj kmínek slýchával cval koní kavalírů
a za noci v lukách dupot bosých nohou rusálek a vil.
Pod tebou sedávali poslové válek i míru
i stařenky vesničanky na cestě z poutí
i mladý mlynář a krásná dcera porybného,
když luna přilévala líbeznost do tvých květů, staletá lípo.
Teď jsi jen koncertním sálem a obrovskou voliérou
a na sta ptáků ve tvých větvích připomíná se žvatláním.
A u tvých kořenů dnes drnčí a sviští auta, motocykly a motory
po lepkavém asfaltu horké vozovky
a jakoby se tu lhostejně setkávaly dvě doby.
Ale já, dítě dneška, věřím,
že v přítomnosti je živa i minulost,
právě tak jako zítřky žijí už v nás!
Věřím, že nedbat na tebe je ochuzování dneška,
právě jak milovat tebe znamená rozmnožovat lásku
pro nás i pro budoucí na slavné a neustálé hostině,
kde poutníkům z daleka i blízka naléváš tisíce šálků nektaru, staletá lípo!
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Příloha č. 4: Dvě mottetta
Ubi Caritas et amor

Kde ie opravdová láska

Ubi Caritas et amor, et Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus et in ipso iucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.
Spojila nás v jedno láska Krista Pána
Jásejme a hledejme jen v něm svou radost
Boha živého se bojme, milujme ho.
Upřímně se navzájem mějme rádi.

Ubi Caritas et amor, et Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum congregamur:
Ne nos mente dividamur caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.
Tvoříme-li tedy jedno společenství:
Varujme se všeho, co nás vnitřně dělí.
Nechrne nerozumných hádek, nechrne sporů.
Ať je Kristus jako Bůh náš mezi námi

Ubi Caritas et amor, et Deus ibi est.
Simul quoque cum beatis videamus
Glorianter vultum tuum, Christus Deus:
Gaudium, quod est immensum atque probum,
Saecula per infinita saeculorum.
Amen.

Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.
Kéž pak jednou s blaženými patřit smíme
ve slávě na tvoji božskou tvář, Kriste:
v dokonalé radosti nad vše pomyšlení,
bez mezí a bez konce na věčné věky.
Amen.

Příloha č. 5: Hrst orlích per
Cantate Domino

Zpívejte Hospodinu

Cantate Domino canticum novum:
cantate Domino omnis terra.
Cantate Domino et benedicite nomini ejus;
anuntiate salutaris ejus.
Confessio et pulchritudo in conspectu eius
sanctimonia et magnificentia

Zpívejte Hospodinu píseň novou:
zpívej Hospodinu, celá země.
Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu;
zvěstujte den ze dne jeho spásu.
Před jeho tváří velebná důstojnost,
moc a lesk
v svatyni jeho.
Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu,
přiznejte Hospodinu slávu a moc,
přiznejte Hospodinu slávu jeho jména.
Nebesa se zaradují, rozjásá se země,
moře i s tím, co je v něm, se rozburácí
vstříc Hospodinu, že přichází!
Aleluja.

in sanctificatione eius.

Afferte Domino patriae gentium,
afferte Domino gloriam et honorem,
afferte Domino gloriam nomini ejus.
Laetentur caeli et exultet terra,
commoveatur mare et plenitudo eius
a facie Domini, quia venit!
Aleluja.

Příloha č. 6: Říkadla pro Barborku (Václav Fischer)
Hra na říkadla
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
ne abys nám rýmy plet,
o tom všem co kolem vidíš
říkadlem zkus vyprávět.
Pět, čtyři, tři, jeden, dva,
ten kdo nerad povídá,
o tom všem co kolem vidí
písničku ať zazpívá!
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Řebříček
Kdybys byl, řebříčku, hřebíček,
zatloukl bych tě do stolu,
kdybys byl, řebříčku, žebříček,
přistavil bych tě k topolu!
Přistavil bych tě k mraku,
vylezl bych si na nebe
a s nebe křídly ptáků
mával bych dolů na tebe.
A zeptal bych se hvězdiček,
jestli jsi hřebíček,
anebo jestli jsi žebříček,
anebo řebříček,
anebo jestli jsi řepíček!

Příloha č. 7: Flos Florum
Ave Maria

Zdrávas Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou.
Požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen

Celkový souhrn Hanušova sborového díla
Seznam zkratek použitých v tabulce:
Tvpv sborů:
Dt
M
Ž
Dv
Ml
Šk.
Předšk.

Dětský sbor
Mužský sbor
Ženský sbor
Dívčí sbor
Sbor mládeže
Školní sbor
Sbor dětí předškolního věku

Další zkratky:
OSPI
rev.

Opus spirituále pro juventute
revize
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Čísle
1

Období

2
3

Název

1936-38 Otci
Lásce
1938-48 Moje matka

4

Aimádě

Rok vzniku

Opus. č.

Typ sboru

Doprovod

Text

1936 (rev. 86)

1

M

a capella

Sládek, J. V.
Sládek, J. V.

1938 (rev. 62, 73

4

ž

klavír

1941

10

M

a capella

Březina, O.

1945

19

M

a capella

Bednář, K. (1,3,4); neznámý autor (2)

5

1949-54 Český rok: Jaro

1949

24/1

Dt

malý orchestr

Erben, K. J. (Písně české a říkadla)

6

Český rok: Léto

1950

24/2

Dt

malý orchestr

Erben, K. J. (Písně české a říkadla)

7

Tucet lidových písní

1951

bez op.č.

Ml

a capella

lidový (český)

8

Český rok: Podzim

1951

24/3

Dt

malý orchestr

Erben, K. J. (Písně české a říkadla)

9

Český rok: Zima

1952

24/4

Dt

malý orchestr

Erben, K. J. (Písně české a říkadla)

10

Chudá láska

1954

34

Sm

a capella

lidový (český)

1958

41

Dt

klavír

Bednář, K.

12

Písničky o míči, medvědu,
doběžce a střevících, Petrovi a
televizi
Povídám, povídám pohádku

1958

43

Dt

klavír, alt sólo

Bartoš, Fr. (1), Němcová,B. (2), Erben, K. J. (3)

13

Domovu

1959

47

Sm

a capella

Bednář, K.

14

Veselý den

1961

50

Dt

a capella

Čárek, J.; Pandulová, R.; Branislav F.

15

Zem, z níž jsme vyšli

Hora, J.; Hrubín, F.

16

Maminka

17

Antické zpěvy

11

18

1955-68

1969-89 OSPI: Tři postní motettina

19

OSPI: Mešní proprium k svátku
sv. apoštolů C a M

1961

52

M

a capella

1963-64

55

ž

klavír

Seifert, J.

1964

56

M

a capella

Renč, V. (ze Sofoklovy Antigony)

1969

65/1

Dt Ohlas), M

a capella

duchovní (český) postní

1969

65/11

Sm + Dt

varhany

duchovní (český) mešní proprium

20

OSPI: Cantate Domino

1969

65/111

Dt/Z Ohlas)

mužské hlasy

duchovní (latinský)

21

OSPI: Dvě motetta

1969-70

65/IV

Dt/Z

a capella

duchovní (latinský)

22

Concerto piccolo

1970-71

70

Dt/Z 2x

flétna, vcello

23

Písně pro mateřské školy

1971

bez op.č.

Dt

komorní orchestr

starořecký
?

24

Opus 72: Měsíce (orch)

1972

72

Dt

komorní orch., vypravěč, bar. sólo

Fischer, V.

25

Opus 72: Měsíce (kl)

1972

72/1

Dt

klavír

Fischer, V.

26

Opus 72: Toč se větrníku

1972

72/111

Dt škol.

klavír

Fischer, V.

27

Opus 72: Kánony

1972

72/IV

Dt

klavír, kytara nebo jiný nástroj ad lib.

Fischer, V.

28

Duhový svět

1971-73

74

Dv/Dt

housle

Nováková-Renčová, Z.

29

Holubička bílá

1972

bez op.č.

Dt

klavír nebo komorní orcestr

lidový (český)

Čísle
30

Období

Název

1969-89 Modlitby 1973

Rok vzniku

Opus. č.

Typ sboru

Doprovod

Text

1973

77/11

Sm (S,A,Bar)

varhany

Bednář, K.

31

Opus 79: Malované písničky

1973

79/Ia

Dt předšk.

komorní orch. nebo klavír

Fischer, V.

32

Opus 79: Malované písničky II

1973

79/Ib

Dt předšk.

komorní orch. nebo klavír

Fischer, V.

33

Opus 79: Škatulata, hejbejte se!

1973

79/11

Dt předšk.

klavír

Fischer, V.

34

OSPI: Tři postní mottettina

1974

65/1 b

Dt

kvartet zobe. fl. nebo varhany

duchovní (staročeský)
č. poezie. Renč, V.

35

OSPI: Malá vánoční muzika

1975

65/V

Dt

dětský orch, recitace

36

Tancuj, tancuj!

1975

bez op.č.

Dt

komorní soubor

lidový (český)

37

Středověký triptych

1975-76

bez op.č.

Sb

dobové nástroje, sóla, recitace

duchovní (staročeský) velikonoční

38

Tři madrigaly (M)

1975-77

89a

M

a capella

lidový (staročeský)

39

Tři madrigaly (Ž/Dv)

1975-77

89b

Z/Dv

a capella

lidový (staročeský)

40

Opus 72 Déti, věci, zvířátka

1976

72/IIa

Dt šk

flétna, kytara

Fischer, V.

41

Evropské vánoční písně

1976

bez op.č.

2hl.sb.

klavír nebo varhany

duchovní (různé jazyky) vánoční
lidový (různé jazyky)

42

Evropské lidové písně

1976

jez op.č.

2 hl. sb.

kytara

43

Opus 79: Do školy i na výlet

1977

79/111

Šk.

a capella

Fischer, V.

44

OSPI: Pašije podle Matouše

1977-78

65/VII, 1

Sm

SATB sólo, a capella

duchovní (český) velikonoční

45

OSPI: Tři chvály Nejsvětější
svátosti

1977-80

65/VI

Sm

varhany, smyčce ad lib.

duchovní (latinský)

46

'astorale

47

Veselé písničky

1978

jez op.č.

Dt

malý instrumentální soubor, sóla

lidový (český)

1978, 82, 84

jez op.č.

Dt Ohlas)

zobcové flétny

48

lidový (český)

Opus 72: Říkadla pro Barborku

1980

72/IV

Dt šk.

klavír

Fischer, V.

49

OSPI: Pašije podle Jana

1982

65/VII, 2

Sm

SATB sólo, a capella

duchovní (český) velikonoční

50

J

1982-83

100

Sm

varhany, smyčce

duchovní (český) Sv. František z Assisi

51

'ísničky ze sna

1983

101

Dt

klavír, zobe. fl., dětské nástroje

Šefl, V.

52

Chvála písně

1984

108/11

Dt/Dv

a capella

Šefl, V.

53

Opus 79: Malá muzika

1984

79/IV

Dt předšk.

dětské nástroje

Fischer, V.

54

Slunovraty, řada I

1985

104/1

Dt/Dv

a capella

lidový ze Slovenska(l,4), z Čech (2,4) a z Moravy (3,4)

55

Slunovraty, řada II

1985

104/11

Z

a capella

Šefl, V.

56

Sborová lípa

1985

108/1

Dt

klavír

Fischer, V.

57

Slunovraty, řada III

1986

104/III

M

a capella

Šefl, V.

58

Slunovraty, řada IV

1987

104/1V

Sm

a capella

Šefl, V.

59

3

1989

108/III

Dt

klavír

Fischer, V.

íseň bratra slunce

íseň o ptáčkovi na větvi

Číslo
60

Název

Období

1990-2004 OSPI: Osmero blahoslavenství

61

OSPI: Tří postní motettina

62

Flos florum

63

Dvě chorální fantazie

64
65

Rok vzniku

Opus. č.

Typ sboru

Doprovod

Text

1990-91

65/VIII

Sm

SATB sólo, a capella

duchovní(český)

1991

65/1 c

Sm

a capella

duchovní (český) postní

1992 (rev. 93, 99)

118

Sm

a capella

duchovní (latinský)

1992-93

119

Sm

varh., žestě, tymp., zvony, S sólo, lid. zp.

duchovní(český)

Koledy z blízka i z dáli

1993

bez op.č.

Dt

dechové kvinteto

duchovní (různé jazyky) vánoční

Prosba sv. Vojtěcha za jednotu
světa

1996

119/11

Sm

duchovní(český)

varh , tymp., zvony, S, Bar sólo. lid. zp.
Sm ( S A B a r )
kytara (1-3), varhany (4)

66

OSPI: Hrst orlích per

2002

65/XI

67

Tři chodské lidové písně

2003

bez op.č.

Sm

a capella

lidový český (chodský)

68

Antonín Dvořák: Largo

2003

bez op.č.

Sm

varhany, tympán

69

Zelený svět

2003

105/11

Dt + Ml

komorní instrumentální soubor, sóla

Hanuš, J.
?

70

Dvě prosby

2004

128

Ml

kytara, varhany, lid. zp.

duchovní(český)

Bednář, K (1), náčelník Seattle (2), duchovní lat. (3)/čes. (4)

