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četných
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Uvod

Existuje několik skladatelů 20. století, kteří ještě nemají vědecky koncipovanou monografii, i když by si to za svůj hudebně-historický přínos nepochybně zasloužili. Mezi
takové autory
a to jak v

patří

také Iša

Krejčí,

době meziválečné,

který

tak i v

době

výrazně

promluvil do našeho hudebního života,

po roce 1945.

Cílem této diplomové práce je přiblížit jednu z důležitých oblastí Krejčího tvorby, a to
pětici

jeho

smyčcových kvartetů.

Tyto skladby bych rád reflektoval z hlediska analytické-

ho, a dokumentoval tak na tomto reprezentativním souboru děl tradiční formy
kvartetu autorův hudební vývoj,
tuto skupinu
díla, vývoje

děl

do

českého

do 11 kapitol; první
druhu
části

smyčcového

příslušného

vyjadřování

a jeho originalitu. Práce by měla zařadit také

kontextu, zejména co se

týče

celkového rámce

Krejčího

neoklasicismu a smyčcového kvartetu. Práce bude rozčleněna celkem
dvě

se budou

věnovat

obecné problematice neoklasicismu a vývoje

kvartetu. V dalších dvou

připomenu

život a dílo Iši

bude reflektován stav bádání o tomto skladateli. Následujích

pojedná o Krejčího

smyčcového

smyčcových

do kontextu zejména v rámci
práce.

kvartetech.

české

Závěrečné

v páté

kapitol analyticky

shrnutí, výsledky analýz a zařazení

tvorby budou přiblíženy v

4

pět

Krejčího,

závěrečné,

11. kapitole této

Kapitola 1.

vývoj neoklasicismu ve světě a jeho tendence u nás

Protože se Iša

Krejčí často označuje

nejvýznamnějšího představitele

za

neoklasicis-

mu u nás, bude úvodní kapitola věnována právě vývoji neoklasicismu obecně, a to zejména
se

zaměřením

na uplatnění

těchto

tendencí v

české hudbě.

Nebudu zde

podrobně

rozebírat

problematiku jednotlivých aspektů neoklasicismu; tomu se ostatně věnuje bohaté množství
literatury.

Přesto

však následující

a stanovení úlohy Iši

Krejčího

přehled

a jeho

neuškodí,

neboť pomůže patřičnému

smyčcových kvartetů

hodnocení

v hudební historii. Literatura

k tomuto tématu, ze které jsem také v následující kapitole vycházel, je podrobněji rozebrána v popisu stavu bádání v páté kapitole.
Problém nastává už se samotným vymezením pojmu neoklasicismu; jeho užívání je
v hudební terminologii velice variabilní. Jak si už všímá většina dostupné literatury, i velké
hudební encyklopedie se na přesném vysvětlení tohoto pojmu nedokáží shodnout. To platí
1

například

i pro

nejnovější

vydání encyklopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart,

kde samostatné heslo o neoklasicismu podobně jako i v řadě jiných encyklopedií chybí a je
pojednáno v rámci hesla "Klassizismus". Někteří autoři zpochybňují i samotný termín neoklasicismu - jako například Hermann Danuser v knize Die Musik des 20. Jahrhunderts, 2
jenž na úvod kapitoly píše: "Neoklasicismus patří k

které jsou tak rozmanité a
debně-estetických
úplně se

vzájemně

něj]

v hudebních

dějinách,

si odporující, tak hluboko byly zapleteny do hu-

a politických diskusí, že snaha

ho vzdát a vytvořit [místo

těm pojmům

historiků

(jako

např.

Leo Schradeho),

kategorie, které ho zastupují, je pochopitelné[wohl

verstandlich}. Jiří Vysloužil v hesle "novoklasicismus" ve Slovníku české hudební kultury
3

si všímá dokonce toho, že "frekvence termínu mimo

české prostředí není příliš

velká a navíc se v mezinárodním kontextu projevuje jeho značně nejednotná významovost". 4 Nicméně

terminologické problémy teď necháme stranou; pro další text předpokládejme, že název

"neoklasicismus" je zcela relevantní a že tento termín

označuje

jednu z velmi

důležitých

tendencí projevujících se ve 20. století.

I

Tímto problémem se zaobírá podrobněji např. Josef Bek ve spisu Hudební neoklasicismus, Praha 1982, s. 12-21.

2

Hermann Danuser, Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Band 7., Laaber,
Laaber-Verlag 1992.

3

Tamtéž, s. 146.

4

Jiří Vysloužil, Novoklasicismus, in: Slovník české hudební kultury, Praha 1997 (red. Jiří Fukač a Jiří Vysloužil), s. 632.
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Neoklasicismus se neprojevoval pouze v hudbě, nýbrž také v literatuře či výtvarném
umění. Známé jsou proklamace našeho F. X. Šaldy v článku Novoklasicismus, který byl
otištěn v roce 19125 a ve kterém sepsal program nového literárního směru. V hudbě neoklasicismus nenastupuje "naráz", nýbrž přichází postupným vývojem - počátky tendencí,
které se dají označit jako neoklasické, můžeme vystopovat například už i v mnohých dílech francouzských impresionistů či u dalších skladatelů tvořících na počátku 20. století.
Co se týče časového vymezení éry neoklasicismu, dá se říci, že je poměrně rozsáhlá - její
hlavní proud se odehrává mezi světovými válkami, dosahuje přibližně do 50. let minulého
století, avšak časové ohraničení zde není vůbec zřetelné. "Neoklasické" znaky můžeme
totiž spatřovat i v dílech sklonku 19. století, stejně tak jako i u mnohých, v současnosti
žijících autorů. Jestliže mluvíme o neoklasicismu, je také důležité ho oddělovat od klasicizujících tendencí v hudbě autorů 19. století (např. od Johannesa Brahmse a jeho tzv.
klasicko-romantické syntézy). Jak poznamenává Josef Bek, když chceme tyto problémy
shrnout, dá se toto nazvat spíše jako "historismus v hudbě". Nejnovější publikace Schnierera rozčleňuje (v hrubých obrysech) vývoj neoklasicismu do pěti stadií: 7
6

a) rané stadium v impresionismu a pozdním romantismu v ojedinělých výsledcích
b) vlastní renesance starých stylů, metod a forem od 20. let (20. století)
c) synkreze s neofolklorismem a jazzovými vlivy
d) vrcholné syntetické stadium 40. až 60. let
e) rozplynutí stylu v jednotlivých dílech dalších generací

paralelně

s nástupem

druhé avantgardy postwebernismu Nové hudby až s možnými individuálními
vstupy
Obecným znakem neoklasicismu byl antiromanticky motivovaný návrat ke "klasicismu" 18. století, případně k dalším hudebním epochám minulosti (hudebnímu baroku,
renesanci, nebo dokonce středověku - zde se také někdy mohou užívat termíny jako neobaroko, neorenesance či neogotika).
Skladatelé se nechali opět inspirovat formami, které za klasicismu nebo za baroka
byly obvyklé (sonáta, suita, concerto atd.). Při popisu hudebních prostředků, které neoklasicismus používal, je třeba říci, že jeho hudba byla (v souladu s proklamacemi Jeana
Cocteaua) převážně tonální (samozřejmě pokud nebereme v úvahu stylové syntézy - např.
s expresionismem). Ovšem skladatelé uchopili tonalitu v moderním slova smyslu. V rámci
neoklasicismu využívají bohatých možností, které jim mohl dosavadní vývoj v hudební
řeči poskytnout. Tvořilo se v rámci rozšířené dur-mollové tonality, ve skladbách se objevují

5

F. X. Šalda, Kritické projevy 9 (1912-1915), Praha 1954, s. 15-28.

6

Josef Bek, Hudební neok1asicismus, Praha 1982, s. 17.

7

Miloš Schnierer, Proměny hudebního neok1asicismu (Deset studií k dějinám hudby 20. století), Praha 2005, s. 21.

6

nerozvedené,

ostře znějící

a dvojalterovaných

zahušťované

disonance,

akordy a

různé

druhy alterovaných

akordů.

Program neoklasicismu se objevuje až ve dvacátých letech minulého století. Lze
že poprvé se objevil termín

připomínající

směr

tento

říci,

už u skladatele Feruccia Busoniho,

Junge Klassizitiit. V roce 1907 byl vydán jeho spis Náčrt estetiky
nového umění. Busoni dal výše zmíněnému směru nazvanému Junge Klassizitiit také konkterý použil

označení
8

krétní program. Podle něj je důležitá vedoucí úloha melodie nad ostatními složkami hudebního díla

(zřetel

na tematickou práci),

zřeknutí

se subjektivity a rozluka s programovostí.

Mimoto Busoni vypracoval a požadoval i další

inovační

prvky pro hudbu

počínajícího

20. století - popsal třeba hudbu mikrointervalovou, elektronickou atd. Busoni jako skladatel se však ve svých kompozicích

povětšinou těmito

požadavky

menává Schnierer, nelze ho stavět do neoklasického proudu.

příliš neřídiL

Jak pozna-

9

Další obecné proklamace, které měly zejména pro vývoj ve francouzské

meziválečné

hudbě důležitý vliv, se objevují u Jeana Cocteaua a členů pařížské Šestky. Cocteau shrnul

své názory ve spisu Kohout a harlekýn, 10 ve kterém formuloval požadavky pro nový směr.
Objevil se v

něm

způsobem

pojem "néoclassicisme". Svým

navazuje na

některé

prokla-

mace Feruccia Busoniho, a to hlavně svým odporem k romantismu. Tvorba autorů pařížské
Šestky je úzce spjata s estetikou music-hallu, s životem v tehdejší Paříži.
Co se
hudbě před

týče

hudebních

druhů,

dával neoklasicismus spíše

ho, i vokální hudba našla v neoklasicismu

důležité

druhem se stal balet. Množství neoklasických
ně vzrůstalo

třeba

hudbou vokální, i když, jak dokládá
děl

přednost

rozmanité dílo Igora Stravinské-

místo. Velmi používaným hudebním

zejména v

meziválečném

a v mnoha zemích se neoklasicismus (jako tomu bylo

ústředním směrem

instrumentální

např.

období

utěše

ve Francii) stal

hudebního vývoje.

V rámci tohoto proudu

můžeme

dále rozlišit

několik stylů,

které jsou dány zejména

jednotlivými národními specifiky a také velkými osobnostmi, které se výrazně zapsaly do
jeho

dějin.

Specifickou kapitolu

tvoří

neoklasicismus v díle Igora Stravinského; v jeho

zaujímá neoklasická tvorba pouze

určitou

ovlivnil celou řadu význačných hudebních

tvorbě

periodu, avšak svým významem (a i názory)
skladatelů

(za všechny

stačí připomenout napří

klad Bohuslava Martinů). Jako první neoklasické dílo se ve Stravinského tvorbě uvádí jeho
balet Pulcinella (1920), poté následují další význačné kompozice neoklasického období
Umenujme například jeho operu-oratorium Oidipus Rex (1926-1927), potom Žalmovou

symfonii pro sbor a orchestr (1930) a mnoho

8

9
10

děl,

která spadají do oblasti tzv. absolutní

Ferruccio Busoni, Entwurf einer neuen Ásthetik der Tonkunst, Trieste 1907.
Schnierer, cit. v pozn. 7, s. 15.
Jean Cocteau, Le coq et l'arlequin, Paris 1918.

7

hudby. Stravinskij svůj neoklasický styl vysvětlil ve svých názorech, které jsou shrnuty
ll
zejména v Kronice mého života a v Rozhovorech s Robertem Craftem. Těžko lze shrnout
Stravinského neoklasicismus do jedné věty; každé dílo přináší jiné, originální řešení problému, jiné tvůrčí řešení.
Další významnou osobností, bez níž by bylo těžké si představit dějiny neoklasicismu,
byl Sergej Prokofjev. Jak poznamenává Schnierer, na rozdíl od Stravinského u něj nelze
zjistit nějakou uzavřenou tvůrčí "neoklasickou" periodu, nýbrž jej bytostný antiromantismus provází už prakticky od počátku tvorby, od doby, kdy zkomponoval svoji Klasickou
syrrifonii. Prokofjev svoje postupy vysvětlil ve své autobiografii, kde popisuje pět základních linií, kterými se ubírala jeho kompoziční dráha. Jsou to: linie klasická, novátorská,
12
motorická, lyrická a groteskní. Nejdůležitější je podle Prokofjeva právě linie klasická.
Kromě těchto osobností se v průběhu vývoje 20. století prosazovala také jednotlivá
národní specifika. Nejvíce se prosadili skladatelé, kteří jsou známi pod označením "Pařížská Šestka". Z nich zejména Arthur Honegger došel k osobitému uměleckému projevu.
V Itálii navazovali komponisté zejména na tamní bohatou barokní (či ještě starší) tradici,
což se projevilo zejména v dílech Ottorina Respighiho, Alfreda Caselly či Giana Francesca Malipiera. Zejména Respighi se rád navracel hlouběji do minulosti, což dokládají
například díla jako Smyčcový kvartet v dorickém modu či Concerto gregoriano pro housle
a orchestr.
Ve Španělsku se prosadily neoklasické tendence zejména v tvorbě Manuela de Fally.
Do sféry neoklasicismu se řadí však i autoři, jejichž primárním zájmem byly jiné kompoziční směry. Podle Josefa Beka sem patří třeba osobnosti Druhé vídeňské školy jako
třeba Arnold Schonberg svou Serenádou op. 24 a Suitami op. 25 a 29 či Alban Berg svým
Houslovým koncertem. 13 Specifický vývoj probíhal také v Německu v souvislosti s hnutím
Nové věcnosti, jejímž čelným představitelem se stal Paul Hindemith. Skladatelé se zde
orientovali zejména na barokní tradici, na bachovskou polyfonii. V Maďarsku, zejména
v mnoha dílech Bély Bartóka či Zoltána Kodályho, se
neofolkloristické prvky s prvky neoklasickými.

(zjednodušeně řečeno)

zase spojily

Tolik tedy stručné nastínění světového vývoje neoklasicismu; byly zde zahrnuty základní tendence, kterými se ubíral hudební vývoj v rámci tohoto směru. Ovšem skutečnost
vypadá
práce.

II

12

13

samozřejmě

daleko

bohatěji

a

rozmanitěji;

její postižení však není úkolem této

Igor Stravinskij, Rozhovory s Robertem Craftem, Praha - Bratislava 1967; Igor Stravinskij, Kronika mého
života, Praha 1937.
Skladatelé o hudební poetice 20. století (red. Ivan Vojtěch), Praha 1960, s. 131 (linii "klasickou" uvádí Prokofjev na prvním místě).
Bek, cit. v pozn. 6, s. 13.
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HUDEBNí NEOKLASICISMUS V ČESKÝCH ZEMíCH
hudebního neoklasicismu u nás, už na počátku 20. let začaly přicházet
zvnějšku podněty, které ovlivnily budoucí směřování čelných představitelů tohoto směru.
Vedle samotné generace zakladatelů hudby dvacátých let minulého století (jako byli Josef
Bohuslav Foerster, Josef Suk či Vítězslav Novák), jejichž tvorba navazovala často na odCo se

týče

kaz 19. století, se hlásí o slovo další skupina, která absorbovala do své tvorby také novodobé hudební proudy. Už ve dvacátých letech minulého století se začala v Československu
provádět díla Igora Stravinského. Pro vznik neoklasicismu v české hudbě po 1. světové
válce se staly také důležité úzké vazby s hudební Francií, zejména pak s členy pařížské
Šestky. Ve 20. letech minulého století nebyly ještě neoklasické tendence u nás aktuální;
začínají se prosazovat spíše až později, v letech třicátých. V této době se neoklasicismus
u nás výrazněji projevil kromě Iši Krejčího i v dílech jiných autorů. Mnozí z nich uchopili neoklasické impulsy podle svého; každý k nim přistupuje jinak, a jejich tvorba tudíž
vytváří pestrou paletu různých stylových východisek. Můžeme to dokumentovat třeba
právě

u

autorů

sdružených v hudební

skupině

Mánesa.

Kupříkladu

Pavel

Bořkovec

byl

ovlivněn

nejen neoklasicismem, nýbrž také Arnoldem Schonbergem a jeho dvanáctitónovou kompoziční technikou. Často se v této souvislosti mluví o konstruktivismu. Emil
František Burian, který byl narozen ve stejném roce jako Iša Krejčí, zase spojil ve
svém díle neoklasické prvky s jazzovou inspirací. Samostatnou kapitolu pak tvoří rozsáhlé dílo Bohuslava Martinů, který prošel bohatým skladatelským vývojem. Ve svých
raných dílech se ještě vyrovnává s odkazem 19. století. Od konce dvacátých let minulého
století pak - v souvislosti s pobytem ve Francii a výukou u Alberta Roussela - navázal
právě

na neoklasicismus. Ve Francii postupně poznával díla Rousselova, Honeggerova
či Stravinského. Postupně dochází u Bohuslava Martinů ke stylovému zrání. Často se
nechává inspirovat klasickými formami, což dokládá mnoho děl pocházejících z té doby.
Díla z amerického a poválečného období - pokud jde o obsazení, druhy a formy - opět
zřetelně navazují na dědictví 19. století; dá se říci, že u něj dochází ke stylové syntéze.
Z autorů stojících mimo hudební skupinu Mánesa připomeňme ještě Karla Šroma
(narozeného mimochodem ve stejném roce jako Iša Krejčí - tedy 1904). Několik znaků společných s tvorbou Iši Krejčího nalezneme i v dílech Václava Trojana: projevuje
se to zejména inklinací k české lidové písni a v některých skladbách i prostší fakturou.
Jako nejvýznamnější a nejčistší představitel neoklasicismu u nás je označován právě Iša
Krejčí. "Přísně vzato, měl by se objevit na počátku této [výše citované] práce jako jeden
z předních a nejpůvodnějších představitelů vedle Stravinského, Prokofjeva a Roussela" 14

14

Schnierer, cit. v pozn. 7, s. 170.
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píše ve své práci Miloš Schnierer při hodnocení přínosu

Krejčího

hudby pro

směr

neokla-

SlClsmu.
I po druhé
(a dá se

říci,

světové

válce

že vyzrává) v

zůstává

u nás neoklasicismus stále aktuální. Jednak dožívá

tvorbě autorů

starší generace Uako je

nak se objevuje mnoho stylových syntéz. Z mladších

Krejčí či Martinů),

autorů připomeňme

Petra Ebena (1929) a jeho inspirace gregoriánským chorálem

či

jed-

za všechny třeba

Klementa Slavického

(1910-1999). Také další generace skladatelů absorbovala do své tvorby podněty neoklasicis-

mu, jak můžeme vidět v dílech Ilji Hurníka (1922),

Oldřicha

Milana Báchorka (1939), Evžena Zámečníka (1939)
čitém

období se takové tendence objevily

např.

či

Miroslava Kubičky (1951). V ur-

i u Miloslava Ištvana (1928-1990) nebo

Jana Nováka (1921-1984) a v mnohých dílech dalších

10

Františka Korteho (1926),

autorů.

Kapitola II

Tvorba pro obsazení smyčcového kvarteta
v letech kompozice Krejčího kvartetů 15

kvartetu ve 20. století se obecně vyznačuje bohatstvím stylů
a různých přístupů k vývoji tradice tohoto hudebního druhu. V průběhu hudebního vývoje od 18. století se stal smyčcový kvartet jedním z žánrů komorní hudby, který kladl
(podobně jako symfonie) na skladatele vysoké nároky. Vytvořila se celá "estetika druhu"
smyčcového kvartetu. Během svého vývoje se postupně stal smyčcový kvartet nejreprezenHistorie

smyčcového

tativnějším

druhem komorní (a vedle symfonie i instrumentální) hudby.
Koncem 18. století se ustaluje dnešní obsazení smyčcového kvartetu (dvoje housle,
viola a violoncello) a v tvorbě vídeňských klasiků zažívá svůj první velký rozmach, který vrcholí kvartety Ludwiga van Beethovena. O 19. století lze obecně říci, že smyčcový
kvartet ustoupil (zejména zpočátku) poněkud do pozadí; do popředí se dostávala spíše
klavírní hudba. Ovšem neznamená to, že by kompozice kvartetů zcela ustala - vzpomeňme třeba sedm kvartetů Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, díla Louise Spohra či
Roberta Schumanna a jeho tři díla pro toto nástrojové obsazení. Další větší rozmach
zažívá kvartet v německy hovořících zemích až v tvorbě Johannesa Brahmse; kromě
německy mluvících oblastí se poté rozvíjí zejména v národních školách. Nejvýrazněji se
tento druh uchytil v Rusku (tvorba Petra Iljiče Čajkovského, Alexandra Porfyrjeviče Borodina, Alexandra Konstantinoviče Glazunova a dalších) a také v českých zemích, kde
sehrál významnou roli zejména Antonín Dvořák se svými 14 kvartety, Bedřich Smetana
se svými dvěma kvartety a také Zdeněk Fibich, jenž má na kontě rovněž dvě díla pro
toto nástrojové obsazení.
Dostáváme se tedy k hlavním tendencím vývoje druhu ve 20. století, a to zejména se
zřetelem

na dobu kompozice

Krejčího kvartetů.

Vzhledem k tomu, že časové období mezi všemi Krejčího kvartety je poměrně rozsáhlé, bude tato kapitola rozdělena na dvě části: první z nich se bude věnovat tvorbě pro

15

Tato kapitola vychází z velké části z této literatury:
Friedrich Krummacher, Das Streichquartett. Handbuch der musikalischen Gattungen, hrsg. von Siegfried
Mauser, Band 6.2, Laaber 2003.
Ludwig Finscher, Streichquartett, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil Quer - Swi (8),
Blirenreiter Kassel Basel London New York Prag Metzler Stuttgart Weimar 1998, sl. 1924-1977.
Jiří Vysloužil, Smyčcový kvartet, in: Slovník české hudební kultury, s. 849-851, Praha 1997.
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toto nástrojové obsazení v první
(tzn.

přibližně

v

době

zachytit kvartetní

II 1.

20. století, zejména cca mezi lety 1920-1940

smyčcovém

práce na prvním

poválečnou

Smyčcový

polovině

(časové

tvorbu

kvartetu), druhá kapitola se pokusí

vymezení cca 1950-1970).

kvartet první poloviny 20. století

V souvislosti s prosazováním různých směrů v první polovině 20. století se stává i vývoj druhu

smyčcového

minulého století
belius, Kienzl

či

kvartetu velice pestrým.

spočívali

na

pozdně

Někteří

skladatelé v prvních desetiletích

romantických pozicích

(např.

Mjaskovskij, Jean Si-

Dohnányi), další komponisté reagují na avantgardní proudy nové hudby.

V případech mnoha skladatelů (jako např. u Bély Bartóka, Arnolda Schonberga či Dmitrije
Šostakoviče) se stal smyčcový kvartet velmi důležitou (možná i centrální) položkou jejich

díla, zatímco u mnoha dalšíchjsou smyčcové kvartety sice také bohatě zastoupeny, ale nemají v rámci jejich tvorby tak důležité postavení jako u předchozí skupiny. To se týká například
Daria Milhauda a jeho velkého kompozičního odkazu. Naopak mnozí skladatelé napsali pro
toto obsazení málo

děl,

která ale našla své pevné místo ve vývoji druhu (např. A1ban Berg

a jeho Lyrická suita pro

smyčcové

kvarteto

či

Leoš Janáček svou dvojicí kvartetů).

Rozvíjela se také zvláštní tradice kvartetních miniatur (Igor Stravinskij: Trois pieces - 1914, Ervín Schulhoff:

Tyto miniaturní formy

měly

Pět kusů

- 1925, Anton Webern: Fiinf Siitze op. 5 - 1909).

už Uak poznamenává Finscher v hesle o

smyčcovém

kvartetu

v encyklopedii Die Musik in Geschichte und Gegenwart) zvláštní tradici v Rusku a v první

polovině

20. století se rychle

Podívejme se na

rozšířily

nejdůležitější

první poloviny 20. století. Velmi
vídeňské

do Evropy.

tendence, které se projevují ve

důležité

místo zaujímá kvartet v

smyčcovém

kvartetu

tvorbě autorů

Druhé

školy (a jejich žáků). Schonbergovy kvartety jsou komponovány jak atonálně, tak

i dodekafonicky. V roce 1927 vzniká
z prvních

děl

Schonbergův třetí smyčcový

kvartet, které je jedním

pro toto nástrojové obsazení, ve kterém byla použita dodekafonická technika

kompozice. Krátce

předtím ještě

vznikla jedna z

nejdůležitějších

skladeb pro

smyčcové

kvarteto od Albana Berga, a to Lyrická suita.
Z

důležitých skladatelů pro

vývoj

smyčcového

kvartetu byl nejplodnější jeden z členů

pařížské Šestky Darius Milhaud, mezi jehož tvůrčím odkazem nalezneme celkem 18 smyč

cových kvartetů (v letech 1912-1951). Pro nikoho jiného z Šestky neměl smyčcový kvartet
takový význam jako pro něj; u ostatních autorů nalezneme bud' velmi malý počet kvartetů,
nebo dokonce žádné Uako v případě Francise Poulenca a Georga Aurice). Do

dějin smyč

cového kvartetu přispěli výrazným způsobem Paul Hindemith a také Dmitrij Šostakovič,
jehož díla pro toto nástrojové obssazenÍ se rozprostírají v širokém
lety 1935-1974). Velký význam

mělo

6

smyčcových kvartetů

12

časovém

rozmezí (mezi

Bély Bartóka.

Kromě

toho,

že se v nich projevují folklorní inspirace, tak v jistém ohledu navazuje také na
(například

Beethovena

dědictví

hned ve svém prvním kvartetu).

Ani v Československu nezůstávala tradice tohoto druhu vůbec stranou. Nejdůleži
tější autoři, kteří

už byli

zmíněni

dějin smyčcového

zapsali do

hlavně

Platí to
svými sedmi

v kapitole o

neoklasicismu, se také

Martinů,
Kromě

kvartety.

který zanechal svou stopu v tradici druhu

toho napsal Martinů dílo Koncert pro smyčco

vé kvarteto a orchestr, který představuje vskutku originální spojení

smyčcového

s orchestrem ve stylu concerta grossa. Významné místo zaujímá v
také Alois Hába, jenž má na svém

kontě početnou

sbírku

těchto

tvorbě

soustavě, některé

i šestinotónové

kvartetu

tohoto druhu

skladeb, ve kterých ex-

perimentuje (ne však ve všech) s mikrointervaly. Najdeme zde díla psaná ve
pětinotónové

významně

kvartetu.

pro Bohuslava

smyčcovými

českém

jsou komponovány v

čtvrttónové,

tradiční půltónové.

K tehdejšímu hudebnímu životu v Československu patřili také skladatelé židovského pů
vodu,

kteří

někdy označují

se

kvartetů věnoval

jako "terezínští

autoři".

Z nich nejvíce se psaní

Pavel Haas, který mezi lety 1920-1938 napsal

tohoto okruhu - Hans Krása i Gideon Klein

přispěli

tři

smyčcových

díla. Také další

autoři

každý jedním kvartetem. Krum-

autoři

"mohou platit jako reprezentanti kulturní symbiózy,
protože měli kontakty jak s Německem, tak i s Vídní či Paříží. ,,16
macher poznamenává, že tito
Následující
pro vývoj
době

přehled děl,

smyčcového

vzniklo

která vznikla v tomto období, mapuje

kvartetu u nás a v

pochopitelně

světě.

Soupis si

nečiní

nejdůležitější

skladby

nárok na úplnost; v této

mnohem více skladeb pro toto nástrojové obsazení, ovšem pro

účel připomenutí těch nejdůležitějších proudů

bude myslím postačující.

PŘEHLED DŮLEŽiTÝCH DĚL PRO SMYČCOVÝ KVARTET
VE SVĚTĚ MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI 17
Albert Roussel:

Smyčcový

Arnold SchOnberg:
Béla Bartók:
(1934);

Smyčcový

17

kvartet

kvartet

kvartet

Smyčcový

Anton von Webern:

16

Smyčcový

Smyčcový

George Enescu:

kvartet D dur op. 45 (1931)
Č.

Č.

3 (1927);

3 (1927);

Smyčcový

Smyčcový

kvartet

kvartet

Č.

Č.

4 (1936)

4 (1928);

Smyčcový

kvartet

Č.

5

6 (1939)

kvartet

Smyčcový

Č.

Č.

1 op. 22 (1916-1920)

kvartet (1929);

Smyčcový

kvartet (1936-1938)

Krummacher, cit. v pozn. 15, s. 351.
U některých autorů jsou uvedeny i kvartety, zkomponované na počátku druhé světové války (cca do roku
1941); autoři jsou v přehledech řazeni chronologicky podle data narození (od nejstaršího).

13

smyčcový

Alban Berg: Lyrická suita pro
Smyčcový

H. Villa-Lobos:

Smyčcový

Arthur Honegger:

Smyčcový

Darius Milhaud:

Č.

cový kvartet

op. 140 (1935);

tet
Ernst

Č.

Č.

kvartet

Č.

kvartet

Smyčcový

Smyčcový

5 (1931);

kvartet

Č.

kvartet

6 (1938)

2 (1934-1936);

Smyčcový

kvartet

Č.

3 (1936)

5 op. 64 (1920);

Smyčcový

kvartet

Č.

6 op. 77 (1922);

Smyčcový

7 op. 87 (1925);

Smyčcový

Paul Hindemith:

Č.

kvartet

kvartet (1925-1926)

Č.

kvartet

Č.

8 op. 121 (1932);

Smyčcový

Smyč

kvartet

Č.

9

10 op. 218 (1940)

kvartet Č. 2 C dur (1921);

Smyčcový

kvartet

Č.

3 (1922);

Smyčcový

kvar-

4 (1923)

Křenek: Smyčcový
Č.

kvartet

3 op. 20 (1923);

op. 65 (1930);

Smyčcový

Smyčcový

Smyčcový

André Jolivet:

1 op. 6 (1921);

Smyčcový
Č.

kvartet

smyčcový

Aaron Copland: 2 kusy pro
Michael Tippet:

Č.

kvartet

č.

kvartet

Smyčcový

kvartet

Č.

2 op. 8 (1921);

4 op. 24 (1923 - 1924);

Smyčcový

Smyčcový

kvartet

Č.

5

Č.

3

6 op. 78 (1937)

kvartet (Rondino - 1923, Lento molto - 1928)

kvartet F dur (1928);

Smyčcový

Č.

kvartet

1 (1934-1935)

kvartet (1934)

Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet Č. 1 (1935)
Jean Francaix:

Smyčcový

Benjamin Britten:

kvartet (1934)

Smyčcový

kvartet D dur (1931)

TVORBA PRO SMYČCOVÉ KVARTETO V ČESKÝCH ZEMíCH
VE STEJNÉM OBDOBí
Leoš

Janáček: Smyčcový

Vítězslav

Novák:

Emil Axman:

kvartet

Smyčcový

Smyčcový

Č.

1 (1923); Smyčcový kvartet Č. 2 "Listy důvěrné" (1928)
Č.

kvartet

kvartet

Č.

3 (1938)

1 (1924);

Smyčcový

kvartet

Č.

2 (1925);

kvartet

Č.

2 (1927)

Smyčcový

kvartet

(1930)

Václav Kaprál:
Bohuslav
č.

Smyčcový

Martinů: Smyčcový

4 (1937);

Smyčcový

Karel Boleslav Jirák:
Osvald Chlubna:
kvartet
Alois Hába:

Č.

Č.

Č.

Č.

Č.

2 (1925); Smyčcový kvartet Č. 3 (1929); Smyčcový kvartet

5 (1938)

kvartet

kvartet

Smyčcový

Č.

Č.

3 op. 41 (1940)

4 op. 14 (1923);

Smyčcový

Pět kusů

Smyčcový

kvartet
pro

Č.

op. 28 (1928);

Smyčcový

kvartet Č. 3 op. 12 (prov. 1922);

Smyčcový

1 g moll op. 21 (1925);

kvartet

kvartet Č. 2 op. 7 (1921);

Bořkovec: Smyčcový

kvartet

1 (1925);

kvartet

Smyčcový

2 op. 26 (1928);

Ervín Schulhoff:

Č.

kvartet

Smyčcový

Smyčcový

kvartet
Pavel

kvartet

smyčcové

3 op. 35 (1933)

Smyčcový

kvartet

1 (1924);

Č.

Č.

5 op. 15 (1923)

Smyčcový

kvarteto (1923);

2 (1925)

14

Dvě věty

kvartet

Č.

2 (1928)

Smyčcový

kvartet

Č.

1 (1924); Smyčcový

Hans Krása:
Pavel Haas:

Smyčcový

Smyčcový

kvartet (1921)
Smyčcový

kvartet cis moll op. 3 (1920),

kvartet op. 7 (1925),

Smyčcový

kvar-

tet op. 15 (1937-1938)
Emil František Burian:
František Bartoš:
Jaroslav Ježek:
Václav Trojan:

Smyčcový

Smyčcový

Smyčcový

Smyčcový

kvartet
Č.

kvartet

Č.

kvartet
Č.

1 (1927); Smyčcový kvartet Č. 2 (1929)

1 op. 5 (1928); Smyčcový kvartet Č. 2 op. 10 (1933-1935)

1 (1932)

kvartet (1929)

Gideon Klein: Čtyři věty pro smyčcový kvartet (1936-1938); Smyčcový kvartet op. 2 (1941)

ll. 2.

Smyčcový

kvartet mezi lety 1945-1970

Ve druhé polovině 20. století se už
jako samostatného hudebního druhu.

těžko

Podobně

komorní hudby, probíhá zde jakési jejich

dá hovořit o dějinách

smyčcového

jako je tomu i u ostatních

uvolnění. Postupně narůstá

kvartetu

tradičních druhů

velký stylový plura-

lismus, skladatelé zacházejí s druhem dosti volně a aplikují na něj už novodobé skladebné
postupy. Množství komponistů,
bylo veliké.
pojmu

Zůstává

smyčcového

(podobně

datelů.

českou

jako je tomu i ve

smyčcový

světovém

kvartet v

Martinů

rozpětí

psat v letech 1951-1967 celkem 10
samozřejmě

bývalí

smyčcovým

členové

vývoji), že se zde setkává

(6. a 7.

smyčcový

let 1947-1958)

kvartetů, většinou

autoři

či méně ovlivněni

kvartet), Vladimíra Sommera (I.

odstavci a kterou

Alois Hába, který ještě

stačil

kratší délky trvání. Poté sem
Krejčího

době začíná

na-

patří

i Bořkovec se svým

hlásit o slovo i generace

později

a

kteří

byli v

prvky Nové hudby. Do ní lze

smyčcové

smyčcový

generací skla-

kvartet), Karel Boleslav Jirák

se narodili ve 20. letech nebo i

Felda Ueho první dva

kvartety), Karla Husu (1. a 2.

pozděj

zařadit

na-

smyčcový

kvartet z roku 1955) a také Marka Kopelenta

(první dva kvartety - druhý v roce 1955). Je
poválečné době

či

několik

předchozím

už v

hudební skupiny Mánesa (kromě

ším skladatelském vývoji více

byla v

zmíněna

kvartetem). Vedle toho se v této

mnohem mladší, jejíž
příklad Jindřicha

kvarteto v posledním desetiletí,

tvorbu pro toto nástrojové obsazení v 50. letech, vidí-

Jednak je to generace starší, jež byla

(4., 5. a 6.

smyčcové

kvartetu.

reprezentují jména Bohuslava

4. a 5.

pro

otázkou, do jaké míry lze o některých dílech říci, že náleží tradičnímu

Pokud se podíváme na
me

kteří tvořili

vidět,

že tvorba pro toto nástrojové obsazení

velmi rozmanitá a mnohotvárná.
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PŘEHLED DŮLEŽiTÝCH DĚL PRO SMYČCOVÉ KVARTETO

VZNIKLÝCH PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Až DO SEDMDESÁTÝCH
LET 20. STOLETí VE SVĚTĚ
Smyčcový

George Enescu:

kvartet

Č.

smyčcový

Igor Stravinskij: Double canon pro
Smyčcový

Darius Milhaud:
Smyčcový

kvartet

Č.

Č.

kvartet

Smyčcový

(1948-1949);

2 op. 22 (1950-1953)

Č.

kvartet

kvartet (1959)

13 op. 268 (1946);

Smyčcové

kvartety

16 op. 303 (1950);

Smyčcový

kvartet

Č.

Č.

14 a 15 op. 291

17 op. 307 (1950);

18, op. 308 (1950)

Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet Č. 3 F dur (1946); Smyčcový kvartet Č. 4 D dur (1949);
Smyčcový
Č.

Č.

7 fis moll (1960);

Smyčcový
Č.

kvartet

Smyčcový

kvartet

Č.

kvartet

kvartet Č. 10 As dur (1964);

12 Des dur (1968);

Elliot Carter:

5 B dur (1952);

Smyčcový

Smyčcový

kvartet

Č.

Smyčcový
Č.

8 c moll (1960);

Smyčcový

kvartet

kvartet

Č.

kvartet

Č.

6 G dur (1956);

Smyčcový

Č.

kvartet

11 [moll (1966);

Smyčcový
Č.

kvartet

9 Es dur (1964);

Smyčcový

kvartet

13 b moll (1970)
Smyčcový

1 (1950-1951);

kvartet

Č.

2 (1958-1959);

Smyčcový

3 (1971)

John Cage: Quartet in rour parts (1949-1950)
Witold Lutoslawski:

Smyčcový

kvartet (1964)

Bruno Maderna: Quartetto in due tempi (1955)
lannis Xenakis: Kvartet ST/4-1 080262 (1956-1962)
Gyorgy Ligeti:
Č.

Smyčcový

kvartet

Č.

1 Métamorphoses nocturnes (1953-1954);

Smyčcový

kvartet

Smyčcový

kvartet

2 (1968)

Pierre Boulez: Livre pour quattuor II cordes (1948-1949)
Luciano Berio: Studie pro
Č.

2 (1962-1964,

dvě znění

Krzysztof Penderecki: 1.
Alfred Schnittke:

smyčcový

Smyčcový

kvartet

Č.

1 (1956);

1966)

smyčcový

Smyčcový

kvartet (1952);

kvartet

kvartet (1960); 2.
Č.

smyčcový

kvartet (1968)

1 (1966)

TVORBA PRO SMYČCOVÉ KVARTETO
V ČESKÝCH ZEMíCH TÉHOŽ OBDOBí 18
Jaroslav

Křička:

Boleslav

Vomáčka: Smyčcový

18

4.

smyčcový

kvartet op. 97 ("Valašský", 1949)
kvartet op. 66 (1959)

Český přehled vychází z práce Jindřicha Bajgara: Jindřich Bajgar, Česká tvorba pro smyčcová kvarteta po
roce 1945, Praha 1990.
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Bohuslav

Martinů: Smyčcový

Karel Boleslav Jirák:
Smyčcový

Alois Hába:
kvartet
Č.

Č.

Smyčcový
Č.

kvartet

Č.

kvartet

kvartet

6 e moll (1946); Smyčcový kvartet Č. 7 (1947)
Č.

Č.

Smyčcový

Č.

kvartet

kvartet

Č.

5 op. 67 (1951);

7 op. 82 (1960)

7 op. 73 (1951); Smyčcový kvartet Č. 8 op. 76 (1952); Smyčcový

Smyčcový

Smyčcový

Č.

kvartet

12 op. 90 (1960);

14 op. 94 (1963);

Smyčcový

4 op. 63 (1949);

6 op. 80 (1957-1958);

9 op. 79 (1952);

Smyčcový

tet

Smyčcový

kvartet

Č.

kvartet

10 (1952);

Smyčcový
Č.

kvartet

Smyčcový

kvartet

Č.

kvartet Č. 11 op. 87 (1957);

13 op. 92 (1961);

Smyčcový

Smyčcový

č.

15 op. 95 (1964);

kvartet

kvar-

16 op. 98

(1967)

Pavel

Bořkovec: Smyčcový

Zdeněk

Folprecht:

Smyčcový

Smyčcový

Emil Hlobil:

Č.

kvartet

Č.

kvartet
Č.

kvartet

Smyčcový

4 (1947);

2 op. 31 (1949);

3 op. 50 (1955);

kvartet

Č.

Smyčcový

Smyčcový

5 (1961)

kvartet
Č.

kvartet

Č.

3 op. 35 (1955)

4 op. 77 (1969, rev. 1975)

Karel Šrom: Smyčcový kvartet Č. 3 (1966)
Jan Kapr:
tet
Č.

Č.

Smyčcový

kvartet Č. 3 op. 68 (1955);
Smyčcový

5 op. 89 (1962);

kvartet

Smyčcový
Č.

kvartet Č. 4 op. 78 (1957);

6 s barytonovým sólem (1963);

Smyčcový

Smyčcový

kvar-

kvartet

7 op. 95 (1965)
smyčcové

Jan Hanuš: Suita drammatica pro
Jan Rychlík: Komorní suita pro
Zbyněk Vostřák:

kvarteto (1954)

Kontrasty op. 27 (1961); Elementy op. 35 (1964); Kosmogonia op. 38 (1965)

Vladimír Sommer:

Smyčcový

Smyčcový

Karel Husa:

smyčcové

kvarteto (1959)

Č.

kvartet
Č.

kvartet

2 d moll (1955)

1 (1948);

Smyčcový

kvartet

Č.

2 (1953);

Smyčcový

kvartet

Č.

3

(1968); Čtyři malé kusy pro smyčce (1955)
Smyčcový

Viktor Kalabis:
Jindřich

Smyčcový

Feld:

(1962);

Smyčcový

Jaromír Podešva:
(1955);
Zdeněk

Lukáš:

Karel Pexidr:

kvartet

Marek Kopelent:

Č.

Smyčcový

kvartet

Č.

2 op. 19 (1962)

1 (1949); Smyčcový kvartet Č. 2 (1952); Smyčcový kvartet Č. 3

4 (1960);
Č.

Č.

Smyčcový

Smyčcový

kvartet Č. 2 (1951);

kvartet

Č.

Smyčcový

kvartet Č. 3

Smyčcový

kvartet

5 (1964)

2 op. 42 (1965)

Č.

kvartet

kvartet

Smyčcový

4 (1965)

kvartet

Smyčcový

Smyčcový

Č.

Č.

1 op. 6 (1949);

kvartet Č. 1 (1950);

kvartet

Smyčcový

Miloslav Ištvan:

kvartet

Smyčcový

Smyčcový

Č.

kvartet

1 (1963)

1 (1953)

kvartet

Č.

2 (1955);

Smyčcový

kvartet

Č.

3 (1963);

(1967)

Jan Klusák:
Evžen

Smyčcový

kvartet

Zámečník: Smyčcový

Č.

1 (1955-1956);

kvartet

Č.

Smyčcový

1 (1964)

17

kvartet

Č.

2 (1961-1962)

Č.

4

Kapitola III
v

Zivot Iši Krejčího

Předtím,

stavu bádání a kompoziční problematice smyčcových
kvartetů Iši Krejčího, připomenu na následujících řádcích jeho život.
Iša Krejčí se narodil dne 10. června 1904 v Praze na Vinohradech. Jeho otec byl
známým pozitivistickým filozofem. Původně se syn jmenoval právě po otci František, ale
doma mu už v mládí začali zkráceně říkat Išek a posléze Iša, což mu pak už zůstalo po
než se budu

věnovat

celý život. V Praze na Vinohradech také studoval Akademické gymnázium (v Hálkově
ulici) a již zde se projevovalo jeho hudební nadání. Na gymnáziu založil v roce 1919 pě
vecký kroužek, který řídil čtyři roky. V roce 1923 maturoval a vzápětí vstoupil do třetího
ročníku kompoziční třídy Karla Boleslava Jiráka na pražské konzervatoři. Současně s ní
začal studovat také na Karlově univerzitě obory dějepis a hudební věda. Na hudební vědě
19

si nechal zapsat seminář u Zdeňka Nejedlého a setkal se zde s dalšími pozdějšími významnými osobnostmi českého hudebního života - jmenujme například Mirka Očadlíka
či Jaroslava Ježka. Významnou událostí pro Krejčího další skladatelský vývoj se stal večer
kompoziční třídy Karla Boleslava Jiráka na pražské konzervatoři dne 19. května 1925.
Na něm zazněla jeho píseň Žebráci, sepsaná na text Jiřího Wolkera, a také Divertimento
- Kasace pro flétnu, trubku, klarinet a fagot. Úspěch tohoto prostého a možná až naivního
díla Ueho čtyři věty trvají něco málo přes čtyři minuty!) byl poměrně nečekaný a sám
20
autor byl prý tímto úspěchem velice překvapen. Význačný operní režisér Ferdinand
Pujman mu posléze - patrně pod dojmem této skladby - udělil přízvisko "Mozartino".
V roce 1927 se dal Krejčí zapsat na mistrovskou školu Pražské konzervatoře k Vítězslavu
Novákovi, kterou absolvovalo dva roky později skladbou Symfonietta - Divertimento.
V roce 1928 odešel do Bratislavy, kde začal působit jako korepetitor v tamější opeře.
Připomeňme,

že ředitelem bratislavské opery byl tehdy Oskar Nedbal a jejím šéfem jeho
synovec Karel Nedbal.

V roce 1932 se Krejčí vrátil zpět do Prahy a krátce nato se významně podílel na
vzniku hudební skupiny Mánesa. Mánes byl název výtvarného spolku, který sdružoval
přední umělce té doby. Sdružení vzniklo už v roce 1887 z iniciativy studentů Akademie
výtvarných umění v Praze. Těsně předtím, než vznikla hudební skupina Mánesa (tedy ve

19

20

Václav Holzknecht, Iša Krejčí, Praha 1976, s. 29-30.
Tamtéž, s. 57.
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členy

30. letech 20. století) byli

tohoto spolku také

například

osobnosti jako

sochař

Otto

Gutfreund, malíř Václav Špála či architekt Josef Gočár. Předsednickou funkci v něm zastával v té

době malíř

skupiny, která se
Bořkovec,

Emil FiHa, který se stal také

utvořila

na popud Iši

švagrem. Mezi
patřili

v roce 1932,

koncerty, na kterých

většinou

zazněla kromě děl členů

Jednotlivé

večery

byly

(a to nejen z okruhu

lze považovat

také Pavel

Večer

často věnovány určitému

autorů, kteří

hudby na verše

Nezvala, jenž se

kromě

byli

Vítězslava

členy

tématu

(například

často

Francouz-

novinky

českých

Nezvala, který se konal dne 16. prosince

svého básnického nadání

Krejčího

věnoval příležitostně

března

(zazněly

zde opusy Iši

Krejčího,

a také

i kom-

1937. Byl pojmenován

a poskytl cenné srovnání dobové kvartetní produkce

z hudebního okruhu Mánesa
Bartoše a Jaroslava JeŽka).21

Bo-

tohoto sdružení). Za první koncert

ponování. Zajímavý koncert v Mánesu se konal také 16.
Večer smyčcových kvartetů

člen"

sdružení také díla významných soudobých

1932 a na kterém zazněla díla Emila Františka Buriana, Jaroslava Ježka, Iši
Vítězslava

něj

hudební

ve výstavní síni tohoto spolku, se organizovaly

ská hudba, Na paměť Albana Berga a další) a prezentovaly se zde
skladatelů

vedle

členy

Václav Holzknecht, František Bartoš, Jaroslav Ježek a také "dopisující

huslav Martinů. Na půdě Mánesa,
skladatelů.

Krejčího

Krejčího

Pavla

Bořkovce,

autorů

Františka

Dne 1. října 1934 začíná v životě Iši Krejčího další etapa: nastoupil totiž do Čes
koslovenského rozhlasu jako zvukový režisér. V rozhlase mohl
tí

občas

dirigovat i rozhlasový orchestr. O dva roky

později

kromě

jiných povinnos-

(v roce 1936) se ujal

Orchestrálního sdružení, což byl významný pražský amatérský orchestr. S ním
i

poměrně náročná

díla, jako

například

na slova Jaroslava Vrchlického. I ve

prováděl

Fibichovu melodramatickou trilogii Hippodamie

válečných

letech nepřestal

Krejčí hýřit

aktivitou. Ujal

se vedení Sdružení pro soudobou hudbu (které bylo předtím známé pod názvem

nost" - ta existovala pod

řízení

předsednictvím

Aloise Háby

paralelně

"Přítom

vedle hudební skupiny

Mánesa) a dále pracoval v rozhlase.
Po válce, v roce 1945, se Iša Krejčí vzdal

činnosti

v rozhlase i v Orchestrálním sdru-

žení a po letních prázdninách začal pracovat jako šéf divadla Oldřicha Stibora v Olomouci.
Během

svého olomouckého

většinu

tehdejších

působení

představení

(trvalo až do roku 1958) si získal velké renomé a na

se objevily příznivé kritiky. Po

úspěšném

olomouckém

sobení nastoupil jako dramaturg opery Národního divadla. V roce 1964

pů

přišla Krejčímu

nabídka, aby se postavil do čela opery v Českých Budějovicích. Zde se ale příliš nezdržel
a už v roce 1965 se vrátil

zpět

mrtvice a v roce 1968, dne 6.

21

do Prahy. V dubnu 1967 postihl

března, zemřeL

Ot
,
Oll '
VIce na strane• 114'
teto prace.
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Krejčího

první záchvat

Kapitola IV

Krejčího

dílo

Jestliže budeme charakterizovat dílo skladatele Iši Krejčího, dá se obecně říci, že
vychází z principů neoklasicismu. Jeho hudební řeč, tak jak se postupně utvořila ve
třicátých letech minulého století, se radikálnějším způsobem až do konce jeho života
neměnila. Podněty pro jeho budoucí směřování přicházely už v raném mládí. Dne 22. září
letech) představení Mozartovy Kouzelné flétny, které
Krejčí byl prý jako mladý chlapec Mozartovou hudbou silně ovliv-

1917 navštívil (ve svých
řídil

Karel

Kovařovic.

třinácti

něn. Připomeňme

si slova Václava Holzknechta: "Dojem byl u mladého chlapce překva
pující. Poslouchal Mozartovu hudbu jako u vytržení. Cítil až fyzické blaho a dříve nepoznané štěstí. Příval slastných pocitů byl tak silný, že musel z hlediště na chodbu, aby
se vzpamatoval. Objevil svého autora, nebo spíše své tvůrčí klima, které mu ukázal
velký klasik. ,,22 Hlavně v počátečních fázích tvorby je v jeho díle patrná levicová orientace, a to především volbou námětů. To platí zejména o jeho ranějších vokálně-instru
mentálních skladbách - například fuze pro velký orchestr a sbor Zpěv zástupů na text
Josefa Hory (1925, instrumentováno 1948) či Pět písní na texty Vítězslava Nezvala
(1926-1927). Do tohoto rámce patří také první smyčcový kvartet, v jehož druhé větě
(Passacaglia a variace na chorál) se v melodickém obrysu objevuje citace Internacionapříklad

letech zaujalo Krejčího také dílo Ladislava Vycpálka. O tom svědčí
dopis z roku 1942, který mu Krejčí zaslal k jeho šedesátým narozeninám:

"Připojuji

též svoje vroucí poděkování za to,

nály. Ve

třicátých

Vaše kantáta ,O posledních

věcech člověka'

čeho,

čím

mi v

životě

Vaše dílo -

především

- bylo (...) Nemáme v soudobé

co by na mne tak hluboce a vroucně působilo a
dechu Vám za to vděčným dlužníkem (...J".23

zůstanu

pak

hudbě ně

do svého posledního

Už od počátku je vidět, že se Krejčí obracel zejména k malým klasickým formám.
Dokládají to i názvy děl, které Krejčí volil - zejména v meziválečném období dává svým
dílům názvy jako Sonatina, Divertimentoči Concertino. Přesto však nelze nařknout Krejčího z nějakého naivismu či primitivnosti. Například už Vladimír Helfert o něm v roce
1936 napsal, že má

dební projev se

"přirozenou

vyznačuje

dispozici k lineárnímu konstruktivnímu stylu. Jeho hu-

zvýšenou koncentrací výrazu a formovou koncisností." Helfert

22

Holzknecht, cit. v pozn. 19, s. 46.

23

Dopis je uložen v Hudebním oddělení Národní knihovny ČR pod signaturou 59 L 188.
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ho také řadí spolu s Polívkou, Bořkovcem, Burianem, Bartošem a Hábou ke skupině, která
"jde cestou nových zvukových výbojů".24
Pokud jde o způsob jeho komponování, zejména jeho předválečnou hudební řeč
25
máme v jednotlivých parametrech rozebranou Jaroslavem Kasanem. Obecně se dá říci,
že jeho skladby jsou diatonické, vyznačují se kratší délkou trvání a jsou vesměs psány
v malých klasických formách. Harmonie jeho skladeb vychází většinou z diatonického základu, je však často obohacena různými disonancemi. Přestože Krejčí byl člověkem velmi vzdělaným a znal moderní trendy v hudbě (například na jednom z koncertů na půdě
výtvarného sdružení Mánes dirigoval dokonce i díla představitelů Druhé vídeňské školy), novodobé skladebné techniky ho prakticky vůbec neovlivnily. Formování jeho témat
se vyznačuje většinou přehledností; často se jedná o pravidelné periody. Typická je pro
něj určitá zkratkovitost, kdy Krejčí pracuje s krátkým, výrazným a pravidelně členěným
motivem či tématem a častokrát jej v průběhu hudební věty obměňuje. Přestože - jak už
jsem zmínil - jeho hudební jazyk neprocházel nějakými bouřlivými změnami, tak určité
posuny v průběhu života jsou přece jen patrné. Tyto proměny bude dokumentovat právě
pětice jeho smyčcových kvartetů.
Z jeho ranějších skladeb bych vyzdvihl již výše zmíněné Divertimento - Kasaci pro
flétnu, trubku, klarinet a fagot (1925), dále Malý balet (1927-1930), který je pozoruhodný tím, že se zde objevuje pro Krejčího jinak nezvyklá taneční stylizace tanga. Poměrně
plodné období nastalo po jeho vstupu do rozhlasu, kdy vzniká zejména řada komorních
děl - např. Sonatina pro klavír (1934), Trio pro hoboj, klarinet a fagot (1935) nebo Divertimento pro nonet (1937). Krejčí se zabývá také tvorbou koncertantní - např. Concertino
pro klavír s průvodem dechových
dechových
píseň.

nástrojů

Co se týče

nástrojů

(1935) nebo Concertino pro housle s průvodem

(1936). Dalším žánrem, do kterého se

Krejčí

v tomto období pouští, je
literárních inspirací těchto písní, zaměřoval se zejména na české básníky

[Pět písní na

texty V. Nezvala (1926-1927), dále Ohlasy písní českých pro tenor a dechový
kvintet na texty F. L. Čelakovského (1936) či Pět písní na texty J. A. Komenského (1937)].
Krejčí se v komponování nezastavil ani za války, přestože podmínky byly tehdy pochopitelně značně ztížené. Přesto stále, jak už jsem výše zmínil, pracoval v rozhlase a Orchestrálním sdružení a mezi lety 1939-1943 zkomponoval jedno ze svých nejvýznamnějších
děl, a to celovečerní operu buffa Pozdvižení v Efesu podle Shakespearovy Komedie omylů
v přepracování Josefa Bachtíka. Dalším důležitým dílem z válečného období jsou také
operní scény podle Jiráskova románu "Temno", které vznikaly během roku 1944 a instrumentovány byly v letech 1951-1952.

24

25

Vladimír Helfert, Česká moderní hudba, Olomouc 1936, s. 153.
V·lZ k aplto
. 1u o stavu ba'd'am.,
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V

poválečných

vyjadřování

ní

Tato proměna
a

nedoznává

změn příliš

spočívá především

kompaktnější

určitou změnu

skladbách poté pozorujeme

výrazných,

závažnějším

další

tři

jeho hudeb-

přece

hudebním

předválečném

během válečného

druhům. Například je

fonie vznikla až v letech 1954-1955, poté následovaly v
ještě

posun je zde

formy. Zatímco v

ponoval zejména komorní díla kratší délky trvání,
obrací spíše k

přestože

jen patrný.

v přechodu od jakési aforistické hudební řeči k plynulejší

větší sevřenosti

melodice a

určitý

-

období kom-

období a po válce se

pozoruhodné, že jeho I. sym-

poměrně

krátkém

časovém

sledu

symfonie. Václav Holzknecht ve své monografii píše, že "novoklasicismus

jeho mladých kompozic nakonec přerostl do čtyřicetiminutových symfonií". 26 Toto vyjádření

musíme brát

by teoreticky

měla

jeho hudba stává

poněkud

s rezervou, protože jeho nejdelší symfonie (I. symfonie in D)
poválečných

trvat jen 25 minut. V

dramatičtější

a niternější.

Nutné je se zmínit také o jeho
které vycházely v dobových

skladbách však lze pozorovat, že se

tvorbě

časopisech

na minulou a zejména soudobou hudbu.

literární.

Krejčí

sám napsal spousty

článků,

a novinách a ve kterých prezentoval svoje názory
Některé

poměrně bouřlivou

jeho stati vzbudily i

diskusi, jak je tomu u článku Národní píseň a šlágr. 27 V tomto článku kritizuje soudobou
něj

vážnou hudbu, která se podle
tí, a

příčinu

k dnešní

stává

čím

dál více akademickou a papírovou záležitos-

vidí v tom, že hudba ztrácí kontakt s lidovým

taneční hudbě

a zdůraznění elementu rytmického

prostředím: "Jedině příklon

může

dnešní hudbu zachrániti

před papírovým akademismem, který by byl jejím hrobem (. ..) Že jest možna moderní hud-

ba, která by byla zcela novým a při tom živelným projevem

uměleckým,

který bezprostřed

ně

zaujme a zaútočí na smysly posluchačovy, dokazují vrcholná díla Igora Stravinského
právě tak jako u nás umělecky nedoceněné - částečně však již znárodnělé - dílo Jaroslava
T vk
Jez
a. ,,28
Z dalších jeho statí, které na

těchto

stránkách nebudu

příliš

rozebírat (i když by šlo

nepochybně

o zajímavé téma) bych zde jmenoval ještě třeba jeho články Mozart a my v ča•
'T'
.
soplse
J.empo, 29 DV"
neSni vyznam Smetanova novoromantzsmu
v casoplse Rytmus (1943)30
v

či

která vyšla až posmrtně.

který se považuje za manifest

26

Několik

slova vzpomínek v Hudebních rozhledech (1969),
Důležtý je také článek O ponětí modernosti v dnešní hudbě, 32

jeho autobiografickou studii
31

•

českého

neoklasicismu (viz výše

zmíněný článek

Holzknecht, cit. v pozn. 19, s. 219.

28

Iša Krejčí, Národní píseň a šlágr, in: Tempo, roč. XVI, 1937, č. 8, s. 104-105.
Tamtéž, s. 105.

29

Iša Krejčí, Mozart a my, in: Tempo, roč. XI, 1931, č. 4, s. 123-124.

30

Iša Krejčí, Dnešní význam Smetanova novoromantismu, in: Rytmus 1943-1944, č. 6, s. 62-64.

27

Vladimíra

31

Iša Krejčí, Několik slova vzpomínek, in: Hudební rozhledy, roč. XXII, 1969, č. 23-24, s. 721-726.

32

Iša Krejčí, O ponětí modernosti v dnešní hudbě, in: Rozpravy Aventina, roč. III, 1927-1928, s. 97.
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Hudce). Názory v

něm

určují

obsažené

tehdejší

Krejčího

estetický postoj, který

nezapře

některé příbuzné znaky s názory skupiny pařížské Šestky: "Dnešní hudba nechce si svůj

thematický materiál bráti ze zásob mrtvých a akademických. Chce
a živé formy moderních

tanců

diatonická a rhytmická. Chce

(.. .) Chce být fysiologická, tj. technicky
vyrůstat

žadavky, vidíme, jak blízky jsou
dobrým

řemeslem, čistou

byla především
(specielně

z

kořenů

účelnost

obrábět

z potřeb a poměrů (. ..)

směrnicím

taneční

chtěla

upřímný

kolektivních a lidových,

v

podstatě

si tyto po-

být především

hudby dobové, i jejím ideálem

a jasnost. Proto neudiví náš odpor k dnešní

k Wagnerovi) a

řečeno:

Uvědomíme-li

hudby klassické. I ona

hudbou, i ona rostla z

živá themata

hudbě

romantické

obdiv pro hudbu klassickou a pro hudbu, která rostla
ať je

to Bach, Hiindel, Mozart nebo Smetana, Verdi,

Bizet. ,,33 Společné názory se skupinou pařížské Šestky se dají vysledoval právě v onom
příklonu

k živým formám a moderním tancům, které mají vyrůstat z dnešních potřeb
a poměrů a také v onom silně antiromantickém postoji, jenž se v mnoha ohledech u Krejčího projevoval.

33

Tamtéž, s. 97.
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Kapitola V.

Stav bádání a pramenná základna
V. 1. Stav bádání - literatura
Dostupná literatura o skladateli Išovi Krejčím se nevyznačuje velkou četností. K dispozici máme dvě větší práce, které se však dají řadit ještě k pracím pramenné povahy. První
z nich je již zmiňovaná monografie Václava Holzknechta,34 která vyšla v roce 1976. Autor
publikace Krejčího velice dobře znal a stal se jeho blízkým přítelem (oba dva jsou vrstevníci, narozeni ve stejném roce - 1904). Tato monografie je cenná tím, že se v ní objevuje plno
zajímavostí, veselých historek ze skladatelova života a také obsáhlejší reflexe jeho díla, a to
též jako v jediné z prací i včetně veškerého díla poválečného. Holzknecht se snaží
Krejčího

dílo do

příslušného

kontextu, zejména pokud jde o jeho

inspirační

zařadit

zdroje. Podle

Holzknechta nemá Krejčí novoklasické typy z Francie, nýbrž z Mozarta, a ještě spíše z generace kolem něho a před ním: Ze smyčcových kvartetů si nejvíce cení toho druhého, který
označuje

jako "úhelné dílo v tvorbě Iši

Krejčího".

Podle Holzknechta má "osobitý jazyk,

neohlíží se po žádném vzoru, zaplavuje posluchače hudbou, která nemohla být napsána
jinak a jiným než právě tímto skladatelem,,35 a věnuje tomuto smyčcovému kvartetu také
nejvíce prostoru. Následuje
dobu začal

Krejčí

stručný

popis kvartetu a

upozorňuje

hlásit ke Stravinského neoklasicismu. Z třetího

také na fakt, že se v tu
smyčcového

kvartetu už

podle Holzknechta "vyprchává osobní obsah, příznačný pro kvartet in Re".36 U posledních
kvartetů vyzvedává zejména jejich návrat k malým formám raného klasicismu. 37 Monogra-

fie disponuje také seznamem

děl

a soupisem tehdy existujících gramofonových

Druhá práce, která se podrobněji zabývá tvorbou Iši

Krejčího, je

snímků.

diplomová práce Ja-

roslava Kasana "Novoklasicismus v díle Iši Krejčího",38 která byla napsána na FF UK

v Praze. Jak již název napovídá, jedná se o pohled na dílo Iši
neoklasicismu v

předválečném

období nejen u nás, ale také v

jak se tyto tendence projevují v

některých

dílech Iši

Krejčího
Evropě

Krejčího.

z hlediska vývoje

a autor zde sleduje,

Musíme podotknout, že

práce vyšla ještě za skladatelova života (v roce 1956), není v ní tudíž reflektováno celé

34

Holzknecht, cit. v pozn. 19.

35

Tamtéž, s. 169-170.

36

Tamtéž, s. 181.

37

Tamtéž, s. 183-184.

38

Jaroslav Kasan, Novoklasicismus v díle Iši Krejčího, dipl. práce FF UK, Praha 1956.
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jeho dílo. Autor tu nastiňuje nejprve vývoj neoklasicismu od jeho počátků, zabývá se
uměleckými a společenskými podmínkami vzniku tohoto směru a také formováním a genezí neoklasických tendencí ve druhém a třetím desetiletí minulého století. Podobně jako
Holzknecht vidí i Kasan jako dosavadní vrchol Krejčího tvorby v druhém smyčcovém
kvartetu. Všímá si tematické spřízněnosti mezi jednotlivými větami kvartetu. V intonaci
témat třetí a čtvrté věty (Scherzino a Recitativ) nalézá nápadnou podobu se dvěma známými smutečními tématy v české hudbě - a to ze Sukova Asraela a smutečního pochodu
z Fibichovy Nevěsty messinské. 39 Jednotlivé prvky Krejčího stylu (hlavně předválečných
skladeb) podrobuje Kasan důsledné analýze: v různých skladbách srovnává jeho melodiku, která vychází podle něj ve většině skladeb z variačního zpracování české lidové
písně. Mezi další typické znaky Krejčího hudebního vyjadřování patří "kombinace hlavních a vedlejších harmonických funkcí, dále využívá Krejčí souzvuků bitonálních; vždy
však vyrůstá z logiky polyfonně vedených hlasů za účelem dosažení zvukové zvláštnosti.
Použije-li

Krejčí

bitonalitu, použije ji

důsledně

tak, že volí tóniny, mezi nimiž dochází

nejčastěji k charakteristickým disonancím citlivých tónů, Krejčím oblíbených ". 40 Kasan

si všímá i rytmické bohatosti Krejčího skladeb a podrobuje důkladnému rozboru jeho
melodiku, a to zejména na předválečných skladeb.
Z prací dotýkajících se našeho tématu je nutné dále zmínit bakalářskou práci Terezy Karlíkové, která vznikla na Katedře muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci
a jmenuje se "Analýza čtvrtého smyčcového kvartetu Iši Krejčího".41 Hlavním cílem
práce bylo ukázat osobitost a zralost hudebního projevu v jedné z Krejčího pozdních
skladeb, a doložit tak skladatelovu originalitu. Samotná analýza je dosti podrobná a velmi
dobře vypracovaná. V každé větě čtvrtého kvartetu vyzdvihuje autorka jeden z hudebních
parametrů, které charakterizují jednotlivé věty zkoumané skladby. Tak například v první
větě (jak píše i sama autorka) si hodně všímá její rytmické organizace, ve druhé (fuze)
je zdůrazněno zejména obsahové hledisko hudby a jeho zásadní vliv na formový a tektonický průběh, ve třetí větě se autorka věnuje hlavně odlehčení dosavadního vypjatého
42
výrazu, analýza poslední věty se pak zaměřuje hlavně na formu. V rozboru můžeme
dále objevit některé zajímavé postřehy, naopak zde chybí obsáhlejší zařazení kvartetu do
kontextu Krejčího díla či české tvorby té doby; nutno však připomenout, že tento aspekt
ostatně nebyl jejím cílem. Z této práce budu vycházet v kapitole o čtvrtém smyčcovém
kvartetu.

39

Tamtéž, s. 125.

40

Tamtéž, s. 126.

41

42

Tereza Karlíková, Analýza čtvrtého smyčcového kvartetu Iši Krejčího, bakalářská práce Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2002. Práce je uložena v Archivu Univerzity Palackého.
Tamtéž, s. 71.
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Z pera Václava Holzknechta pochází také vzpomínková práce, nazvaná "Hudební
skupina Mánesa".43 Opět se sice nejedná o vědeckou publikaci, ale práce představuje velice cenné

svědectví

vrstevníka Iši

Krejčího

nejen o aktivitách hudební skupiny Mánesa,

nýbrž také i o jeho protagonistech. Jako jeden z

pamětníků líčí

okolnosti vzniku hudební

skupiny a krátce podává profil jednotlivých jejích osobností. Kniha je také
hledem všech

večerů

skupinou

pořádaných,

doplněna pře

daty jejich konání a také jejich repertoárem.

Z další literatury o Išovi Krejčím máme k dispozici vedle slovníkových hesel, kde nalezneme spíše obecné hodnocení Krejčího hudebního stylu, ještě několik dílčích studií a anarozbor jeho smyčcového kvartetu č. 2
44
d moll, který napsal v Hudebních rozhledech Vladimír Hudec. V tomto článku si Hudec
lýz skladeb. Z nich bych jmenoval na prvním

místě

všímá, že "kvartet d moll je skladbou, jež přes všechny klasicizující rysy nelpí na formálním

schematu klasické sonátovéformy. Formálně se tedy kvartet blíží spíše suitě, jejíž části, tempově

kontrastující a

tóninově nerozličné,

jsou tematicky spjaty základní myšlenkou podle

principu barokní variační suity, v té době ovšem taneční". 45 Vladimír Hudec je autorem dalšího podobného rozboru, která se týká Krejčího I. symfonie, pro kterou do jisté míry (hlavně
pokud jde o strukturu jednotlivých vět) platí totéž, co pro druhý smyčcový kvartet.
Několik důležitých

ním Iši

Krejčího

studií z pera Vladimíra Hudce se dále zabývá zejména

v Olomouci. To platí

hlavně

46

působe

o jeho studii "Olomoucká operní drama-

turgie Iši Krejčího", která vyšla ve sborníku O divadle v Olomouci. 47 Autor se tu zaobírá
dramaturgickou koncepcí olomoucké opery v

době působení

Iši

Krejčího

(tedy v letech

1945-1958). Vyzvedává zde jeho osobitý přístup k operní dramaturgii ajeho dramaturgické
krédo, jež bylo založeno především na vědomí

odpovědnosti

a povinnosti

českého

divadel-

ního ústavu k domácí tvorbě. Český repertoár zde Krejčí opravdu vehementně a s nadšením prosazoval, což je patrné i na přehledu všech uváděných inscenací. Nebál se dávat ani
domácí novinky

(například

čtverrohého Zbyňka Vostřáka či

Rohovína

Karolinku a

lháře

Jarmila Burghausera). Naopak některé opery nechával Krejčí stranou, což se týká zejména
veristického repertoáru. To, že

Krejčí

"impresionismus nesnášel, italský verismus nená-

viděl,,48 Uak se dozvídáme v Holzknechtově životopise), se v určité míře naplnilo právě
během

8 let

43
44

45
46
47

48

olomouckého angažmá.

(kromě

Krejčí

se dokázal úspěšně vyhýbat veristickému repertoáru

uvedení Pucciniho Toscy), ale obecenstvo i sólisté si údajně doslova vydupali

Václav Holzknecht, Hudební skupina Mánesa, Praha 1968.
Vladimír Hudec, Smyčcový kvartet d moll lši Krejčího, in: Hudební rozhledy, roč. IX, 1956, s. 652-655.
Tamtéž, s. 654.
Vladimír Hudec, Symfonie in D lši Krejčího, in: Hudební rozhledy, roč. 10, 1957, s. 708-711.
Vladimír Hudec, Olomoucká operní dramaturgie lši Krejčího, in: O divadle na Moravě (sborník). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Faculta philosophica, supplementum 21, Olomouc 1974, s. 137-150.
Holzknecht, cit. v pozn. 19, s. 220.
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změnu

Krejčího

plánu a do programu musely být ke

lítosti

zařazeny ještě

opery Madame

49

Butterfly, Sedlák kavalír a další.
Jako poslední bych jmenoval

článek,

který napsal

opět

Vladimír Hudec a vyšel ve

sborníku prací Acta Universitatis Palackianae Olomucensis a nese název "Ein tschechisches Manifest der Neuklassik. Marginalien zu der Betrachtung ,Uber die Auffassung der Modernitat in der gegenwartigen Musik' von Iša Krejčí". (Český manifest
neoklasicismu. Poznámky k úvaze Iši Krejčího "O ponětí modernosti v dnešní hudbě,,).50
Jak již název napovídá, Hudec se zamýšlí nad výše
stoje Iši

Krejčího,

jenž se v

něm

zmíněným článkem

distancoval od proletářského

proměnou

a

po-

umění.

Iša Krejčí je také reflektován v několika pracích, které se zaobírají

obecně

problema-

tikou neoklasicismu. Například Jarmila Doubravová ve studii "Proměny neoklasicismu
v české hudbě XX. století" 51 ho jako jedna z mála řadí mezi autory, u nichž podněty
francouzské hudby našly živnou půdu a často i neoklasicistní vyústění. 52

Podnětná práce Josefa Beka, s názvem "Hudební neoklasicismus",53 si všímá také
Krejčího

estetických názorů a uchopení ideje neoklasicismu v jeho podání. Iša Krejčí" tak
zahořel pro ideu ,čistého umění' ", že se "ocitl v hlubokém rozporu s vlastní tvorbou". 54
Platí zejména o

roval

českou

Krejčího článku

,,0

ponětí

modernosti v dnešní

hudbě",

kde se "inspi-

literární a výtvarnou avantgardou, kolísající ve dvacátých letech mezi pro-

gramem angažovaného proletářského

umění

a estetickým hedonismem, v

rozplývá jako hra ve slastech života". Podle Beka nakonec u

Krejčího

němž

se

umění

láska ke kantorské

tradici, k Mozartovi a ke Smetanovi později zahladila tuto programovou disparátnost a dala průchod pozitivnímu navázání na tradici české hudby v duchu neoklasicismu s důrazem
na společensko-funkční aspekt. 55 Josef Bek ve své práci poukazuje také na problém vymezení pojmu neoklasicismu.
Nejnovější

publikace, která vyšla teprve nedávno a která se zaobírá hudebním ne-

oklasicismem, pochází z pera Miloše Schnierera a jmenuje se

"Proměny

hudebního

neoklasicismu".56 Tato kniha shrnuje jak dosavadní stav bádání, tak také přináší mnoho

49

Hudec, cit. v pozn. 47, s. 141-142.

50

Vladimír Hudec, Ein tscheschisches Manifest der Neuklassik. Marginalien zu der Betrachtung "Uber die
Auffassung der Modernitat in der gegenwartigen Musik" von Iša Krejčí. Musicologica 1, Acta Universitatis
Palackianae Olomucensis, Univerzita Palackého, Olomouc 1993, s. 41-47.

51

52
53
54
55
56

Jarmila Doubravová, Proměny neoklasicismu v české hudbě XX. století, in: Hudební věda, roč. XVII, 1980,
č. 4, s. 305-313.
Tamtéž, s. 312.
Bek, cit. v pozn. 1.
Tamtez,
'v s. 53 .
Tamtéž, s. 53.
Sch merer,
..
CIt. v pozn. 7.
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podnětů

nových

k zamyšlení nad problémem neoklasicismu. V knize j sou podrobovány

na vybraných dílech u jednotlivých skladatelů (Stravinskij, Prokofjev, Honegger a ostatní)
zkoumání jednotlivé kompoziční rysy, které svou povahou spadají právě pod tyto neoklasické tendence. Iša Krejčí je zde také označen jako nejčistší představitel neoklasicismu, při
náší však některé nové pohledy na jeho dílo. Píše tu, že "v zázemí Krejčího neoklasicismu
nestál tedy francouzský princip Šestky, i když některé znaky zde byly shodné, ani Stravinskij, kterého později, jak se sám Krejčí vyjádřil, ctil a jehož způsoby práce akceptoval pro
jejich pevný

řád, řemeslnou

dokonalost. Na osobnosti Iši

Krejčího

je

nejprůkazněji vidět

stylovou jednotu života a tvorby, jednotu pramenící z mentální tvůrčí síly a poměru k

urči

tému umění vůbec. V tom lze také spatřovat původní přínos českého neoklasicismu (. ..),,57

Zajímavý je pohled na jeho Serenádu pro orchestr;
Nováka na toto dílo, který se odráží ve druhé

zmiňuje

větě naplněné

se zde i o vlivu
vroucím

českým

Vítězslava

lyrismem

s erotickým nadšením. Druhá věta Serenády" evokuje typicky česky lyrická místa ve filmové hudbě Jiřího Srnky, Václava Trojana aj".58 Další studie zabývající se neoklasicismem
pochází z pera Miroslava K. Černého a její název zní "K vymezení pojmu neoklasicismu" (otištěno v Hudební vědě 1980).59 Tato studie se zaobírá zejména terminologií neoklasicismu,

podobně

jako Josef Bek se zabývá problémem

četnosti

výskytu pojmu v hlavních

hudebních slovnících, jeho datací a snaží se vnést systém pro užívání tohoto pojmu.
Z

názorů,

tole, která se

které se objevují v

věnovala

kovány

převážně

pracích, jsem vyšel v

předchozí

speciální kapi-

obecné problematice neoklasicismu.

Tolik tedy k základní
mnoho dalších studií

těchto

či

literatuře

zabývající se Išou

Krejčím;

nejmenoval jsem zde

recenzí, které se týkají většinou jednotlivých skladeb a byly publi-

v dobových

časopisech (např.

v Hudebních rozhledech a jinde).

Když shrneme dosavadní stav bádání, vidíme, že Krejčí je nejčastěji charakterizován
jako nejvýznamnější představitel neoklasicismu u nás. Často se zdůrazňuje jeho příchylnost
k lidové písni a
ských

vzorů či

skutečnost,

že neoklasicismus jeho skladeb vychází spíše než z francouz-

ze Stravinského zejména z Mozarta a

vídeňského

klasicismu. Tento postoj

zaujímá hlavně Václav Holzknecht, jenž na několika místech ve svých pracích dokonce
popírá jakýkoli vliv cizích vzorů na tvorbu Iši Krejčího. Ze smyčcových kvartetů je ceněn
nejvíce druhý, a to
mu se

věnuje

hlavně

již výše

pro jeho výrazovou hloubku.

zmíněná bakalářská

Kromě čtvrtého

kvartetu, které-

práce Terezy Karlíkové, se literatura ostatními

kvartety (zejména prvním, třetím a pátým) příliš nezabývá, takže tu existuje dost prostoru
pro další zpracování a komplexnější pohled.

57

Tamtéž, s. 170.

58

Tamtéž, s. 172.

59

Miroslav K. Černý, K vymezení pojmu "neoklasicismus", in: Hudební věda, roč. 17, 1980, Č. 4, s. 305-312.
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V. 2. Pramenná základna
Primárním úkolem této práce není sice podrobné zmapování veškerých pramenů týkajících se Iši Krejčího, přesto bych však k tomuto tématu napsal rád pár řádek. Situace
kolem pramenů Krejčího osobnosti je v současné době poněkud nepřehledná. Asi nejvíce
autorových rukopisů se nyní nachází v archivu Českého rozhlasu, některé dopisy a autografy se nalézají také v Českém muzeu hudby.60 V Českém rozhlase najdeme zejména
autografy skladeb, které vznikaly během jeho rozhlasového působení, ale i některé rané
skladby, mezi něž patří také první smyčcový kvartet. Většina autorových skladeb byla
vydána ještě za jeho života, mnoho z nich Uako třeba Pět písní na texty Jana Amose Komenského či Trio - divertimento pro hoboj, klarinet afagot) vydal Iša Krejčí vlastním nákladem. Rukopisy, které se dříve nacházely v archivu rodiny, jsou dnes už pravděpodobně
nezvěstné. 61 Většina smyčcových kvartetů existuje v tištěné podobě, u prvního a pátého
máme k dispozici i rukopisy (podrobněji o tom v následujících kapitolách o jednotlivých
kvartetech). Dva kvartety stačily vyjít ještě za Krejčího života (druhý a třetí), první a čtvr
tý kvartet se vydání dočkaly až po jeho smrti. Pátý kvartet nebyl tiskem vydán vůbec,
62
jeho rukopis vlastnilo v 70. letech minulého století Vlachovo kvarteto. Všechny kvartety
(kromě prvního) jsou nahrány na gramofonových deskách, a to právě v interpretaci Vlachova kvarteta.

60

61
62

Seznam autografů uložených v archivu Českého rozhlasu viz příloha 1; soupis rukopisů uložených v Českém
muzeu hudby viz příloha 2.
Vycházím z údajů, které mi poskytl jeden z Krejčího synů.
Holzknecht, cit. v pozn. 19, s. 232; o tomto problému bude ještě pojednáno v kapitole o V. smyčcovém kvartetu.
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Kapitola VI

Smyčcový

kvartet č. 1 D dur

VI 1. Obecné údaje
Smyčcové
čí

kvartety zaujímají v Krejčího tvorbě významné místo. Celkem je Iša Krej-

autorem pěti skladeb pro toto nástrojové obsazení. Vznikaly v časovém rozpětí bezmála

40 let.
První dílo pro toto nástrojové obsazení začal skladatel komponovat v roce 1928. Pů
vodně bylo dvouvěté (s částmi Molto vivace - Passacaglia a variace na chorál). Scherzo
tohoto kvartetu bylo komponované později - v roce 1929 a finální věta (Presto) byla
složena a přidána ke skladbě až v roce 1934.63 V konečné fázi tak kvartet představuje
čtyřvětou

kompozici s klasickým

řazením vět.

Nedávno se

dočkal

- v roce 2003 - i tiš-

těného vydání, a to v nakladatelství Českého rozhlasu. Předlohou k němu se stal rukopis

(autograf), který je v současné době uložen v depozitáři Českého rozhlasu. Partituru doplnili editoři také o variace č. 5-9, které Krejčí nakonec vyškrtl z variační věty
Passacaglia a variace na chorál. Poprvé (avšak v neúplné - původní dvojvěté verzi) byl
64

kvartet proveden 26. listopadu 1928 ve Spolku pro moderní hudbu v Praze, hrálo Ondříč
kovo kvarteto. Na toto provedení se vyskytly různé ohlasy. Některé z nich byly kladné
například

v Listech Hudební matice, kde autor skrytý pod šifrou bv píše: "Z kvartet
nejsvěžejší bylo od Jši Krejčího, který se sice umí vyjadřovat velmi směle, nezapomíná
však na hudební kontrasty a co chvíli mu vyplyne veselá a svěží hudební myšlenka. ,,65
Další zaujímaly záporné stanovisko. Z tohoto pohledu bych zde zmínil názor Františka
Paly, který působil tehdy jako hudební kritik v Českém slově a který se mj. též dostal

-

do sporu s Vladimírem Helfertem o jeho práci Česká moderní hudba. Pala v recenzi na
premiéru uvádí: "Daleko za tímto mladistvým dílem 71letého skladatele 66 pokulhávaly
premiéry 3

smyčcových

kvartet, jejichž autory jsou

konzervatoře. Trojvětý, stavebně roztříštěný

Brocka byl proveden

předčasně,

a

čerství

invenčně

absolventi

kompozičních

škol

zcela neosobitý kvartet Roberta

lepší, avšak na Mozartovi a 18. století zcela závislý

64

Tyto informace byly v době vytváření této práce dostupné na internetové adrese: <www.rozhlas.nakladatelstvLcz>.
Autograf je v Archivu Českého rozhlasu uložen pod signaturou Rp 32.

65

Listy Hudební matice, roč. VIII, 1928, č. 3, s. 103, šifra bv.

66

Oním 71letým skladatelem byl Leoš Janáček a "mladistvým" dílem byla myšlena jeho Říkadla.

63
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dvouvětý

kvartet ,Iši' Krejčího zklamal nedostatky architektonickými a omezenou invencí

variační: skizza, projevující talent, nikoli hotové dílo." 67 Je však třeba mít na paměti,
že kritikové tehdy mohli slyšet jenom dvě věty, hodnotící soud vynesli tedy pouze na
základě dvou dokončených vět, což může výslednou recepci díla zkreslit. Pojďme se nyní
podívat na strukturu celého kvartetu.

VI. 2. Rozbor I.

smyčcového

kvartetu D dur

VI. 2. 1. PRVNÍ VĚTA
První věta kvartetu - Molto vivace - má vcelku přehlednou sonátovou formu. Už
v úvodní introdukci (takty 1-8) se exponuje tematický materiál - jedná se tedy o tematickou introdukci. Úvodní zdvih tvoří skoky v disonantních intervalech nejprve v nóně
a vzápětí nato v tritonu

(přes

oktávu):

Molto vivace

Violino I

rr, ~ ~, ti

J=132

>

>

f

>

r

fff
Ukázka 1

Vzestupná figura je zopakována v taktu 5 ještě jednou v rytmické diminuci, tentokrát
dvakrát za sebou v tritonech.
Počáteční motiv (budu ho v dalším průběhu označovat pro přehlednost jako motiv a),
jenž zde zazněl v disonantních intervalech, tvoří vlastně úvodní prvek hlavního tématu,
které následuje od taktu 8. Zatímco o introdukci se dá říci, že je tonálně neukotvená,
tak o následném nástupu hlavního tématu to už neplatí. Samotné hlavní téma (probíhající
v prvních houslích) vykazuje pravidelnou periodickou strukturu a je zřetelně posazeno do
základní tóniny celého smyčcového kvartetu - D dur. Svým charakterem patří melodie
už k typickým

projevům

Iši

Krejčího

Uejí charakter je

"jemně, uličnicky"):

67

České slovo, roč. XX, 28. ll. 1928, s. 8, šifra -la. (František Pala).
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zvýrazněn

nadto

ještě

nadpisem
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Ukázka 2

Hlavní znaky
pravidelných

představují

čtyřtaktí

a je

diatonická melodie a

tonálně uzavřené (končí

vu a uvedenému v introdukci se
úsek -

mezivěta,

Uvádí ho

právě

která

patří

v taktu 16

vyznačuje

opět

směřují přes

téma se skládá ze dvou

v unisonu na tónu D). Díky moti-

také velkým ambitem. V taktu 16

v rámci sonátové formy

ještě

začíná

nový

do oblasti hlavního tématu.

motiv a z hlavního tématu, hraný tentokrát ve violoncellu,

následovaný staccatovými osminovými
viole, které

periodičnost;

běhy

plochou ve druhých houslích a posléze ve

kvintakord E dur v taktu 20 do taktu 22. Zde zazní úvodní prvek

a rytmicky diminuovaný ve viole. V taktu 24 zaznívá hlavní téma ve druhých houslích
ve vzdálené tónině Cis dur (k hlavní tónině v lydickém vztahu), krátce nato ho přebírají
opět

první housle (takty 28-31). Prosazují se tu už bohaté chromatické pasáže (zejména ve

středních

charakter,

hlasech). Hlavní téma zazní po dvoutaktové spojce, která plní spíše figurativní
opět

ve druhých houslích v taktu 34 a

krát v C dur. Zazní tu dokonce
v plném rozsahu (melodicky
ve 4. taktu tématu). V
podobě.

obě čtyřtaktové

pozměněné

je znovu jasně ukotveno - tento-

periody za sebou,

čili vlastně

hlavní téma

v taktech 37 a 41, místo postupu o sextu nahoru

předchozím průběhu

Od taktu 42 - v

tonálně

závěrečné části

se pracovalo spíše s tématem ve zkrácené

spojovacího oddílu - se znovu vrací materiál

z introdukce. Celou oblast hlavního tématu tedy

zřetelně ohraničují

plochy s

příbuzným

hudebním materiálem.
První takt úvodního motivu skladatel pozměnil (v inverzi, místo tónu d však přede
psal autor e). Celý oddíl

končí

v taktu 49 na kvintakordu Cis dur. Pokud shrneme tento

úsek plnící funkci spojovacího oddílu, vidíme, že se zde vyskytují silné

prováděcí

prvky.

Prakticky neustále se tu pracuje s hlavním tématem a s jeho úvodním motivem, naopak
prvky vedlejšího tématu ve spojovacím oddílu nevyužívá prakticky vůbec.
V taktu 50

začíná

v duchu klasických forem.
akordická, vedení

oblast vedlejšího tématu. Samotná melodie je tvarována zcela
Vůči

hlavnímu tématu kontrastuje jak sazbou (která je zde spíše

hlasů připomíná

sborovou sazbu), tak i

klidnějším

rytmem.

Tonálně

se

dostává - zcela v souladu s tradicí sonátové formy - do dominantní tóniny A dur. Naopak

32

zcela stejná zůstává periodicita,
ze dvou čtyřtaktí.

J

Meno mosso
dolcissimo

U, ~I
48

Vno.1

l~a

II

podobně

jako u hlavního tématu se i vedlejší téma skládá

= 84

, - _ -_ _

r Ir

pp.p

t?ř
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Ukázka 3

Dá se říci, že téma se vyznačuje písňovým charakterem, ve srovnání s hlavním
tématem i nevelkým ambitem. Poté už začíná závěrečný oddíl, v němž se osmitaktový
článek představující

vedlejší téma (od taktu 58) dvakrát za sebou opakuje, a to v pozměněné sazbě i melodické lince. Oproti prvnímu uvedení tématu stoupá nejprve melodická linka nahoru (v obou opakováních, takty 58 a 66). V taktu 59 a 61 - v prvním
opakování předchozího osmitaktí - se ve viole připomíná také motiv a s prudkými
intervalovými skoky (zde v malé decimě a undecimě, resp. v taktu 61 v kvartdecimě).
V taktu 66 se pak výrazně mění sazba, vedlejší téma už přednáší jen jeden hlas (první
housle). Od taktu 73 probíhá další úsek závěrečného oddílu, ve kterém se připomene
v rytmické diminuci závěr vedlejšího tématu (takty 73 a 74). Úsek se vyznačuje dynamickým zklidněním a vrací se (během taktů 77 a 78) opět do D (avšak díky tónu/ve
violoncellu vyústí do moll).
Formální rozvrh v expozici vychází zcela v duchu klasických tradic. Je zde zřetelně
diferencovaná introdukce, oblast hlavního i vedlejšího tématu a kóda. Podobně i tonální plán probíhá víceméně podle půdorysu klasické sonátové formy; hlavní téma spočívá
v základní tónině D dur, vedlejší téma pak v dominantní A dur, ve spojovacím a závěreč
ném oddílu probíhají modulace do bližších i vzdálenějších tónin a dílčí kóda se vrací zpět
do stejnojmenné tóniny (v tomto můžeme vidět jedinou odchylku od klasické sonátové
tradice, ve které závěr expozice figuruje převážně na tónině vedlejšího tématu).
V taktu 83 začíná provedení, kde se hned v úvodních taktech prosazuje materiál
expozice: jsou zde proti sobě postavena obě témata - jak hlavní, tak vedlejší: proti citaci
hlavního tématu v subdominantním akordu G dur (první housle) je v rytmické diminuci
připomenut v druhých houslích také úvodní motiv z vedlejšího tématu:
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Sazba se
výhradně

nevyznačuje

až do taktu 88

druhé uvedeny

čtyři

tónině

dění

se odbývá

jsou (od taktu 91) ve druhých houslích po-

takty hlavního tématu. Takty 91-94

vlastně

(ne však doslova) úsek z úvodu provedení (srov. takty 83-86).
obměně

citováno v rytmické
G dur. Dosavadní

dění

kladní D dur. Co se
av

složitostí, hudební

v dvouhlase prvních a druhých houslí. V taktu 89-90 probíhá modulace

z úvodní G dur do C dur, a v této
bě

přílišnou

závěru

první

části

Potřetí

ve violoncellu (od taktu 98) a vrací se

se zatím tedy pohybuje v tóninách

týče

opakují v odlišné saz-

sazby,

postupně

se

při

každém

nepříliš
zaznění

je hlavní téma

opět

do tóniny

vzdálených od zátématu

zahušťuje

provedení se už zapojují všechny nástroje (takt 98). Zde se v prv-

ních houslích poprvé objevuje čtyřtaktový motiv (dále pro něj budu používat označení
motiv b), který později bude hrát významnou roli, a to hlavně v zakrátko následujících
imitačních

'00'

partiích provedení:

[~~I ~ ff [ [ IE fl

F

ff
Ukázka 5

Další,

stavebně

hlavní úsek provedení

začíná

v taktu 102 a objevují se tu už více

chromatické postupy. Úsek je charakteristický imitačním zpracováním motivu b (do taktu 111). V taktu 111 se v inverzi
změnu

konec

předvětí

připomene

motiv a (in E), v taktu 116 ve viole pak pro

hlavního tématu. V taktu 122 zazní v F dur znovu motiv b, v prv-

ních houslích je na třetí době tohoto taktu imitován ve violoncellu od stejného tónu (odj).
Motiv b tentokrát uvádí osmitaktovou, pravidelně stavěnou melodii veselého písňového
charakteru přednášenou v prvních houslích. Dá se

říci,

že plocha mezi takty 98-130, vy-

značující

se zejména významnou úlohou motivu b, tvoří stavebně hlavní část provedení.
Poté už začíná závěrečný úsek provedení, postupně se uklidňuje i dynamika. Několikrát
se ještě v tomto

závěrečném

úseku citují v

různých

34

polohách a intervalových strukturách

motivy z obou témat expozice: motiv a z hlavního tématu (takty 132 a 134) a také úvodní
motiv z vedlejšího tématu, rytmicky diminuovaný (takty 133, 135, 138 a 139).
Když shrneme provedení, vidíme, že se zde rozlišují 3 úseky: první, který pracuje
s motivy hlavního a vedlejšího tématu, druhý, který přináší nový tematický materiál a který tvoří zároveň i vrchol provedení, a konečně závěrečný úsek, který už směřuje k nástupu
reprízy a kde se opět pracuje - stejně jako v úvodu provedení - s motivy expozice. Pokud
jde o tonální plán, většina provedení probíhá v nepříliš vzdálených tóninách; nejčastěji
se jedná o tóniny dominantního okruhu či chromatické terciové příbuznosti (ve vztahu
k základnímu D dur), modulace nebývají nikterak ostré; důležitější funkci než harmonie
tu plní lineární složka.
Repríza nastupuje v taktu 141 a dalších dvanáct taktů zůstává prakticky totožných
jako stejný úsek v expozici. Změna nastává až v taktu 154, kde je zbytek oblasti hlavního
tématu z expozice výrazně zkrácen a vedlejší téma zazní už po 6 taktech. Tonálně osciluje mezi D dur a d moll (je tedy posazeno "in D"), dochází zde tudíž jasně k tonálnímu
sjednocení.
Repríza je tedy oproti expozici výrazně kratší, i když ještě zachovává ve zkrácené
podobě oblasti hlavního a vedlejšího tématu. Oblast vedlejšího tématu zazní ve srovnání
s expozicí jen jednou (v expozici třikrát). V taktu 170 začíná úsek, jenž už plní funkci kódy. Tonálně zůstává v D dur a melodická linka vychází z motivu b exponovaného
v hlavní části provedení; zachovány jsou i periody (srov. takty 122-129). V závěru kódy
se ještě zdůrazňují v silné dynamice motivy z hlavního i vedlejšího tématu.
První větu tohoto kvartetu můžeme označit za čistě neoklasickou. Tomu odpovídají jasně členěné úseky, charakterově zřetelně diferencovaná a periodicky stavěná hlavní
a vedlejší témata. Je vidět, že se Krejčí ještě důsledněji přidržuje šablony klasické sonátové
formy a všech jejích znaků. Větu ozvláštňují některé disonantní prvky, přesto však tonální
centra (i tónorody) zůstávají na většině plochy poměrně dobře čitelná.

VI. 2. 2. DRUHA VĚTA
Přestože

vznikla vlastně jako třetí v pořadí - až v roce 1929, bude analýza věty
pojednána na druhém místě, neboť sám autor ji v tomto cyklu zařadil (podle autografu,
uloženého v depozitáři Českého rozhlasu) na tuto pozici.
krátkou délkou trvání. Věta zachovává obligátní třívěté schéma, typické pro část scherzového typu - po dílu A následuje trio, díl A je pak doslovně
opakován v da capuo Začíná plochou, kterou můžeme nazvat atonální, přestože předzna
menání ukazuje, že by mělo dění probíhat v G dur. Ve velmi rychlém tempu hrají první a i druhé housle dvojzvuky v disonantních intervalech. Zpočátku je plocha vystavěna
Scherzo se

vyznačuje
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z

intervalů,

sekundě,

které si

Krejčí

sekundě,

velké

oblíbil i v dalších skladbách.

malé a velké

septimě.

Prvních

Střídají

se zde souzvuky v malé

pět taktů

se prakticky skládá je-

nom z nich:

Violinol

i

Presto (molto)
piu_

"

~

f:

~f:

..

phz.

~

.

t

f:

legierissimo

ppp

"
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~
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Ukázka 6

Pro úsek až do taktu 10 je typický
až v taktu 11 (v prvních houslích se
kde se také

zahušťuje

mění

sazba a do hudebního

nejčastěji

kvartových

pohyb,

určitá změna

rytmický pohyb ze

atonalitě naznačují ještě

kvarteta. Sklon k
rých disonancí,

čtvrťový

dění

v rytmu nastává

čtvrťového

se zapojují všechny nástroje

takty 11-14, v nichž využívá

akordů,

na osminový),

jež nemají žádný vztah k

smyčcového

Krejčí opět
tonalitě.

ost-

Teprve

v taktu 19 lze pozorovat, že se objevuje tonální centrum (kvinta es - b, v taktech 22-23
pak g - d).

Právě

scherza (1

křížek).

ze staccata na

v tomto

místě

V taktu 22

převážující

získáváme poprvé povědomí o základním předznamenání

začíná

část, vyznačující

další

legato. Stále se zde objevují

se

hlavně změnou

zahuštěné

artikulace

sekundové akordy,

např.

hned v taktech 25-26. Tato plocha dosahuje až do taktu 31 a hned poté (v taktu 32) pak
začíná dílčí

kóda, která ve zjednodušené podobě než v

tové akordy

(např.

připomenout,

takt 38). Díl A Scherza

že G dur by

měla

končí

předchozím průběhu

používá kvar-

nakonec na tónu g, který zde chce patrně

být základní tónina.

Úvodní plocha této věty může působit (bohužel dosud nebyl kvartet nahraný, tak chybí zvuková zkušenost) i přes ostré disonance a sklony k
něným

dojmem s nádechem ironie. Podílí se na tom

na počátku Scherza), který zde použité disonance
Trio této

věty (označení

Trio

atonalitě poměrně

určitě

i

způsob

ji

rozdělit

a la musette) tvoří k předchozí části prudký kontrast
předchozího, ostře

střední část (alespoň zpočátku) zpěvná

diso-

a diatonická. Lze

na dva odlišné úseky. V prvním nastupuje nad dudáckou prodlevou c - g drže-

nou ve violoncellu (zcela v duchu názvu
písňového

artikulace (pizzicato

zjemňuje.

jak svým charakterem, tak i tónovým vybavením. Na rozdíl od
nantního až atonálního dílu A je

lehkým a uvol-

charakteru se

osmitaktovými

věty

zřetelně členěnou

polovětami)

se pohybuje v

prvkem - tónem.fis ve viole.
což s sebou přináší určité

periodickou výstavbou. Celá perioda (s
čisté

Závětí končí

napětí. Krejčí

a la musette) v ostatních nástrojích melodie
oběma

diatonice C dur, obohacené jen lydickým

v taktu 56, melodie pak na citlivém tónu h,

se tu pravděpodobně nechal inspirovat barokními
36

autory, kteří často používali Musette jako gavottové trio. Druhý úsek začíná od taktu 56
a určitým způsobem se mění charakter. Prodleva v basových nástrojích zůstává, spočívá
ale na e - h a v houslích se tonální centrum mění na es. Zrychluje se také rytmický pohyb.
Takty 64-67 opakují doslova konec závětí prvního úseku (tj. takty 53-56) a poslední takty
melodicky vycházejí z druhého úseku Tria.
vuje

Dílčí

kóda s nápisem Meno mosso už

připra

opětovný

nástup dílu A da capo.
Scherzo je pozoruhodné, jak již bylo

zmíněno,

zejména ostrou disonantností dílu A,

zvláštní je v porovnání např. s podobnými větami v jiných kvartetech neperiodickou strukturou. Z analýzy lze vyčíst, že se v této větě ještě Krejčí "hledal"; toto dokládá například
skutečnost, že předepsal předznamenání tóniny G dur, přestože by, soudě dle průběhu věty,
zde

vůbec

zaujme

nemuselo

způsob,

se sice také

předznamenání

být (atonální díl A, Trio v C dur). V neposlední

jakým Krejčí dosahuje atonality; v jeho dalších scherzech

některé

(či

atonální úseky vyskytnou, ale je jich dosaženo jiným

řadě

scherzinech)

způsobem

než

zde, kde jsou použity kvartové postupy a akordy.

VI 2. 3. TŘETÍ VĚTA
Třetí věta nese označení Passacaglia a variace na chorál. Úvodní téma je předná

šeno v prvních houslích a jeho symbolický význam tu lze pozorovat zcela zřetelně. V melodické

podobě,

zejména v prvních

nacionálu (což také
k

podobně

pěti

taktech,

může připomínat Krejčího

orientovaným

umělcům,

jakými byli

nápadně

tento "chorál"

levicovou orientaci v té
třeba

básníci okruhu

připomíná
době

Inter-

a blízkost

Devětsilu).

Pakliže

srovnáme melodickou linku s Internacionálou, vidíme, že prvních pět taktů se od této
dělnické písně prakticky vůbec neliší, teprve v dalším průběhu už se Krejčí její melodie
striktně

nedrží.

Téma nelze

jednoznačně

strukturovat na

přesné

v taktu 5, melodický vrchol pak o 2 takty později:
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periody;

určitý předěl

se nachází
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Ukázka 7

Téma zůstává v diatonice, pohybuje většinou se v základních harmonických funkcích
tóniny D dur. Už z prvních

taktů

je patrné, že

Krejčí

chápal passacaglii svým osobitým

způsobem, neboť

spíše než o tomto druhu se dá i vzhledem k dalšímu průběhu hovořit
o kontrapunktických variacích. Hudební útvar passacaglie se totiž obecně vyznačuje spíše
tím, že variace v něm probíhají nad tématem v basové lince. Zde ovšem hlavní myšlenka nastupuje rovnou v prvních houslích a i v dalším pokračování se objevuje v různých
hlasech. Kontrapunktickou práci lze vidět už v úvodu. Proti tématu staví Krejčí hned
v prvním taktu ve viole ve čtvrťových hodnotách protihlas, který postupuje stupňovitě po
menších intervalech a vyznačuje se obloukovou stavbou. Vzápětí nato je imitačně zpracováván v kvintě v druhých houslích a v dalším průběhu uvedení Passacaglie prochází
dalšími obměnami:

Moderato semplice
legati.v"inw

Violino II

ppp
legati.'''imo

Ukázka 8

První variace začíná v taktu 17 a tentokrát ve viole nastupuje téma, které zůstává
melodicky a rytmicky totožné s jeho úvodním zazněním (kromě toho, že je zde vypuštěn
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1. takt). Celá variace je prodloužena o 4 takty. Protihlas, jenž v oblasti tématu zazní ve
čtvrťových

hodnotách a v imitaci v kvintě, zde probíhá v rytmické augmentaci a už od
počátečního tónufis (v taktu 18). S tématem se v této variaci příliš nepracuje, obměňují se
tu jiné parametry - zejména posazení ostatních hlasů; probíhá v ní výrazná gradace až do
taktu 30. Také harmonicky zůstává variace převážně na základních funkcích, v celé variaci
vybočuje Krejčí často do paralelní tóniny h moll. V kvintakordu h moll celá variace také
skončí.

- stejně jako u tématu - 16 taktů. Se
samotným tématem se začíná v menší míře pracovat až od taktu 39, a to hlavně s jeho rytmickými hodnotami. Současně nastupuje i protihlas, který je zpočátku imitován
v paralelních kvintách (takt 37) a jenž se liší od prvního zaznění proti hlasu zejména
Druhá variace nastupuje v taktu 36 a

čítá

v rytmu:
con.\"orll.

Ve.

[2:5 F F C r F
pp

('dé,\'/c
selHprc/ le~UltJ.

Ukázka 9

S tímto krátkým motivem se poté pracuje i v taktech 43-48, obměňuje se zde hlavně jeho rytmická a melodická podoba (dvě osminy na začátku, v původní podobě byly
dvě osminy na druhé době).
Harmonické dění zůstává v této variaci i nadále klidnější, pohybuje se převážně
v D dur. Z chromatiky se tu uplatňuje zejména lydický prvek k tónině D dur - tón gis.
Třetí variace začíná v taktu 52 a podstatně se zde zahušťuje sazba a harmonie. Dá
se říci, že z tektonického hlediska tvoří třetí variace vrchol celé věty (pokud odmyslíme
Krejčím vyškrtnuté variace), a to hned z několika důvodů. Téma se objevuje ve violoncellu a prudce skočí do Es dur, zatímco v ostatních hlasech ve forte nastupuje plocha, která
kontrapunkticky zpracovává již výše zmíněný motiv, jenž byl uveden v předchozí variaci
(viz ukázku 9). Délka variace se zkracuje na II taktů (jestliže budeme sledovat téma, tak
první čtyřtaktový článek zachovává rytmické hodnoty tématu, od taktu 56 se pak rytmický
pohyb zrychluje). Jednotlivé jeho části jsou poté imitovány v dalších nástrojích (například
hned v taktu 56 je melodie tématu hraná ve violoncellu imitována o oktávu výš). Celá
variace končí na akordu G dur v taktu 62, což už předznamenává nástup čtvrté variace.
Od počátku celé věty prošlo téma všemi nástroji kvartetu, což (jak výše bylo řečeno) pro
passacaglii není vůbec typické.
Poslední variace (čtvrtá - od taktu 63) dosahuje ze všech největší délky - 22 taktů. Poprvé Krejčí mění předznamenání, novou základní tóninou se stává e moll. Téma
39

je tentokrát zdvojeno, hrají ho viola a violoncello a skladatel ho transponuje do e moll
prakticky v

nezměněné podobě. Krejčí

vídeňského

klasicismu, ve které byla mollová variace nezbytnou

Zatímco v první

periodě

tu

zřetelně

navazuje na

způsob

kompozice

autorů

součástí variační věty.

(do taktu 70) obstarávají téma spodní hlasy, ve druhé

do druhých houslí. Protihlas zní v první polovětě v houslích, nastupuje zde

přechází

tečkovaný

ryt-

mus. Úsek od taktu 79 se dá označit jako dílčí kóda, ve které se cituje v prvních houslích
pozměněná

hlava tématu. Sestupná melodie citace se však

kroky anticipují již úvod poslední
Shrneme-li téma a
případě

nejedná,

postupně

čtyři

označení

věty

variace,

hlasů.

V

můžeme

konstatovat, že se o passacaglii v žádném

průběhu

Zde se tedy uzavírá
věty.

nepříliš bouřlivým

variační věta,

Poté následuje ještě necelých

Krejčí,

jak již výše bylo

těchto

variací:

větu přiléhavější.

zmíněno,

pět

Téma se

variací prochází téma spíše menšími

nami. Ty se týkají zejména doprovodných protihlasů; první
charakterem a

a její kvartové

kvartetu (viz ukázku 10).

kontrapunktické variace je pro tuto

dostává do všech

klidnějším

nápadně mění

dvě

variace se

vyznačují

změ

spíše

harmonickým vývojem.

která plní v rámci sonátového cyklu funkci volné

variací (devátou autor už

z Passacaglie vyškrtnul.

nedokončil

Obhlédněme

celou), které

si ještě strukturu

Pátá variace vybočuje do tóniny E dur a významně se v ní pracuje s tvarem tématu;
jeho melodická linka je zde obohacena o další tóny a vyznačuje se rychlejším rytmickým
pohybem. V ostatních hlasech probíhqjí kontrapunktická zpracování, která rytmicky vycházejí z

pozměněného

tématu.

Šestá variace (od taktu 18) přechází do A dur a téma se přesouvá do violoncella. Svou
délkou představuje nejrozsáhlejší variaci ze všech (28 taktů). V této variaci se jedná o velice
jednoduchou sazbu: první hlas (housle) hraje zpěvnou melodii ve čtvrťových triolách, naproti
tomu ostatní hlasy přednášejí skoro až

"punktuálně"

téma v pizzicatu. Nejprve se objevuje

pouze ve violoncellu, poté se střídá ve violoncellu i ve viole. Po 16 taktech se přehazuje sazba;
čtvrťové trioly se stěhují do violoncella a ostatní nástroje stále hrají v oné

Sedmá variace se svým rozsahem vrací
tónině

a moll. Lze ji

stojí proti

rozdělit

sobě, podobně

dominantě

a probíhá ve stejnojmenné
článku

(takty 46-53)

části

na dvě

(od taktu 54) se téma nachází v basové lince
připomíná

postupy

předchozí

variace. Konec

(akordu E dur).

V osmé variaci se rozsah
Krejčí zřetelně rozdělil

taktů

jako v úvodu, základní téma v prvních houslích a protihlas, jenž

- ve violoncellu, sazba v ostatních hlasech
na durové

na 16

dvakrát po osmi taktech. V prvním

probíhá v druhých houslích. Ve druhé
spočívá

opět

"punktuální" sazbě.

opět

části.

prodlužuje, tentokrát na 24

taktů.

Také tuto variaci

V první z nich přednáší rytmicky augmentované téma

v tónech stupnice d moll spodní hlasy - viola a violoncello, v druhé se pracuje s jeho jednotlivými prvky. Objevují se tu také názvuky na úvodní

40

větu,

na motiv a.

Taneční

devátou variaci (Polku) už

tů tvoří pravidelně stavěnou

měla

z ní už ale je zachováno pouze 5 taktů.
tyto

Počátečních

8 tak-

následovat pravděpodobně ještě další perioda,

Právě

na osmé variaci a také na Polce je

vidět,

že

vyhledával disonance k zcela diatonické melodii. Jestliže se podíváme na

nedokončené

větší míře

nechal nedokončenou.

periodu a téma tu lze rozpoznat z celkového melodického ob-

rysu prvních houslí. Za tímto úsekem
Krejčí záměrně

Krejčí

zřejmé,

variace vcelku, tak je

že se v nich s tématem pracuje daleko ve

než v úseku, který se rozhodl skladatel zachovat.

VI. 2. 4. ČTVRTA VĚTA
Forma této věty nese několik sonátových rysů, které snad mohou postačit k tomu, aby
se tato forma dala
Poslední

část

označil

jako sonátová (i když velmi

kvartetu s tempovým

označením

volně

Presto

komponovaná).

začíná

nejprve devítitaktovou

introdukcí, jež cituje v prvních dvou taktech melodickou plochu, vycházející z úvodních
taktů

tématu Passacaglie, je rytmicky diminuována a pozměněna v melodické linii: hned

ve druhém taktu se v ní objevují kvartové kroky (h - fis - cis):
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Ukázka 10

V taktech 3-4 následuje další reminiscence na předchozí hudební dění ve skladbě; tentokrát se jedná o úvodní intervalový skok z hlavního tématu první věty kvartetu. Od taktu 10
nastupuje téma, které se dá možná označit jako téma hlavní.

[2]

Vno,j

Tonálně je

ukotvené v D dur:
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Ukázka Jl

41

Téma vychází z

předchozí

Krejčí

Passacaglie a

v jedné ze svých vyškrtnutých variací (pochází z
uvedení

čtyř taktů

ho v tom samém tvaru již použil

nedodělané

tohoto tématu se s ním v dalším průběhu

variace

č.

9 - Polka). Po

začne výrazně

Dů

pracovat.

ležitým sjednocovacím prvkem celé věty jsou také rychlé osminové pasáže, které nastupují
zaznění

už prakticky po

úvodního tématu. Od taktu 14 až do taktu 56 probíhá plocha,

která využívá materiál z introdukce i ze základního tématu. V taktech 16 a 17 zazní hlava
tématu,

opět

in D, posazená ve viole a violoncellu. V taktech 18-19 a 26 je citován úvodní

motiv a z hlavního tématu první
se

připomene

věty

(srov. obr. 1). Po dalším úseku s osminovými

úvodní takt z hlavního tématu také v taktu 35 a v taktech 38-41, kde je

proti němu ve violoncellu v inverzi postaven opět motiv a z první
zpracovávající oba výše
postupech

běhy

obměňující

změna. Vynoří

se zde

zmíněné

věty.

motivy a zejména na konci frází v
končí

kvartové kroky,
čtyřtaktová

Tento dlouhý úsek,

různých

melodických

v taktu 56 a v taktu 57 nastává

epizoda, jež má charakter lidového

lze chápat v rámci sonátové formy jako vedlejší téma, anebo jako

přechodná

popěvku

závěrečný

a kterou

úsek tohoto

velkého dílu (expozice):

Ukázka 12

Takový typ
jevuje

poměrně často

literatury,
rozdíl

popěvku,

(tohoto aspektu

nejpodrobněji

například

vycházejícího z

kvartetu se dá

ný kontrast jak charakterem, tak
formy),

spočívá

Krejčího

lidové

písně,

hudebního

se v

Krejčího tvorbě

vyjadřování

si všímá i

ob-

většina

ho analyzuje ve své diplomové práci Jaroslav Kasan), ovšem na

čtvrtého

od

české

říci,

tóninově (čímž

tu spíše jenom ve funkci epizody

že i když
by

tvoří

ke hlavnímu tématu nut-

splňoval několik parametrů

či připomenutí.

sonátové

V taktu 67 nastává totiž

další rozsáhlý úsek (až do taktu 147), ve kterém se s touto myšlenkou pracuje jen velmi
málo. Jestliže bychom chápali strukturu této věty jako sonátovou formu, dá se úsek označit
jako dlouhé provedení, kde se znovu prolínají prvky hlavního tématu s motivem a z první
věty.

V taktu 87 zazní téma v prvních houslích v rytmicky

podobě.
může

Opakovaný

zahuštěný

a augmentované

akord, v jehož vrchním hlase je uvedená tercie e - g, se

chápat jako reminiscence na vedlejší téma. V taktech 112-113 nastává dynamický

vrchol celého provedení.
ního pianissima se
je v

pozměněné

půlových

Evoluční část tvoří vlastně

postupně zahušťuje

velký

gradační

počáteč

sazba a zesiluje dynamika. Samotný vrchol, jenž

hodnotách citován unisono ve všech nástrojích, pak

zdůraznění důležitosti

oblouk; od

úvodního motivu a nejen v této
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větě,

můžeme

nýbrž i v celé

chápat jako

skladbě.

Také

začáteční

intervalový skok v malé

jde o skok

dolů,

Figurativní

nóně nápadně připomíná

v první větě o skok nahoru). Poté už se

běhy

od taktu 142 už

směřují

bouřlivý průběh

opětovného

do

první takt skladby (zde však
znovu

uklidňuje.

návratu úvodního dílu v D dur

(začátek

v taktu 148).
Zde se téma rozšířuje na 8

taktů,

stává se z

tách a jeho podoba je tím pádem totožná s jeho
v předchozí

větě.

zazněním

Poté následuje ještě jeden osmitaktový

tématu, a i tento úsek vychází z
Krejčí

něj uzavřená

nedokončené

v

nedokončené

článek,

polově

perioda o dvou

deváté variaci

tedy variace předchozího

osmé variace (srov. takty 94 a následující).

tedy melodický materiál celé deváté variace použil do reprízy v poslední

větě.

Celá

skladba je ukončená krátkou kódou, v jejímž závěru se ještě jednou připomene první takt
z hlavního tématu této věty.
Ze všech vět kvartetu zaujme poslední
skutečností

Krejčí často

je, že v ní

pouze v horizontální

struktuře.

část nejbouřlivějším průběhem.

užívá kvartových

postupů,

Už Jaroslav Kasan si všímá, že

ovšem ve
Krejčího

Nápadnou

většině případů

charakteristickou

zálibou je hojné užívání kvartových kroků v úvodech a kódách. V této skladbě se však tyto
postupy vyskytují v daleko hojnější míře. Jako prokomponovaná se jeví rovněž motivická
struktura. V závěrečné
věty

se

se

vlastně

shrnuje hudební

dění předchozích vět.

nelze určit příliš jednoznačně; vzhledem ke znakům, které jsem výše

přikláněl

byl

části

zmíněn,

k formě sonátové,
je sjednocení

ač

věty

dosti

volně

Formu této

zdůraznil,

bych

komponované. Dalším prvkem, který už zde

rychlým osminovým pohybem, na

základě čehož

lze

říci,

že má i toccatový charakter.

VI 3. Shrnutí I

smyčcového

kvartetu Iši Krejčího

Jedná se o čtyřvětý cyklus, který byl pro Krejčího v mnoha skladbách určující. To, že
Krejčí

k tomuto formovému rozvržení

bytostně

(a to zejména v předválečných instrumen-

tálních skladbách) tíhnul, dokládá i proces vzniku kvartetu (viz výše).

Netradiční

je jen

zařazení
editorů

scherzové věty na druhé místo ve skladbě, což ovšem může být pouze rozhodnutí
(kteří mj. nejsou žádným způsobem ve vydání uvedeni). Krejčího pravděpodobně

neuspokojovala dvouvětá skladba. Co se týče formy ve všech čtyřech větách kvartetu, tak
se dá označit všude jako velice přehledná, zcela odpovídající tradici klasicismu, ke které
se sám hlásil. Ovšem
vybavení, melodice
či

či

značné

rými trendy v moderní
ostatně

částmi spočívají

v harmonickém

tónovém materiálu. Tyto stylové rozdíly mezi jednotlivými

mezi jednotlivými úseky

potvrzuje

rozdíly mezi jednotlivými

vět

hudbě

poukazují na to, že se Iša

Krejčí

snažil vyrovnat s

a teprve hledal svoji typickou hudební

i autograf, který obsahuje plno
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škrtů

a přepisů.

řeč.

větami
někte

Toto "hledání"

Lze konstatovat, že do této skladby dochází k pronikání některých expresionistických
prvků;

avšak v rámci neoklasického myšlení. Tyto znaky se projevují na

volbou tónového materiálu a intervalovými postupy.
Scherza) se dají dokonce
čtvrté větě,
přičíst

označit

Některé

plochy Uako

Krejčího

kvartetu

tradiční

formové

řešení).

místech

například

úvod

jako atonální a v kvartetu se objevují, zejména potom ve

i náznaky kvartových harmonií. Avšak i přes tyto

na vrub

několika

dílčí

"výboje", které se dají

hledání svého typického hudebního jazyka,

převládají

v tomto

skladebné postupy (periodická melodika, tematická a motivická práce,

Ovšem nejsou zde patrné jenom sklony ke klasicismu (ve tvarování témat,

tonálním plánu ad.), ale dá se

říci,

že

Krejčího

už v této rané kompozici

přitahovaly

ba-

rokní formy. Jejich vliv spočívá ovšem spíše ve volbě hudebních druhů (Passacaglia, Trio
a la musette) než v typu melodiky. Ovšem s tradicí barokních druhů se vyrovnává Krejčí,

zejména potom v Passacaglii, po svém - jak již bylo napsáno, nejde tu o passacaglii

v pravém slova smyslu, ale o kontrapunktické variace.

Celkově

se však dá

říci,

že kvartet

má i přes některé drobné kompoziční nedostatky - a v několika místech evidentní hledání
vlastního vyjadřování - v dnešní době určitě co říci.
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Kapitola VII

Smyčcový

kvartet č. 2 d moll

VII. 1. Obecné údaje
Po prvním

smyčcovém

kvartetu, který reprezentoval ranou fázi

Krejčího

tvorby, ná-

sledovala v dílech pro toto instrumentální obsazení delší pauza. Další taková skladba vzešla z jeho pera až v poválečných letech.
Druhý smyčcový kvartet v pořadí - d moll - vznikl během roku 1953. Komponován byl v létě v Peruci u Loun. První provedení tohoto díla se datuje 12. února 1954 na
koncertě Olomouckého kvarteta. Ohlasy na tento kvartet byly v té době vesměs příznivé,
uvedl bych zde recenzi Josefa Bachtíka na pražskou premiéru druhého kvartetu (Hudební
rozhledy), která se konala 19. února 1954. Pět vět skladby je podle Bachtíka "organicky
vyvážených (...) a vypracovaných s naprostou kompoziční jistotou (...) Kdybychom měli
označit ne vzory, ale příklady, které měl Iša Krejčí před očima, uvedli bychom jména Dvořák, Brahms a místy snad i Suk, a pak ovšem Haydn. ,,69 Kvartet čítá - netradičně pro Išu
68

Krejčího

a

- celkem pět

čtvrtou,

centrální,

částí;

větu

první věta je sonátová, druhá věta variační,

díla - Recitativ -

připsal Krejčí dodatečně

třetí věta třídílná

památce zesnulého

Emila Filly. Poslední větu zkomponoval Krejčí v rondové formě se sonátovými prvky. Za
toto dílo získal také v roce 1955 státní cenu a dočkal se též velkého úspěchu na pátém
světovém festivalu mládeže ve Varšavě.

VII. 2. Rozbor II.

smyčcového

kvartetu d moll

VII 2. 1. PRVNÍ VĚTA
První věta nese tempové označení Allegro feroce (Rychle a divoce). Již její název
ukazuje, že hudební dění v této větě bude velmi neklidné, plné bouřlivých nálad. Forma
této věty se dá chápat jako sonátová, ale komponovaná volně - neobsahuje totiž všechny sonátové parametry. Expozici lze rozdělit na několik tematických bloků. První, pro
který bych použil

označení

oblast hlavního tématu, má

třídílnou

strukturu; první úsek

68

Josef Bachtík, Koncert dne 19. února 1954, in: Hudební rozhledy, roč. VII, 1954, s. 292-293.

69

Tamtéž, s. 292.
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(který jsem si

označil

písmenem a) je nejprve uveden jakousi jednotaktovou introdukcí

- vzestupným triolovým zdvihem hraným v unisonu, rovnou v silné dynamice - ve fortissimu:
Allegro feroce

IS í JJ J J J D t i eJ f

Violino I,

f.f

Ukázka 13

A poté hned následuje vlastní výrazné téma s melodií v prvních houslích. Jedná se
o čtyřtaktovou melodii, která se dále ještě pravidelně

člení

na dvě dvoutaktí a je doprovází

jí homorytmicky ostatní nástroje:
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Ukázka 14

Pro tuto myšlenku by se v rámci struktury sonátové formy dalo použít označení hlavní téma.

Tonálně

je úsek jasně ukotven v základní tónině d moll, skladatel tu ovšem použil

harmonii, která je obohacena

zahuštěnými

akordy. Souzvuky se však

často

dají

vysvětlit

v rámci tóniny: využívá se tu např. hned v prvním akordu kombinace tóniky a dominanty,
ve třetím akordu taktu 2 pak kombinace subdominantní mollové tercie s dominantní tercií
durovou. Tón as
týče

propůjčuje

tomuto tématu zabarvení cikánské mollové stupnice. Co se

sazby, je zde na první pohled patrné, že se tu výrazně uplatňuje homofonie. Další úsek

(který jsem si

označil

jako b)

pokračuje

od taktu 6 melodií v prvních houslích, která je

v druhých houslích terciově zdvojená (podobně jako v úseku a).
moll a dochází v

něm

k zpracování prvků předchozí plochy a -

Tonálně spočívá
tečkovaný

nadále v d

rytmus vychází

z taktů 3 a 5 tohoto úseku. Členění na krátké dvoutaktové články zůstává i nadále zachováno. V taktech 6-8 se anticipuje

důležitý

rytmický model, jenž hraje v

ústřední čtvrté větě

skladby hlavní roli (viz ukázku 25). V taktu 10 se objevují komplementární rytmy v triolách
a v taktu 12 také ve

čtvrťových

hodnotách. Triolový rytmus se stává v dalším průběhu věty

jejím důležitým sjednocujícím prvkem. V taktu 16 probíhá návrat úseku a', který je o 1 takt
prodloužen (úvodní triolový zdvih zabírá dva takty), a skladatel pozměnil úvod v melodické
a harmonické lince: triolový zdvih tu není hrán unisono, nýbrž jen v prvních houslích. Tento
první blok - oblast hlavního tématu (až do taktu 21) má formu a b a', přičemž úsek a
čtyři

takty s výraznou homofonní sazbou, naopak ve

středním

dílu b proti

sobě

skladatel

staví několik ploch a s jednotlivými prvky úseku a, zejména s rytmem, se tu pracuje.
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tvoří

V taktu 22 nastupuje další pásmo, které už
tu spekulovat, zda se následující úsek dá

označit

patří

do oblasti vedlejšího tématu. Lze

jako vedlejší téma. Vzhledem k tomu,

že se jedná o výraznou melodii s jinou stylizací doprovodu (který tu obstarává prodleva
d - a) a také s odlišnou dynamikou,
začíná

Téma

tvoří

v taktu 22 a

ho

přikláněl

bych se k tomuto

několikrát

po

sobě

označení

se opakující

už v této

(opět

části.

dvoutaktový)

motiv se sestupnou melodickou linkou:

Violino I. [ ,

~

t

fA\

rol

®'-:. ~,-...."""
I i tl

r
Ukázka 15

Nápadné jsou od taktu 26
často

časté

a rychlé

změny

metra - z původního

čtyřdobého

se

po jednom taktu střídá tříčtvrtní a dvoučtvrtní takt. Naopak - jakjiž bylo předesláno

- chybí v rámci sonátové formy tóninový kontrast; téma
volně

pojatém frygickém modu, violoncello i nadále

d - a). Tato plocha je ze stavebného hlediska velmi
neboť

její hudební materiál

(tj. ve

čtvrté, ústřední větě

tvoří

myšlenkovou

spočívá

upevňuje

důležitá

páteř

znovu in D, v jakémsi

tonální centrum (prodleva

i pro vývoj v celém kvartetu,

celého díla a zejména v recitativu

kvartetu) hraje významnou úlohu.

Pokud se podíváme na jeho melodickou linku (zejména tedy potom v Recitativu), všiml si Jaroslav Kasan, že jeho intonace se nápadně podobá dvěma známým tématům v
ké

hudbě:

a to ze Sukova Asraela a ze

smutečního

pochodu z Fibichovy opery

čes

Nevěsta

messinská. Je pravděpodobné, že v tom může být skryta i hlubší symbolika?O Od taktu 41

nastupuje další díl (který si

označím

jako B'), jenž se

opět

skládá ze

tří částí. Přikláním
mezivěty,

ale už se

do něho dostávají prováděcí prvky. V tomto ohledu je třeba upozornit na to, že v

literatuře

se tu k tezi, že tento díl plní v rámci struktury sonátové formy oblast
existují velké rozpory v tom, kde

vlastně končí

expozice a kde

začíná

provedení. Hudec

ve svém článku o tomto smyčcovém kvartetu klade počátek provedení už do taktu 41?1
Naopak Václav Ho1zknecht vidí jako začátek provedení až úsek od taktu 82.72 Ovšem
stejně dobře
předchozím

(a 54-57)

se dá

určit

úsek od taktu 41 jako vedlejší téma, které je

připravováno právě

oddílem. K takovému nazírání by mohl poukazovat tonální plán; takty 41-44

spočívají

totiž v mixolydické A, tedy v dominantním vztahu k základnímu tó-

norodu d moll.

71

Krejčí (podle svědectví Holzknechta) prožíval osobní bolesti velmi intenzivně. Krátce před vznikem
této skladby - 24. srpna 1951- mu zemřela žena, a takje možné, že se tvůrčí reakce dostavila právě
po tomto úmrtí. Emilu Fillovi, jak již bylo napsáno, věnoval Krejčí čtvrtou větu až dodatečně.
Hudec, cit. v pozn. 44, s. 653.

72

Holzknecht, cit. v pozn. 19, s. 164.
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Nicméně přidržel

aci

bych se výkladu, že tento úsek,

předchozího zaznění

o sestupné akordy
vrací

zpět

cuje

Krejčí

měny

do

opět třídílný, tvoří

vedlejšího tématu. Melodie je hrána

(střídavě

čtyřdobého

opět

jakousi vari-

v houslích a jedná se

sextakordy a kvartsextakordy). Od taktu 45 se rytmus na-

metra a pod melodií ve

čtvrťových

s úvodním zdvihem (ony vzestupné triolové

hodnotách v houslích pra-

běhy)

z hlavního tématu. Ob-

se týkají melodické linky a rytmické složky (držené ligatury mezi dobami). Ve

střední části

dílu B' se také exponuje další melodie, hraná v dvojhlase prvních a druhých

houslích. Tonalitu tu

určuje

držený tón f ve violoncellu, potom se vrací

zeslabené A dur. V taktu 54 se

opět připomíná

stabilně tříčtvrtní

v metru; zatímco úsek úvodní drží
čtvrtní

a

dvoučtvrtní

úvodní

čtyřtaktí

takt, zde se

dění zpět

s podstatnou

nálně

takt.

klidnější

charakter, vrací se

zpět

do

původního čtyřdobého

je jasně ukotveno v D dur - tedy stejnojmenné durové

©

~

Violino I.

změnou

pravidelně střídá tří

V taktu 58 nastupuje plocha, kterou lze podle mého názoru nazvat jako
téma, protože má

do

Vdolce
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>
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Ukázka 16

Konci expozice odpovídá také nápadný strukturální
lik drobných

změn

ve viole) se opakuje v

počátku

předěl:

doslova (až na

něko

provedení úvodní triolový vzestupný

zdvih a za ním následuje ve 3 taktech hlavní téma, které tu doznává spíše jen nepatrných
změn.

Obecně

se expozice

vyznačuje zřetelným

Celá je komponována tak, že
charakterem se
Provedení

podstatně
začíná

připouští několik

liší od úvodní

od taktu 65, dá se

se pracuje s jiným materiálem. Na první
ty 71-80), kde se

opět

věty

tonálním ukotvením jednotlivých

možností výkladu.

Právě

svým neklidným

prvního kvartetu.

rozdělit

zaznění

na

několik oddílů

a v každém z nich

hlavního tématu navazuje další díl (tak-

objevuje ostinato ve violoncellu (tón b nejprve v triolách, krátce

nato v tečkovaném rytmu). Následují od taktu 82

čtyři

takty s triolovými sestupnými běhy

(tento prvek pochází z 1. taktu oblasti hlavního tématu, zde ale v inverzní
ré mají za úkol
předpisem

úseků.

připravit

dynamický vrchol provedení v taktech 86-93,

podobě),

kte-

zvýrazněný ještě

motiv a z hlavního tématu a spočívá tonálně in es. Objevují se zde také náznaky bitonality - nad prodlevou ve violoncellu es - b
hrají ostatní nástroje akord cis - e - a.
opět

Feroce. Vrchol

několikrát obměňuje

Po tomto tektonickém vrcholu následuje práce s vedlejším tématem, které probíhá
za změněného třídobého metra:
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appassionato
Sul G

m; ,J~olto4J fi33

Violino II.

Ilspress.

Ukázka 17

Motiv Z vedlejšího tématu se dvakrát za sebou (po dvoutaktových
Závěrečný

článcích)

opakuje.

úsek provedení začíná v taktu 106. V prvním, pravidelně členěném osmitaktí se

v houslích exponuje nová melodie. Naopak violoncello opakuje v osminovém pohybu
kolikrát za sebou sestupnou melodickou figuru, která zjevně
motivu vedlejšího tématu.
na

dvě čtyřtaktí

způsob

Závěrečný

přírazové

vychází z hlavního

úsek provedení (od taktu 114) je možno rozčlenit také

- uvádí další, tentokrát

kompozice -lehké

intonačně

ně

značně odlehčenou

noty hrané ve staccatu

typický a s oblibou ho používá zejména v

osmitaktovou periodu. Tento
či

pizzicatu - je pro

drobnějších větách převážně

Krejčího

scherzózního typu.

Úsek od taktu 122 tvoří jakousi kódu provedení a využívá zde materiál z předchozí osmitaktové periody.
Repríza začíná v taktu 129 (od písmena G v partituře) a oproti expozici j e výrazně zkrácená. Návrat vlastně obsahuje jenom oblast hlavního tématu, ostatní části jsou vynechány. Až
do taktu 137 probíhá tento úsek ve srovnání s expozicí prakticky beze změn. Určité odlišnosti
začínají

až ve

střední části,

kde vidíme (v taktech 138-141)
střední

v expozici je nejprve uveden

přehozena

dvojtaktí: zatímco

úsek b v triolovém komplementárním pohybu a poté

následuje pohyb čtvrtkový, v repríze je to přesně naopak -

začíná

pohybem, zatímco triolový pohyb nastupuje až v taktu 140.

se v taktu 138 čtvrtkovým

Pozměněná

oblast hlavního té-

matu končí v taktu 150. Poté je ještě ve 2 taktech (151 a 152) připomenut motiv z vedlejšího
tématu. Celou větu završuje šestitaktová kóda na tónu d s označením Prestissimo.
Shrneme-li první větu tohoto kvartetu, vidíme tu typické znaky
vyjadřování

pro nepolyfonní

věty:

sobě.

hudebního

jednak jde většinou o homofonní sazbu, kontrapunktic-

kou práci zde až na výjimky prakticky nenajdeme.
proti

Krejčího

Někdy

však Krejčí staví několik pásem

Dalším znakem, který nás na první pohled upoutá, je velká přehlednost formy;

jednotlivé tematické bloky - hlavní téma, vedlejší téma i
nou z pravidelných menších

článků

- dvoutaktí

závěrečné

či čtyřtaktí.

téma se skládají

větši

To pak platí i pro provedení,

které navzdory výrazné práci s motivy stále dodržuje pravidelnou strukturu. Typická pro
Krejčího

procházejí v

průběhu

skladby

Krejčí většinou akordů,

dvoutaktovými motivy, které poté

různými obměnami. Při

pohledu na harmonii používá i zde

které jsou často funkčně ukotveny. Zajímavým způsobem se proje-

vuje skladatelova práce také v
druhé housle, hlasy se
střední

či

je také práce s krátkými jednotaktovými

často

sazbě

-

většinu

tematického materiálu hrají první,

případně

dublují - ponejvíce v terciích, sextách, ale i kvartách. Naopak

hlasy - viola a violoncello - slouží spíše k výplni hlasů.
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VII. 2. 2. DRUHA VĚTA
Druhá věta tohoto kvartetu má nadpis Moderato a předznamenání v D dur - tedy ve
stejnojmenné durové

tónině.

pravidelně člení

čtyřtaktí

na 2

Na začátku věty stojí osmitaktová introdukce, která se znovu
(na dvě

polověty).

Melodie probíhá v předvětí velice

v oktávách v houslích, poté se v závětí opakuje v hlubší poloze a je
ním malým chromatickým vybočením v taktu 6.
lze

vidět

s melodií druhé

věty

Zřetelnou

čistě

prostě

diatonická s jed-

souvislost materiálu introdukce

lY. symfonie:

Violino J.

Ukázka 18 - II.

129

pespr.

I
==

molto

smyčcový

kvartet

(! S
'--

Ukázka 19 - IV. symfonie

Jestliže srovnáme

obě

melodie, souvisí spolu zejména frázováním a ve druhém a tře

tím taktu podobnou melodickou linkou,
Obě

diatonice.

melodie spojuje také

je na první pohled
2. a 3. takt

zřejmá;

zůstávají

čtyřdobé

jako ve druhém kvartetu
metrum. Také rytmická

v tomto ohledu totožné. Liší se naopak v

čtrnáctitaktové

téma

větě smyčcového

začíná

zpěvný

v

příbuznost

charakter. Ukazuje se tu

předznamenání;

čisté

témat

Krejčího

bohatá

pro symfo-

kvartetu D dur.

v taktu 9 a oproti první

spíše s krátkými motivy, má zde melodie tématu,
a

spočívá

drobné odchylky lze pozorovat v 1. a 4. taktu obou melodií,

nii je určující tónina E dur, ve druhé
Vlastní

stejně

ač

stále

písňová

větě,

kde se pracovalo

pravidelně stavěná,

plynulý

invence. Také sazba se

mění,

objevují se tu časté náznaky polyfonního vedení hlasů. Rytmicky je úvod tohoto tématu nápadně

podobný úvodu hlavního tématu první

věty

~ellpreu.

Violino I.

(srov. s ukázkou 14).
~

_b:r r J~ťl_ (1

--======--

Ukázka 20
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Pokud jde o stavbu tohoto tématu, vidíme, že jej lze

rozdělit

dva úseky: první sahá

až do taktu 16. Od taktu 17 nastupuje druhý úsek tématu, který evidentně

směřuje

k melo-

dickému a dynamickému vrcholu v taktu 20. V harmonii až do taktu 18 se přidržuje Krejčí
prakticky základních harmonických funkcí tóniny D dur, neobjevuje se zde dokonce ani
žádná posuvka,

maximálně průchodné

tóny v taktu 19

před

melodickým a dynamickým

vrcholem v následujícím taktu. Na úsek končící v taktu 22 v tonickém kvintakordu D dur
navazuje

poměrně

oproti tématu

plynule první variace, která

nemění

zůstává

-

na 14 taktech.

začíná

v taktu 23. Její rozsah se nijak

Nepatrně

se liší délka jednotlivých

úseků:

zatímco úsek a je díky opakovanému úvodnímu taktu prodloužen na 9 taktů, úsek b je naopak o 1 takt zkrácen. V prvních 3 taktech pracuje
které se

hlavně

v

počátku

Krejčí hlavně

s melodickou linkou, ve

variace objevují chromatické tóny (v taktu 25 krátké

do E dur), poté se však dění

opět

vrací do

čisté

vybočení

diatoniky D dur. V prvních taktech vidíme

kontrapunktické nástupy všech hlasů - na zaznění dvojhlasu v houslích odpovídají nástupy
ve viole a violoncellu od tónu es. Úsek b (začínající v taktu 32) graduje do melodického
vrcholu, který se

poněkud

od tématu liší: skladatel ho posadil o

hodně

výš než v tématu

- do tříčárkovaného b (v taktu 35). Variace končí prudkou modulací (modulací spojem) do
vzdálené tóniny Es dur (takty 35-36).
Celkem lze konstatovat, že se tu oproti předchozímu dílu pracuje se všemi parametry:
jednak s tvarem tématu, jehož rytmus je tu pozměněný, jednak se sazbou a také s harmonií,
která se v tomto úseku vyznačuje
věru.

větší

bohatostí, zejména pak na samém počátku a v zá-

Na to plynule navazuje druhá variace

začínající

od taktu 37, kde se

mění

tónorod

a v harmonii se začíná prosazovat bohatá chromatika. Tonální průběh je v této variaci velmi
rozmanitý; moduluje se postupně do as moll (v taktu 40), dominantní es moll až do tóniny
Ces dur, která nastupuje od druhé polověty úseku a a stává se skoro až do

závěru

novou základní tóninou. V této variaci upoutá také práce s dynamikou, protože harmonický plán je

nejkomplikovanější

- tak jí předepsal

Krejčí

variace

ačkoliv její

ze všech variací nejslabší

dynamiku. V melodickém vrcholu v taktu 49 používá skladatel oproti ostatním variacím,
kde by se

měl

v souladu s logikou výstavby

věty

nacházet i dynamický vrchol,

opačného

postupu - na melodickém vrcholu se nachází pianissimo. Po další prudké modulaci zpět do
základní tóniny D dur v taktu 50 nastupuje

třetí

a naposled se v druhé

větě výrazně

části

úseku a v taktech 51-55)

variace

(polověta

variace. Ta

začíná

v taktu 51 a poprvé

pracuje s melodií tématu, která je zejména v první
intervalově

i rytmicky

výrazně změněná

a obohacená. Téma probíhá tentokrát ve druhých houslích a je zde obaleno melodickými
tóny. Bohatší práce s rytmem se projevuje v tom, že se zde objevují kratší rytmické hodnoty
a také trioly - výrazný sjednocující prvek v celé
melodie variace už od tématu
(označena

písmenem D).

opět příliš

Změny

skladbě.

neliší. Poslední

oproti tématu jsou zde

51

V druhé

čtvrtá
opět

části

variace

(od taktu 60) se

začíná

v taktu 66

skromné; práce s melodií se

omezuje na to, že je oproti tématu posazena o oktávu výš s několika skoky do původní výšky (takty 70-7l, 75-76). Celou variaci uzavírá čtyřtaktová kóda v základní tónině D dur.
Při pohledu na druhou větu kvartetu vyplývá, že je oproti první výrazně kontrastní,
a to nejen v tónorodu, ale i v práci s harmonickým materiálem, s tématy, sazbou a také
s rytmem. Co se týče práce s variacemi, Krejčí užívá prostředků velice jednoduchých:
změny

v akordické sazbě, změny v tónorodu (z tohoto pohledu tvoří vlastně II. variace
probíhající ve vzdálených tóninách jakýsi vrchol této věty). Ve druhé větě se dá prakticky
veškeré dění vysvětlit pomocí pravidel klasicko-romantické harmonie, Krejčího harmonické myšlení je zde odvozeno z tradice. Naproti tomu v první větě se dosti často objevují
zahuštěné akordy a dochází tím místy k narušení funkčně-harmonických vztahů. S harmonií zachází Iša Krejčí v rámci neoklasicismu značně originálně. Pro Krejčího typická
práce s krátkými (často dvoutaktovými) úseky zde ustupuje do pozadí a naopak se více
prosazuje lyrická, rozezpívaná melodie.

VII 2. 3. TŘETÍ VĚTA
Třetí věta

tohoto kvartetu nese

označení

Scherzino, což odpovídá mnohým

Krejčího

skladbám. Můžeme v ní znovu spatřovat pravidelnou periodickou výstavbu. První z nich
(označím si ji písmenem a) skládající se ze dvou čtyřtaktových polovět začíná dvoutaktovým tématem, jenž tvoří v následujícím Recitativu hlavní myšlenku:

Ukázka 21

Tempové označení je Allegro vivace. Charakter tématu se vyznačuje odlehčeným
rázem, přednášejí ho oboje housle v tečkovaném rytmu v oktávách. Na dvoutaktí s hlavní myšlenkou navazují v každé polovětě pizzicata v houslích; nejprve se vzestupnou melodií (takty 3-4), poté se sestupnou (takty 7-8) Následuje desetitaktový úsek (do taktu
18) - perioda b s prodlouženým závětím o 2 takty. Mění se jednak tonální centrum - spočívá

zde v f moll a jednak i rytmický pohyb, který zde probíhá v prvních houslích
v triolách. Hudební materiál triol tvoří chromatické postupy v malých sekundách. Melodický průběh druhých houslí připomíná nápadně motiv z hlavního tématu první věty
(srov. s takty 3 a 5 v 1. větě):
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Ukázka 22
označil jako

Další úsek jsem si

perioda b' a změna oproti předchozí

části spočívá

ze-

jména v rytmickém pohybu - triolový rytmus se mění na šestnáctinový. Melodický materiál
vychází evidentně z předchozí periody a tonální ukotvení zde není zřetelné - j sou tu použity
zahuštěné

akordy. Objevují se zde i prvky z periody a - pizzicata v houslích. Od taktu 31

začíná dílčí pětitaktová

kóda. Zajímavá finesa přichází v jejím

závěru

ního dílu A), který končí netradičně na tónu a. Takové postupy v syntéze s

tradičními

"klasickými" vzory - jsou pro Išu

(tedy i celého úvod-

vytvářet

Krejčího

originální řešení

charakteristické.

Trio (díl B) se oproti Allegrettu Vivace pohybuje v delších rytmických hodnotách
a má tím pádem
sazbou s jasně

klidnější

čitelnou

vůči

charakter. Díl B je

dílu A kontrastní zejména vertikální

harmonií, kterou ozvláštnil skladatel několika chromatickými po-

stupy. Forma tria se dá označit jako dvoudílná. Úsek od taktu 36 do taktu 51 tvoří periodu
c. Ta se
tonálně

dělí opět

na 2

pravidelně členěné

osmitaktové

ukotvena v F dur. Tonální plán tu v

pojetí tria; klasické trio by nejspíše
chromatické terciové příbuznosti.
v dílu A

písňový

Krejčího

spočívalo

Můžeme říci,

na

polověty.

podání

Perioda je celá

opět vybočuje

subdominantě,

že melodie má oproti určité zkratkovitosti

charakter. V kontrapozici proti dílu A se ocitá také posazení

na výchozí tóninu D dur. Perioda c' je oproti
-

závětí

předchozímu

se s malou melodickou a harmonickou

tónorod

opět

v taktech 72-75 opakuje.

uklidňuje

D dur. V houslích taktu 76-77 a ve viole v taktech 80-83 zazní
předchozí

mění

hlasů,

úseku prodloužena o 8 tak-

obměnou

V taktu 77 následuje další kóda, která se dynamicky
z

tradičního

on však použil tóninu

které připomíná sborovou sazbu. Od taktu 52 následuje úsek c', kde se
tů

z

jasně

a

končí

v kvintakordu

ještě závěrečný

motiv

periody (srov. takty 75-76).

Scherzino se
videlně členěných
opět jednoduché

-

vyznačuje

znovu formovou

přehledností,

což dokládá i výstavba z pra-

period. Skladebné prostředky k dosažení kontrastu mezi díly A a B jsou
změna

sazby, rytmických hodnot a charakteru melodie.

zový typ věty se vlastně ustálil již od ranějších skladeb;

A B A, a jak uvidíme i na

pozdějších

důsledně

Krejčího

scher-

dodržoval třídílnou formu

kvartetech, nejevil zvláštního úsilí tento typ formy

příliš pozměňovat. Odlehčené naladění věty

znamená ostrý kontrast k

větě

následující.

VII 2. 4. ČVRTA VĚTA
Čtvrtá věta tohoto kvartetu - Recitativ - tvoří myšlenkové jádro celé skladby. Upozorňuje

nás již na to podtitul

věty

(O pomíjejícnosti
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světa

tohoto. Památce Emila Filly).

věty

Forma této

se jeví jako

poněkud nejednoznačná;
některé

rondové formy, objevují se však zde i
vyznačil

meny

hlavní úseky celé

na celém úseku se dají najít znaky

sonátové prvky. Pro

přehlednost

bych pís-

věty:

,

A

X

a

takty 1-15

16-32

33-37

X

a"

K(A)

38-49

50-55

56-78

Úvodní plocha, kterou bych označil jako díl A, se skládá ze 2 úseků. Vážný, meditativní ráz
v celé
ních
pro

určuje

skladbě

větách

něj

je

už

počáteční

šestitaktová fráze, v níž se exponuje

několik prvků,

které

hrály důležitou roli. Nejprve je to začáteční téma, které procházelo i v ostatproměnami

kvartetu charakterovými

tečkovaný

rytmus a

sestupně

na

různých

místech skladby. Typický

vedená melodie. Skladatel ho posadil do hluboké

polohy v pomalejším tempu a tím zde nabývá symbolického významu:

Ukázka 23

Téma, o němž budu dále psát jako o základním, spočívá in D (obdobně jako v předcho
zím průběhu). Celý tento úsek provázejí změny metra ze čtyřdobého na třídobé a dvoudobé,
což už bylo anticipováno i v předchozím hudebním dění - v oblasti vedlejšího tématu první
věty

(srov. s takty 22-29). Proti základnímu tématu je od poslední doby taktu 3 postavena
smyčcového

plocha využívající ostatní nástroje
zmenšené trojzvuky. Funkce
které také plní

důležitou

těchto

úlohu, se

se v tomto úseku objevuje

sestupných
soustřeďují

zpočátku

kvarteta; její harmonický materiál

souzvuků je

do

taktů

tvoří

postup na tón e. Další prvky,

5-6. Jde o triolový pohyb, který

jen v náznaku (violoncello - takt 5). A

konečně závěr

pátého taktu tvoří sestupný motiv v tečkovaném rytmu, který rytmicky vychází z úvodního
tématu a vyskytuje se
Violoncello

např.

v první

větě

v hlavním tématu i ve vrcholu provedení:

~JI t . . \, -=
Ukázka 24

Celá fráze

končí

na tónu E,

Ta nastupuje v taktu 7 a lze

čímž
říci,

se

že

připravuje zaznění

obměňuje

druhé

části

dílu A.

hudební materiál úvodní plochy. Téma

je tentokrát posazeno o tón výš (in E). Úsek je oproti předchozímu zaznění o 3 takty prodloužen se změnou ve violoncellu, kde se střídají čtvrťové hodnoty s triolovými. Celý díl A
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končí

v taktu 15 na tónu Fis

blok, jehož charakter se dá
začíná

(opět

označit jako

další úsek, ve kterém se

tohoto dílu ho

označuji

tedy o celý tón výš). Popsaný úvodní díl

první

vážný, bolestný, blížící se až lamentaci. V taktu 16

podstatně zahušťuje

přednášeno

sazba. Vzhledem k velké

několik

písmenem X. Probíhá zde

ono "osudové" téma, jež je tentokrát

tvoří

evolučnosti

pásem: v prvním se prosazuje

ve viole a zazní znovu o tón výše než

jeho poslední uvedení v taktu 7 (tentokrát in Fis). Další pásmo probíhá ve violoncellu,
kde se neustále opakuje dudácká kvinta; nejprve fis - cis,
(od h, e, d). Opakují se zde

několikrát určité

postupně

však i od jiných

tónů

rytmické figury:

Ukázka 25

Trioly se zde
v houslích

většinou střídají

převážně

čtvrťovém

ve

kontrapunkty ke spodním

hlasům

s delšími rytmickými hodnotami.

zde

na dvě

evolučně

čtyřtaktí.

pásmo probíhá

pohybu a je nositelem melodie. Melodie houslí

tvoří

a vychází rytmicky i melodicky ze základního tématu.

Na chvíli (v taktech 16-23) je tu patrné ještě pravidelné
rozdělit

Třetí

členění;

tento úsek

můžeme

V dalším průběhu už pravidelná struktura není patrná, pracuje se

se základním tématem a z

něho

hlava tématu (takty 24-25), poté i motivy z

odvozeným motivem: nejprve zazní dvakrát

něho

odvozené (takty 26-30).

Při

pohledu na

dynamiku graduje celý úsek B ve fortissimu v taktu 26, kde se nachází i melodický vrchol
v houslích. Tento úsek B
bouřlivé dění uklidňuje

dílu a'.

Označil

zkrácen.

končí

podle mého názoru v taktu 32. Zde se

na mollovém kvintakordu od tónufis a na to hned navazuje návrat

jsem ho malým písmenem,

Výrazně

prvky (nejsou zde

předchozí poměrně

neboť

je oproti prvnímu

zaznění

o 10

taktů

se tu exponuje základní téma v transpozici in Fis, chybí zde také ostatní
vůbec

využity housle)

kromě

rytmického modelu ve violoncellu utvr-

zující tonální centrum.
Od taktu 38 následuje díl, který jsem si
k

větší projasněnosti, tonálně spočívá

označil

jako X'.

Charakterově

v D dur - tedy stejnojmenné durové

inklinuje

tónině

oproti

základní d moll. Od taktu 38 mizí také prodleva ve violoncellu a je zde patrný přechod do
homofonní sazby. Tato melodie znovu rytmicky vychází ze základního tématu. K projasněnosti

úseku přispívá také posazení všech

instrumentů

do vysoké polohy a použití tóno-

vého materiálu stupnice D dur. V závěru tohoto oddílu se ve violoncellu znovu objevuje
prodleva d - a, která předznamenává opětovný nástup dílu A' v taktu 50. Protože základní
téma

spočívá opět

jako na

začátku věty

in D (v dalších 3 taktech in E),

můžeme

ho pova-

žovat za jakýsi návrat expozice (za niž by se dal chápat úvodní díl A).
Následující úsek od taktu 56 tvoří podle mého názoru už rozsáhlou kódu, přestože v její první části se ještě výrazně pracuje s předchozím tematickým materiálem. Nasvědčoval
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by tomu také výrazové

označení

které nastupuje v taktu 60.

molto appassionato e rubato a také dynamické

Tonálně

zklidnění,

probíhá úsek stále ve fis moll a melodie je vedena v pa-

ralelních kvartsextakordech v tečkovaném rytmu nad prodlevou violoncella. Náhlé a
změny

metra typické pro téma zde pokračují až do taktu 69, kde také už dochází k pozvol-

uklidňování

nému

časté

do tóniny H dur;

závěru věty.

a ztišení v
Krejčí

zde

Od tohoto taktu dochází

ještě stupňuje napětí

postupně

k

přechodu

tím, že proti kvintakordu H dur staví

v rytmickém modelu hlubších nástrojů prodlevu na dominantě; samotné vyústění do kvintakordu H dur následuje až v posledních 3 taktech (takty 76-78).
Můžeme
vebně

konstatovat, že recitativ znamená v rámci tohoto

hlavní úsek celého kvartetu. Návratem k Recitativu se

která kvetla zejména v baroku a v níž se určujícím
cip. Jeho výstavba je ze všech

vět nejméně

způsobem

smyčcového

Krejčí

kvartetu sta-

vyrovnal s formou,

projevoval

deklamační

prin-

téměř

pravidelná a periodickou strukturu zde

(až na výjimky) nenajdeme. Zato je tu patrná hlavní úloha základního tématu, s jehož jednotlivými prvky se neustále pracuje (s melodickou linkou, se sazbou, s rozsahem tématu
ad.). Díky tomuto znaku můžeme mluvit i o monotematické
se

vyznačuje

velkou mírou

evolučnosti,

formě.

Celá plocha Recitativu

což je jeden ze sonátových prvků, které se ve

dají vysledovat. Pokud se podíváme na základní téma, všimneme si, že také není
ohraničeno

třech

- jakoby se "vytrácí" už po

témat ve druhém kvartetu, která jsou

většinou jasně

kvartet jedinečného scelení, ukazuje se tu

většiny

taktech (na rozdíl od

Krejčího

přesně

exponovaných
větě

vymezena). Díky této

promyšlená

větě

kompoziční

dosahuje

práce.

VII 2. 5. pATA VĚTA
věta

Pátá a poslední

tohoto kvartetu nese

označení

Allegro a její forma je

tradiční

v rámci klasického sonátového cyklu. Jedná se o rondovou formu s některými sonátovými
prvky. Symbolicky se tato forma dá vyjádřit takto:

1

A

B (X)

a

takty 1-9

10-20

21-55

56-62

Opět

rečné větě

se zde

mění

dochází k

K

odd.)

63-80

tónorod - zatímco

projasnění

(závěr.

předchozí věta

X

a

81-149

kóda

150-160 161-178

byla ukotvena v d moll, v

závě

do D dur.

Takty 1-9 tvoří introdukci, ve které nastupuje prvek sjednocující celou větu - rychlé
běhy

ve všech nástrojích.

(rondové téma)
uvolněností

začíná

Dění

této

části

anticipuje i další hudební

průběh.

Samotný díl a

v taktu 10 a je zde patrný jeho neoklasický charakter; jednak svou

a až "rossiniovskou" hravostí, jednak svou periodickou stavbou. Rondové téma

56

má

čtyřtaktové předvětí

a prodloužené

závětí. Přednáší

nějakých výraznějších chromatismů.

v D dur bez
šestnáctinové

(opět

ho první housle a

Zatímco v introdukci se jedná o

se sestupným charakterem!), tak od taktu 10

na osminovém pohybu. Perioda není

uzavřena

tonálně spočívá

spočívá

hudební

běhy
dění

(tj. pokud budeme používat terminologii

zavedenou badatelem Jacquesem Handschinem, jedná se o prvek logické formy). Když se
pozorněji

podíváme na melodii druhé polověty tohoto tématu (přednášené v prvních hous-

lích, takty 14-15), poznáme, že její obrys vychází
a že se jedná o reminiscenci na
-

podobně jako

předchozí

opět

hudební

z "osudového" tématu Recitativu

dění.

Do diatoniky D dur

přistupuje

tomu bylo v Scherzinu či Recitativu - lydický prvek (tón gis). S rytmickým

tvarem tohoto jednotaktového motivu se bude v

v

Violino I.

dále pracovat.

,.,v
.
bf,.
t
ib~í~r~'~~~I=~r~I~E~~~~!::~r~
~:>

v..,

průběhu věty

V

t~

V

1"1

Ukázka 26

Dochází tu tedy ke sjednocení cyklu pomocí tohoto tématu, a tím i k myšlenkovému
scelení celé skladby. Na první periodu navazuje plynule úsek od taktu 21 (který bych označil

jako díl B), ve kterém rondové téma

zpočátku opět

zaznívá kontrapunkticky v plném

rozsahu, tentokrát ve violoncellu. Jedná se tedy o variaci úvodní periody.

Tonálně spočívá

tento úsek nadále v D dur. Lze tu pozorovat jednu zajímavost - do periodické stavby úseku
vložil Krejčí takt, který onu pravidelnou strukturu rozrušuje (takt 29). Od taktu 33 následuje díl, který jsem označil jako B. Osminový pohyb v něm zůstává a kolísá mezi tóninami B
dur a d moll (takty 33-35
uvedení

části

spočívají

v B dur, takty 36-37 v d moll). Tato plocha

připravuje

rondového tématu od taktu 43. Nejedná se tu o doslovný návrat, zazní zde

jen první 4 takty z úvodní periody tématu a mění se tu tónorod na B dur. Oproti jeho prvnímu uvedení v
které

směřují

prováděcími

něm

chybí lydický prvek. Následují od taktu 49 sestupné staccatové běhy,

k dalšímu uvedení rondového tématu v taktu 56. Díl B se vyznačuje
prvky, je v

něm

zpracováván úvodní tematický materiál;

můžeme

četnými

ho

označit

jako malé provedení.
Při

větí

dalším zaznění rondového tématu zůstavá melodická linka prakticky totožná. Zá-

tohoto tématu je však zkráceno a na něj hned navazuje úsek, který tvoří závěr expozice

a evidentně vychází z dílu B: jednakje to melodie ve čtvrťových hodnotách (v taktech 65-66,
dále pak v taktech 69-70). Zde můžeme ve violoncellu spatřit další pozoruhodnou reminiscence, a to

konkrétně

Hi

&empreff

na hlavní téma z úvodní věty prvního

IQ

smyčcového

PF
Ukázka 27
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r

kvartetu:

Ir r

F

r

Při

srovnání obou melodií vyplývá, že první 3 takty jsou citovány doslova, a to jak

z hlediska melodie, tak i z hlediska rytmu. Konec tohoto úseku bych
evolučními

kódu (s

prvky), v rámci sonátové formy by se mohlo jednat o

můžeme

Na jeho konci

označil

jako

závěrečný

dílčí

oddíl.

neboť tonálně končí

pozorovat odchylku od sonátové tradice,

na

frygickém stupni (in Es).
V taktu 82

začíná větší evoluční část

písmenem X). Svou délkou je

poměrně

(proto jsem ji

označil

v rámci rondové formy

rozsáhlá - dosahuje až do taktu 150. V

počátku

tohoto provedení (takty 81-91) se pracuje s několika prvky z předchozího hudebního

dění:

v taktech 82-87 jsou to chromatické čtvrťové pasáže, nad kterými v houslích zaznívá hlava
rondového tématu (in C). Navíc housle a violoncello nadále připomínají motiv a z prvního
kvartetu. Od taktu 92 se pracuje s rondovým tématem, které zde
něj

(i s prodlouženou druhou periodou), a dochází u
části

Ve druhé
v

půlových

využívá

prvního

do tóniny E dur.

provedení, která začíná v taktu 108, se objevuje nový prvek - melodie

tvoří

smyčcového

ném třídílném

dílu X se

členění,

běhy

tvoří

materiál vycházející z úvodní

opět

opět

část

provedení, ve které je

v jiné tónině - C dur.

projevuje strukturální přehlednost. Ta

spočívá

s jasným melodickým i dynamickým vrcholem ve

ve

převážně

zřetel

střední části.

X prochází celou řadou dílčích tonálních center. V celém provedení se tedy pracuje
dynamického vrcholu)

věty

v sextách v houslích (od taktu 128 jen ve

tento úsek a navazuje na něj hned další

znovu uváděno rondové téma,
evolučním

Celý vrchol

kvartetu. Sestupnými

končí

větě. Střed

také jeho vrchol (zejména fortissimo v taktech 120-124, kde také

zahuštěných akordů).

druhých houslích)
V

proměně

v plném rozsahu

hodnotách, která výrazně zpomalí neustálý osminový pohyb v této

ní úsek provedení
Krejčí

k

zůstává

Díl

(kromě

s rondovým tématem a jeho jednotlivými prvky.

Úsek a se znovu navrací v taktu 150 a probíhá celý (až do taktu 160) prakticky beze
změny.

Celou skladbu poté uzavírá

na tónu d s

neurčitým

vtipně

tónorodem. I toto

napsaná kóda, která

může

končí

mít symbolický význam vzhledem k neu-

stálému kolísání mezi durovým a mollovým charakterem

během

celé skladby.

Strukturální uchopení věty kombinuje prvky rondové i sonátové.
ní sazbou

(např.

v

počátku

VII 3. Shrnutí II

čitelný.

vystavěny.

Až na

smyčcového

větu,

se efekt-

pevně formálně sevřený, přitom

však ve-

kvartetu Iši Krejčího

ústřední větu

kvartetu - Recitativ - jsou jednotlivé úseky periodicky

Jisté pochyby mohou nastat při

na pro první

Vyznačuje

použitá technika spiccata).

Z celkového pohledu se kvartet jeví jako
lice

ve všech nástrojích

kde se místy nedá s

určení

určitostí

funkce

platí to zejmé-

stanovit, jakou roli ten který úsek hraje.

Vliv neoklasicismu je patrný zejména ve formovém
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některých úseků,

utváření

Uedná se

vlastně

o

tradiční

čtyřvětý

cyklus, který je doplněn Recitativem) a také v použití tónového materiálu. Ovšem

celkový tonální plán odpovídá spíše suitovému cyklu; tohoto jevu si všímá už Vladimír
Hudec. Jedná se o zralé dílo, které z autorových skladeb pro toto nástrojové obsazení došlo
patrně největší

obliby (dokazují to i některá provedení kvartetu v

harmonie se dá
a Scherzu
centra

říci,

převládá

často utvářejí

že se skladba

její

funkční

tu (až na

na

četných

některé

ukotvení, ovšem

čisté

Z hlediska

velkou nápaditostí, zejména ve druhé

prodlevy, v tomto kvartetu si

na lydické zabarvení, kdy do
uváděné

vyznačuje

současnosti).

netradičním

větě

často

v

Krejčí

oblíbil na mnoha místech zejmé-

diatoniky vkládá zvýšený 4.

stupeň.

posazení. Tonální

Kvartové harmonie

místech prvního kvartetu zde mizí, také souvislejší bitonální plochy

náznaky zejména v 1. a 4.

první kvartet, můžeme učinit dílčí srovnání.

větě)

nenajdeme. Protože už byl analyzován

Především je

nutné zdůraznit motivickou spo-

jitost s tímto dílem, která se projevuje v poslední větě citací tematického materiálu prvního
kvartetu (viz text výše). Ostrý rozdíl je

vidět

zejména v obou A dílech scherzózních

autor se ve druhém kvartetu přiklání blíže k tanečnosti. Na této
kompoziční přemýšlivost,

Išu

Krejčího

což

samozřejmě

neodpovídá

skladbě

vět:

se projevuje velká

obecně přijímanému

náhledu na

jako na "jednoduchého" autora, kterému jsou bližší spíše nekomplikované,

mozartovsky průzračné melodie a struktury. Lze konstatovat, že kvartet právem patří mezi
nejoblíbenější Krejčího

skladby.
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Kapitola VIII
Smyčcový

kvartet č. 3

VIII 1. Obecné údaje
Toto dílo vzniklo v roce 1960 a nese
kvartetem.

Především

Poprvé provedli dílo

některé společné

znaky s druhým

smyčcovým

je to jeho rozsah (cca 23 minut) a také celková struktura skladby.

hráči

Vlachova kvarteta dne 8. 5. 1961 v Hradci Králové, krátce poté

následovala pražská premiéra (19. 5. téhož roku), a to v rámci Pražského jara. V roce 1964
vyšla partitura této skladby,
premiéru díla

kladně;

předmluvu

k ní napsal Ivan Jirko. Dobové recenze

jak Václav Holzknecht v Hudebních rozhledech, tak

např.

i

přijaly
článek

v Lidové demokracii, kde byla vyzvednuta svěžest a vtipnost skladby?3
Oproti

předchozím dvěma kvartetům

(připomeňme

tu nenalezneme

vyznačenou

základní tóninu

si, že první byl napsaný v D dur, druhý v d moll).

VIII 2. Rozbor III

smyčcového

kvartetu

VIII 2. 1. PRVNÍ VĚTA
První

věta

nese

označení

Allegro a v rámci tohoto cyklu se jedná o úvodní

část,

psa-

nou dosti volně v sonátové formě. Úvodní třít aktová introdukce nastupuje rázně v unisonu
a silné dynamice na tónu g, který

určuje

její neklidný charakter; celou introdukci
podobně

čuje

základní tóninu

tvoří vlastně

věty. Předznamenává

se zde už

výrazný, naléhavý vzestupný motiv,

jako ve druhém kvartetu. Oblast hlavního tématu se dá určit od taktu 4 a vyzna-

se několika důležitými stavebnými komponenty. Jednakje to zejména prvek utvrzující

tonalitu - ostinátní triolový pohyb na tónu g. Ovšem nutno podotknout, že trioly
stmelují jak oblast hlavního, tak i vedlejšího tématu; tímto
nic mezi

těmito

vlastně

plochami. Nad triolovým pohybem jsou uvedeny

vlastně

dochází ke stírání hratři

dvoutaktové

články,

z nichž každý zahajuje v unisonu nota g s přírazem.
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Václav Holzknecht (v rubrice Komorní soubory. Naši v mezinárodním střetnutí), in: Hudební rozhledy,
roč. XIV, 1961, Č. 13, s. 551-553.
Lidová demokracie, roč. XVII, č. 122, 21. 5. 1961, s. 4, šifra oj.
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motivb

~

______

~A,

______

~

Ukázka 28

Nelze tu mluvit o

zřetelně členěném

hlavním tématu jako takovém; pro další

postačí,

účely

když budeme nadále uvažovat o oblasti hlavního tématu. Nad triolovým pohybem
se exponuje několik dvoutaktových článků, z nichž každý uvádí krátký motivek (nebo
spíše melodicko-rytmický prvek), který bude na obrázku označen jednotlivými písmeny.
První, hrající důležitou roli, se objevuje hned v úvodu; jedná se o čtvrťovou notu g s pří
razem, za kterou následuje osminová a čtvrťová pomlka (takt 4). V dalším průběhu o něm
budu psát jako o prvku a. Motiv na konci úvodního dvoutaktí oblasti hlavního tématu (na
obrázku vyznačen písmenem b) v taktu 5 se skládá ze vzestupné melodie rovněž v triolách
a hrají ho druhé housle. Podíváme-li se blíže na počátek jeho melodické linky, vidíme,
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že

počáteční

4 tóny (as - g - b - aj se dají chápat jako transformace úvodního zdvihu
průběhu

Internacionály; z dalšího

bude

zřejmé,

že

Krejčí

má

skutečně

Internacionálu na

mysli. Další prvek, který svým vzestupným charakterem vychází z úvodního motivu, se
objevuje v osminových hodnotách ve violoncellu (takt 7 - jedná se

vlastně

o variaci mo-

tivu b).
V taktu 10 stále

pokračuje

můžeme

ostinátní pohyb ve viole,

si však povšimnout

zajímavé drobnosti týkající se notového zápisu - skladatel už nepředepisuje trioly, ale sextoly. Tato malá odchylka

přichází

ve chvíli, kdy nastupuj e gradace do prvního

melodického vrcholu a má zde svoje

opodstatnění,

dvoutaktí nastupuje v taktu 9 velice krátký

článek,

a to ve

změně

akcentace. Ve

dílčího
třetím

který je odvozen z motivu a a jenž

se liší od úvodního prvku opakováním toho samého tónu; jde tedy o variaci úvodního
prvku. Od tohoto taktu nastupuje plocha, jejíž funkcí je postupným

zahušťováním

sazby,

zesilováním dynamiky a stoupáním melodické linky v prvních houslích gradovat až do
taktu 15. V této ploše se ještě rytmicky transformuje motiv b (v houslích - takty 13-14).
Gradační

vrchol se objevuje v taktu 15;
či dílčích

niku, kdy v tektonických

opět

v

něm

vidíme pro

Krejčího

typickou tech-

většiny kvartetů

tektonických vrcholech

nechává hrát

nástroje unisono:

.t.t
Ukázka 29

Toto dvoutaktí

tvoří

věty.

Po vrcholu

hlavně

práce s ryt-

v šestnáctinách, následované plochou v

tečkovaném

tedy první výrazný

předěl

v expozici první

následuje (od taktu 17) krátká plocha, pro kterou se stává dominantní
mickou složkou.

Střídají

rytmu a v poslední

části

se tu

běhy

této oblasti zazní dvakrát motiv a (i s osminovou a šestnáctino-

vou pauzou, takty 20 a 22). Význam tohoto motivu je ještě
dvoučtvrteční a akcentací.

zvýrazněn změnou

metra na

Oblast, která nese určité prvky vedlejšího tématu, ale nemůže být označena za vedlejší téma jako takové, nastupuje v taktu 23 a jejím sjednocujícím prvkem jsou ostinátní sextoly,

opět

(podobně

in G; výrazný tonální kontrast mezi jednotlivými oblastmi zde tedy chybí,
jako ve II kvartetu) mizí jeden z

prvků tradiční
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sonátové formy. Kontrast

čímž
mů-

vidět

žeme

spíše v charakteru melodické linky, která je zde plynulejší, a také v artikulaci.

Pokud se blíže podíváme na strukturu tématu, vidíme, že se
kého motivku, který se v
debního

vyjadřování

průběhu zaznění

opět

skládá z jednoho krát-

vedlejšího tématu opakuje. Tato

úsečnost

se stává, zejména v posledních 10 letech jeho života, pro

hu-

Krejčího

charakteristickou. Samotná melodie tématu je hrána v houslích a působí trochu archaicky,
a to

hlavně

díky vedení hlasů. Dvojhlas, který představuje vedlejší téma, je nejprve veden

v konsonantních intervalech (kvinta, velká tercie a kvarta), v taktech 25 a 29

běží

hlasy

v paralelních kvintách jako jakási quasi organální melodie:
"
.,
"

;~

;-~~

1fI1en'/.fo,.te
>.-::--,.

:>

-=----

----- .
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Ukázka 30

Celá plocha se

vyznačuje

nejistou tonalitou; ta v melodii kolísá mezi C dur a a moll,

ve spodních hlasech ji pak ještě

znejisťuje

triton des - g. Na rozdíl od oblasti hlavního té-

matu, kterou tvořily spíše jednotlivé motivy a rytmické prvky, je vedlejší téma uspořádáno
periodicky (jako

neuzavřená

Sklon k melodickým

čtyřtaktovým předvětím

postupům, připomínající
například

projevuje i v dalších dílech,
stavující vedlejší téma

perioda s

končí

v

dílčích částech

v podobném úseku

a

třít aktovým závětím).

staré církevní mody, se

čtvrtého

kvartetu. Oblast před

v taktu 31 na tónu as.

V taktech 31-49 probíhá závěrečný úsek expozice, v němž se prosazují zejména prvky hlavního tématu: nejprve se do taktu 39 pracuje s jednotlivými rytmickými komponenty z

předchozího průběhu;

čtvrtkách. Krejčí

zůstávají

pohyb

a

tu

obměňuje

změna spočívá

zůstává

střídá

zejména jde o triolové rytmické hodnoty, které

bud' triolový

v

různých způsobech

motiv a; osminová a

v jeho prodloužení - ve vícerém opakování
(např.
~

takty 31 a 35), nebo Uako v taktu 38)
S

3.

(~JUHU,
>-

(~ ~,~~~,!»
Ukázka 31
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f

pohyb ve

čtvrťová

tónů:

pauza

Rytmický

tečkovaný:

původní podobě

Motiv a se v

objeví ve spodních hlasech (jako nota g s
pozměněný

viz takt 37). V taktu 39 - poté, co je znovu uveden
se

proměňuje

čtvrťových

(příbuznost

jakousi

dílčí

charakterově

hodnotách melodii, která

je patrná zejména díky

ních a druhých houslích).
tvoří

motiv a, jehož sazba

na akordickou - se navrací ve viole sextolový pohyb na tónu g. Ostatní

nástroje hrají ve
tématu

přírazem,

Tonálně

kódu, na jejímž

paralelně

vychází z vedlejšího

vedeným sextám a kvintám v prv-

vyústí do C dur - tedy do subdominanty. Takty 45-49
počátku

se nejprve na tónu des objeví podvakrát mo-

tiva (takty 45-46). Hudební materiál tu tedy vychází z hlavního tématu. Expozice končí

v taktu 49 na základním tóninovém centru in G (i

přes

chromatické postupy ve viole

a violoncellu).
První

část

sonátové formy je

řešena

velice

zajímavě;

prakticky celá probíhá nad

komplementárním rytmem v triolách na tónu g, tím pádem chybí - jak už jsem

předeslal

- i výrazný tóninový kontrast mezi jednotlivými tématy. Velkou úlohu tu hraje motivická
práce;

připomeňme

si

například

význam motivu a, jehož hlavním prvkem se stal charak-

teristický rytmus.
Provedení je
rozdělit

odlišeno

repetičním

znaménkem a

začíná

v taktu 50. Dá se

na dva zcela odlišné úseky. První z nich (od taktu 50 do taktu 94) zpracovává

převážně

du

zřetelně

hudební materiál expozice. Znovu tu hraje

evoluční části

důležitou

roli prodleva g - d. V úvo-

se prosazuje materiál introdukce (která je zde

výrazně

rytmicky a me-

lodicky pozměněná) a úvodní prvek oblasti hlavního tématu - motiv a (v taktech 53-54),
ze kterého tu

zůstávají právě

jen noty s

hlavního tématu se od taktu 55
stěhuje

do violoncella,

pozměněné

zůstává

přírazem.

proměňuje

Po

těchto

rytmických

připomínkách

tvar tématu vedlejšího: sextolový pohyb se

stále na tónu g a v ostatních nástrojích je

uváděno značně

a chromatizované vedlejší téma. Cituje se tu v augmentaci a

Krejčí

užívá oproti expozici, ve které probíhal dvojhlas v konsonantních intervalech,
akordy; jedná se

často

o

se od taktu 64 pracuje

dvojsměrné

opět

alterace Uako

např.

zde po-

zahuštěné

v taktu 56). V dalším

průběhu

s jednotlivými rytmickými komponenty expozice. Po uve-

dení motivu a následuje další plocha, která je charakteristická sestupnými melodiemi
nejprve v triolách, posléze v

tečkovaném

rytmu. Poté se v taktu 72 rytmický pohyb

mění

na synkopový a ten přetrvává ve spodních hlasech až do taktu 82. Úsek od taktu 83
můžeme označit

jako

dílčí

kódu; dochází tu k dynamickému

ještě

uklidnění. Několikrát

se

cituje hlava motivu vedlejšího tématu; prvek a tu (v taktu 87) navíc prochází další
transformací:

Ukázka 32

64

začíná

V taktu 95

další úsek provedení, který zde

evidentně

plní funkci epizody. Je

uveden šestitaktovou introdukcí, sestupné chromatické akordy této plochy dávají tušit souvislost s nástupem druhého úseku v taktu 101
Zatímco tonalita v první

části

(označení

Molto meno mosso).

provedení značně kolísala, tak od taktu 101 je zřetelná

tónina c moll, obohacená chromatickými postupy ve druhých houslích. Výrazná,
laděná

melodie vrcholí v taktu 105. Struktura této oblasti je - na rozdíl od

úseku - pravidelná, dá se
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Ukázka 33

První z nich dosahuje až k taktu 115,
V druhé

periodě,

která je rozsáhlejší než

předvětí čítá

předchozí

7 a prodloužené

(10+ 10

taktů)

se

závětí

obměňuje

9

taktů.

zejména

hudební materiál basových nástrojů; v předvětí se ve spodních hlasech hraje nejprve mollový kvintakord as moll, následovaný dominantním septakordem od tónu des. Ve druhé
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části polověty

(od taktu 120) se navrací prodleva c - g ve violoncellu. Druhá polověta (od
taktu 126) je kromě posledních 4 taktů prakticky totožná s druhou polovětou první periody. Provedení končí na kvartsextakordu C dur v tiché dynamice.
Celé provedení můžeme tedy rozdělit na dvě kontrastní části, z nichž první se vyznačuje

daleko větší hybností, rytmickou pregnantností a zejména tím, že se zde pracuje
s tématy uvedenými v expozici. Naopak druhá část provedení, kterou můžeme označit
jako epizodu, přináší nový tematický materiál. Ta je vůči první ploše kontrastní zejména
charakterem (výrazová stránka se jeví jako výrazně zadumanější a melancholičtější; díky
sestupně vedené melodické lince lze říci, že má charakter jakéhosi nářku) a dále také použitím nového tematického materiálu.
Repríza začíná už v taktu l36 a v porovnání s plochou v expozici v ní dochází k ně
kolika menším změnám. V prvním taktu se na chvíli posouvá prodlevový tón na gis, vzápětí

se však vrací na tón g jako v expozici. Jinak první úsek reprízy (až do taktu 147, kdy

pásmo) probíhá spíše s drobnými změnami, které jsou patrné zejména ve
středních hlasech. Změny se týkají také způsobu zápisu; Krejčí místo triol předepisuje sextoly už od 3. taktu reprízy (takt l38), v expozici až od 5. taktu. Poté probíhá hudební dění
až do taktu 146 prakticky beze změny; první větší odlišnost vidíme až v taktu 147 (srov.
vrcholí

gradační

s takty 15-17); ta se objevuje v místě, kde měl být první dílČÍ gradační vrchol. Ten tu probíhá méně výrazně než v expozici a motiv, jenž v expozici plnil funkci onoho vrcholu, je
vypuštěn. Poté se průběh od taktu 148 zase shoduje s děním v expozici, a to včetně oblasti
vedlejšího tématu, jejíž průběh zůstává prakticky beze změny, stále na stejném tonálním
centru in g. V taktu 165 nastupuje závěrečná kóda (nadpis Poco piú mosso e stringendo),
která pracuje znovu s rytmickými modely expozice a jež shrnuje na této malé ploše větši
nu rytmických

prvků,

uvedených v

předchozím průběhu. Počátek

kódy opakuje podobný

úsek z provedení (srov. s takty 68-73 - běhy v triolách, tečkovaném rytmu a synkopách).
V taktech 173-174 se objeví v unisonu onen naléhavý motiv, který poprvé zazní v expozici (v taktech 15-16) a který byl v repríze oblasti hlavního tématu vypuštěn. Celou větu
uzavírá v taktech 176-177 motiv a na akordu C dur a vzápětí unisono, rovněž na tónu c;
tímto postupem se Krejčí opět vyhýbá tradičnímu pojetí sonátové formy.
První věta kvartetu je z hlediska formy velice zajímavě řešena (skladatel i v této
větě

- jak je jeho dobrým zvykem - pracuje se sonátovou formou v souladu s neoklasickými trendy velice originálně). Jestliže srovnáme různé typy sonátové formy, které Krejčí ve svých skladbách používá, lze tu pozorovat několik zvláštností. Jednak zaujme skutečnost, že repríza je prakticky stejně tak dlouhá jako expozice (konkrétně nepatrně kratší - asi o 3 takty). V mnohých Krejčího dílech (zejména ve zkoumaných kvartetech) se
totiž vyskytují spíše výrazně zkrácené reprízy. O tonálním kontrastu mezi oblastí hlavního
a vedlejšího tématu zde nemůže být příliš řeč. Typická pro tuto větu je práce s rytmem
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a jednotlivými motivy, které
můžeme vidět ještě

že se

Krejčí

v první

právě

větě čtvrtého smyčcového

vyostřené

se lze domnívat, že 60. léta, která
Krejčím

způsob

charakterizuje. Podobný
kvartetu. V úvodní

části

snaží vyhrotit atmosféru, což v kontextu celého jeho díla není pro

až tak typické. Vzhledem k
v

dobře

rytmus

možná

alespoň

dá tvrdit, že žádný z

zvukovosti a

přinesla

v tomto ohledu

době

stopy zanechala

dílčích aspektů těchto postupů

vidíme,
něj

zase

vzniku kvartetu (v roce 1960)
postupů

velký vývoj v rámci

nějaké

práce

(přestože

Nové hudby,
se s

určitostí

ho v jeho díle neovlivnil).

VIII 2. 2. DRUHÁ VĚTA
Druhá věta kvartetu je - zcela dle tradice
o

čtyřhlasou

jící

stručné

fugu s

poměrně

Krejčího

širokou introdukcí. Její základní formu

introdukce

expozIce

provedení

takty 1-19

20-33

34-84

označení

znázorňuje

jde

následu-

čtyřech

o takt delší. V prvních

závěrečný

díl

kóda

85-110

111-126

Moderato assai. Celá tato plocha je hrána ve vel-

mi slabé dynamice (ppp a pp). Dá se rozdělit na 2
ještě

Formálně

schéma:

Introdukce nese tempové
je

skladeb - pomalá.

články,

z nichž prvý

čítá

9 taktů, druhý

taktech zazní dvakrát za sebou tóny

zmenšeně

malého rozloženého akordu od tónu cis.
Moderato assai

Ukázka 34

Na toto dvojí

zaznění

výše

zdvih) sestupná plocha, která

zmíněného

končí

akordu navazuje Uako

"odpověd'"

na úvodní

v první frázi (sahající do taktu 9) v unisonu na tónu

Gis. Tento úsek se skládá ze sestupných kvintakordů základních harmonických funkcí stup-

nice D dur. Druhá fráze
a další

průběh

je oproti

začíná

doslovným opakováním úvodního

předchozí části poněkud pozměněn.
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čtyřtaktí

(takty 10-13)

Nad prodlevou ve violoncellu

cis - e běží místo sestupných kvintakordů dvojhlas, jehož melodický obrys vychází z úvod-

ní fráze. V taktu 19 vyústí popisovaná plocha do dominantní tóniny k D dur,

čímž

se už

připravuje

první uvedení fugového tématu od taktu 20.
Téma nastupuje ve druhých houslích a spočívá na tónech stupnice D dur:

ťj& Pl'
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Ukázka 35
Při

pohledu na jeho strukturu vidíme

několik prvků,

se kterými se v

bude dále pracovat. Jednak jsou to v prvním taktu tématu ony
(o

čistou

větší

průběhu

fugy

intervalové skoky

kvartu a malou sextu), pro další takt jsou charakteristické malé a velké sekundy

Uedná se o postupy v

půltónech

a celých tónech v rámci stupnice D dur, až na poslední

osminku gis ve třetím taktu tématu - viz takt 22). V taktu 23 nastupuje v prvních houslích
comes, který dodržuje
nevybočuje

tradiční

schéma - je posazen o kvintu výš; ani tonalita nikterak

z obvyklé šablony - prosazuje se tu dominantní tónina A dur. V taktu 27 po-

druhé nastupuje dux (ve viole), který probíhá z hlediska tonálního ukotvení a tóninového
materiálu zcela beze
zpět

do D dur.

změny;

Průvodčí

pouze je položen o oktávu níže.

Tonálně

se plocha navrací

zazní podruhé v taktu 31 a ve stejné podobě s úvodním

zazněním

je zachován pouze v prvních dvou taktech. Ve třetím taktu (takt 33), kde také končí fugová
expozice, se už jeho tvar

mění.

Tento takt

tvoří vlastně modulační

plochu, která pomocí

zmenšeného septakordu přechází do tóniny h moll.
Jestliže se podíváme na expozici jako celek,

zřetelně

vynikne, že se v ní Krejčí přidr

žuje klasického, s trochou nadsázky až "školního" modelu barokní fugy.
nástupy obou hlasů - comese a duxu - v příslušných tóninách a také

Nasvědčují

modulační

tomu

plán, jenž

od základní D dur jde přes dominantu A dur zpět do D dur a poté (už v počátku provedení) do paralelní tóniny h moll.
V počátečních fázích fugového provedení se pracuje s celým tvarem tématu. Nejprve
zazní ve violoncellu od tónu fis (celá plocha do taktu 37 probíhá v

tónině

h moll), násle-

duje v taktu 38 modulace, která vyústí do dominantní tóniny:tis molL Téma cituje nejprve
violoncello (takty 34-36), poté - rovněž v h moll - i první housle (takty 36-38). Tato
kontrapunktická práce se podobným

způsobem

zopakuje i v taktech 40-44, kdy

opět

na

nástup tématu ve violoncellu navazuje o dva takty později téma v prvních houslích (ovšem
zazní v Es dur). Až do taktu 41 se
dur;

většinou

tonálně

pohybuje v

nepříliš

vzdálených tóninách od D

používá tóniny dominantního okruhu. Naopak od taktu 42 se více pracuje

s chromatikou. Příkladem budiž např. takty 43-44, kde proti tercii ve violoncellu e - gis
je postaveno téma na tónech stupnice Es dur:
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V taktech 46-48 nastupuje téma ještě jednou v plném rozsahu, v prvních dvou taktech

spočívá

na tónech stupnice E dur.

Poté se v dalším průběhu (od taktu 49 do taktu 57) pracuje s jednotlivými prvky tématu: jednak s jeho úvodním taktem (kde jsou ony zmiňované velké intervalové kroky), jednak
s

obloukovitě

vzájemně

třetím

vedenou melodií po sekundách ve

taktu tématu. Tyto dva motivy se

v různých podobách prolínají. Vidíme to názorně
t-~
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Ukázka 37

Bohatý modulační

průběh

první

části

provedení vyústí v taktu 51 do as moll- tedy

stupnice v tritonovém vztahu k D dur - což předjímá tektonický vrchol fugy a hlavní

část

fugového provedení. V taktu 57 následuje asi hlavní a výrazově nejzávažnější část provedení. Nasvědčuje tomu výrazně silná dynamika i tonální průběh. Zásadním způsobem se proměňuje

také sazba. Základ tvoří mollový kvintakord as moll, který je ostinátně opakován ve

viole a violoncellu, kontrapunktická práce se zužuje na dvojhlas prvních a druhých houslí.
V něm se pracuje zejména s melodickým tvarem úvodního taktu tématu, který je však obohacen osminovým pohybem, chromatizován a transformován do jiných rytmických podob:

Ukázka 38
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Potom nastává v taktu 61 posun do G dur, v taktu 64

opět

návrat mollového kvinta-

kordu as moll. Poté, co se vystřídá několik dílčích tonálních center, vyústí v taktech 73-76
dění

znovu do D dur.

Závěrečný

úsek fugového provedení nastává v taktu 77. Housle se

stávají jediným nositelem melodie, která od taktu 80 sestupuje chromaticky po
a zní velmi

naléhavě, při

fugy, který

začíná

od taktu 85.

(čili

zazní od tónu as

poslechu působivě. Tento úsek už
Třetí

díl je

zřetelně

původní

po uvedení tématu, dokonce nezachovává ani
Vzhledem k

těmto skutečnostem

v pravém slova smyslu.
tomto

případě neděje,

Tomuto

označení

Třetí

Správně

měl závěr

hovořit

(podobně

o

závěrečném

dílu.

jako v provedení).

Krejčí

zde staví do vertikály jednotlivé části témat, což vidíme

v taktech 87-88, takže prováděcí prvky tu jsou stále přítomny. V taktu 89 se
opět

ocitována

(nejprve v prvních, potom v druhých houslích). Imitace touto technikou

pokračují

i v dalším

průběhu, například

o triton níže)

či

původní

tóniny D dur a hlava tématu je

v taktech 91-92 (zde nastoupí melodie ve druhých houslích

v taktech 98-99, kde violoncello imituje housle od téhož tónu. Poté se

znovu pracuje ve všech hlasech s tématem a jeho jednotlivými prvky. Ve své plné
(co se

závěr

vrátit do základní tóniny, to se však v

by odpovídala i bohatá práce s tématem

tónorod, vrací se na chvíli do

těsně

půdorys.

uvedení hlasu nastupuje od taktu 87 a od stejného tónu (od as) nastoupí téma

názorně třeba

v

intervalový

lze hovořit o tom, že se zde nejedná o fugový

by se

dílu

Druhý hlas, který nastupuje

a proto bude podle mého názoru lepší

v těsně ve druhých houslích.
mění

třetího

a jeho melodická linka je oproti ex-

polovině, výrazně pozměněná.

pozici, zejména ve své druhé

k uvedení

odlišen nápisem Tempo 1. Téma zde

tónině)

v Des dur, ve vzdálené

směřuje

půltónech

týče

podobě

rozsahu) se téma objevuje až v taktu 93 ve violoncellu od tónu g (v c moll).

V poslední části

závěru

(taktu 102) se mění sazba a

směřuje

se už do vyvrcholení. Ve

violoncellu leží prodleva G dur a v prvních houslích se ještě citují první dva takty tématu.
Celá fuga vrcholí ve všech nástrojích smyčcového kvarteta v taktech 108-110, kvinta es - b
mezi basem a prvními houslemi utvrzuje vzdálení se od původní tóniny D dur.
V taktu 111 už následuje kóda, která využívá materiál z introdukce, a to jak onen
rozložený septakord, tak i
v posledním taktu kódy se
Z
lišnými

předchozího
částmi,

patrné. Hlavní

ale

obloukovitě
Krejčí

klenutou melodii ve

navrací do

původní

čtvrťových

tóniny D dur.

rozboru vyplývá, že fuga sice dodržuje

některé

části věty

hodnotách. Teprve

tradiční

formu s

třemi

od-

odchylky od klasického fugového schématu jsou tu více než

lemuje introdukce a kóda se stejným hudebním materiálem. Har-

monické dění lze většinou analyzovat na bázi klasicko-romantické harmonie, a to zejména
v expozici a počátku provedení. Naopak v

závěrečném

dílu dochází k

zahušťování

harmo-

nie. Tím tvoří fuga částečný kontrast k první větě. Jako zajímavá se jeví skutečnost, že
v expozici dodržuje

Krejčí přísně

postupy, které jsou pro vzorovou barokní fugu typické

Uednotlivý sled témat, comes, jenž odpovídá duxu na V. stupni - dominantě, modulační
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plán - tónika, dominanta, v počátku provedení paralelní h moll). Naopak v dalším průbě
hu se

Krejčí

od

tradičního

pojetí fugy

poněkud

vzdaluje, což platí zejména o jejím třetím

dílu.

VIII 2. 3. TŘETÍ VĚTA
Třetí větu tvoří

typicky

"krejčovské"

molto. Forma scherzina je velká

třídílná

b

takty 1-16 17-32

B

c

c

,

a

,

k

33-48 49-60 61-76

tvoří dvě části,

z nichž druhá se dá

A
ď

d

doslovné

77-86 87-125 126-163

Jak vyplývá z tabulky, v dílu A jednotlivé úseky
díl B

Presto

A B A (s doslovným opakováním da capo):

A

a

označením

Scherzino, s tempovým

označit

tvoří většinou

opakování

pravidelné periody,

jako variace první.

Úvodní perioda - označena jako úsek a - sahá až do taktu 16 a skládá se ze dvou pravidelně členěných osmitaktových článků. Ve violoncellu probíhá ostinátní přiznávkový doprovod na akordu g moll, jenž je zahuštěn ve viole tritonem.
pro Krejčího tolik typickou zálibu v malých sekundách:
Presto molto
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1\

Violino J.
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ol

Opět

máme možnost sledovat
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Ukázka 39
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Housle, jež jsou nositelkami tematického

dění, uvádějí

motivy, které

ohraničují

jed-

notlivé úseky: v taktu 3-4 je to několikrát opakovaná malá sekunda es - d a v taktech 7-8
pak chromatická melodie ve druhých houslích. Charakterově připomíná Scherzo,
těmto

k

právě

díky

disonantním postupům, spíše něco mezi žertem a ironií; možná se zde - i vzhledem

přiznávkovému

stává

doprovodu - hodí označení "groteskní valčík".
Také úsek b nastupující v taktu 17 zachovává pravidelné členění; ve violoncellu
přiznávkový

mění

doprovod, tentokrát už se ale

kvintakordu es moll. Melodická linka v houslích se
staccat se zde prosazuje spíše legato, melodie je

tónů

tónový materiál - je složen z

vyznačuje

zpěvnější

zů

odlišnou artikulací. Místo

a plynulejší. Mezi violoncellem

a ostatními nástroji se objevují náznaky bitonality; violoncello hraje es moll, ostatní nástroje

spočívají

spíše v g moll. Na závěr periody (takty 29-30) se cituje v prvních houslích

úvodní motiv úseku a a celá tato šestnáctitaktová plocha
vém akordu (takt 32).
Perioda c nastupuje v taktu 33 a

zřetelně

vyznačuje

na

předchozí

Přiznávkový

jak v melodické linii, tak i v doprovodu.
violu a violoncello. Také tento úsek se

se od

končí

pro

zahuštěném

odlišuje artikulací, a to

rytmus je v ní

Krejčího

rozdělen

typickou

o volné

atonalitě.

Ovšem

Krejčí

značně

nejisté;

můžeme

k tomuto typu harmonických

dokonce
vztahů

mezi

odlehčeností,

hravostí a možná až ironickým humorem. Délka úseku c se prodlužuje na 8
kud jde o tonální ukotvení, je zde

sekundo-

taktů.

Po-

hovořit téměř

až

dochází zajímavým

způsobem;

nepoužívá k tomu příliš kvartových či jiných "novějších" typů akordů, nýbrž
zde preferuje souzvuky, které lze vysvětlit v rámci klasicko-romantické harmonie, ale
rozvádí je zcela proti jejím

pravidlům:
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Ukázka 40
Pozměněné

opakování úvodní periody (zde označená písmenem a') počíná taktem 61.

Vrací se v ní ostinátní doprovod ve violoncellu (kvintakord g moll), opakuje se také zaznění motivů

v houslích. Ve srovnání s úsekem a se

celou dobu periody se tu zapojují všechny nástroje.
z předchozího
úseku a).

průběhu (např.

vyznačuje hlavně

Závěrečná

bohatší sazbou, po

kóda využívá některé prvky

v taktech 80-81 sestupné chromatické osminy ze

72

závěru

V rámci mikrostruktury
prízou (a

závěrečnou

tvoří

úvodní díl A scherzina malou

kódou), jejíž jednotlivé úseky se

čtyřdílnou

zřetelně člení

formu s re-

po 16 (event. 24) tak-

tech. Úseky vzájemně kontrastují hlavně artikulací. Skladatel tu použil četné chromatické
postupy, spíše se však jedná o obohacení základní tóniny g moll. Úsek c, založený na sledu
alterovaných

akordů,

je tonálně neukotvený.

Trio Scherza - díl B
Díl B

tvoří

přinášejí

které

výše). Už na
vážně

výrazný kontrast vůči hybnější

části

A. Skládá se ze dvou velkých úseků,

nový hudební materiál a které se dále

začátku

Tria vidíme kontrast

v legátu. V úseku, jenž jsem

vůči

označil

člení

na

dvě

malé

věty

(viz tabulka

dílu A v artikulaci; melodie probíhá

pře

písmenem d, nastupuje opakovaný tón es ve

violoncellu, který je držen až do taktu 111. Nad ním probíhá v ostatních nástrojích melopolovětě,

die, která vykazuje tendenci (zejména ve druhé
směřovat

znovu do g moll. Ve druhé

melodický vrchol a

právě

polovětě

která je o 1 takt prodloužená)

(takty 98-99) úvodní periody se vyskytuje
části

intervalové postupy houslí v této

(takty 96-98)

můžeme

chápat jako narážku na úvodní takt Internacionály:
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Další díl úseku d přináší předvětí v nezměněné podobě, naopak závětí už svou větší
statičností a zeslabením dynamiky plní funkci dílčí kódy.
Úsek od taktu 126 lze chápat jako transformace (variace) předchozího části. Celý je
převeden

do dvoudobého metra a

tonálně spočívá

loncellu a opakovanému akordu g moll ještě více
kovaný rytmus, který prochází celým úsekem
vedoucí melodie

zůstává

stále na g moll. Tonalita se i díky vioupevňuje.

střídavě

Novým prvkem se stává

teč

violou a druhými houslemi. Funkce

prvním houslím a melodický vrchol je posazen níže než v první

části

tria. Podobně jako v minulé frázi plní úsek od taktu 150 funkci kódy, kde dochází
k celkovému výrazovému uklidnění.
Celé trio se vyznačuje neobyčejnou závažností,
maných

smyčcových kvartetů nepochybně

vyjímá z

Krejčí
části

čímž

se toto Scherzino v rámci zkou-

řady.

V ostatních kvartetech používá

spíše melodie mající charakter lidové písně. Zvláštnost lze vidět také v tom, že obě
(díl A i trio) probíhají ve stejné tónině, čímž se autor vymyká z tradičních postupů.
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VIII 2. 4. ČTVRTA VĚTA
Podobně

jako v

předchozím

druhém kvartetu vkládá i zde

Krejčí

do tradičního

čtyř

dílného cyklu větu, která přináší myšlenkově závažný obsah. Zatímco ve druhém kvartetu
nesla věta označení Recitativ, v tomto případě se vyrovnává s jiným barokním hudebním
útvarem - s ciaconou. Hudební druh ciacony (franc. chaconne, špan. chacona) vykazuje
poměrně

bohatou historii; jedná se

vlastně

o barokní tanec ve

dební schéma bylo určené variační formou; jde tedy předem

variací na

třídobém

podobně jako

dané téma. Ciaconu si oblíbili velcí barokní

v Passacaglii - o sled

mistři

chelbel a další). Podívejme se nyní, jak s touto formou zachází Iša

metru, jehož hu-

(Handel, Bach, Pa-

Krejčí.

Téma Ciacony přednáší violoncello v poměrně hluboké poloze. Když se na

něj

podí-

váme (a to zejména na jeho melodickou linku) pozorně, uvidíme, že se zde jedná o zřejmou
citaci Internacionály:
zamyšleně
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Ukázka 42
Můžeme

chající levicové přesvědčení, které se u něj
letí,

chtěl Krejčí vyjádřit.

spekulovat, co tímto tématem

přesvědčení

výrazně

Možná to bylo neutu-

objevilo už ve 30. letech minulého sto-

o správnosti myšlenek sociální spravedlnosti; nelze ovšem opominout ani

nápadnou spojitost s prvním smyčcovým kvartetem, a to zejména díky několika aspektům.
Jednak si

Krejčí

v obou

kvartety

věnoval

noval na

počest

případech

autor svému otci:

vybral

připomeňme

jeho 70. narozenin, zatímco

třetí

zpracování Internacionály, jednak oba

si, že první
byl

obě zaznění

souvislost by mohl podporovat i fakt, že
spočívají

variační

smyčcový

kvartet zkompo-

připsán právě otcově

památce. Tuto

(jak v prvním kvartetu, tak i zde)

ve stejné tónině - v D dur (srovnej s ukázkou 7). Pak je ovšem na místě zabývat

se otázkou,

proč

prof. František

si

Krejčí

Krejčí,

spojoval

právě

tuto melodii se svým otcem. Je totiž známo, že

filosof, pozitivista a také

Masarykův

vrstevník a

přítel, rozhodně

žádné levicové tendence neměl a takové názory nezastával. Možná se jednalo o akt jistého
sebepotvrzení

Krejčího

odlišného postoje

vůči otcově autoritě;

avšak vzhledem k tomu,

že výše uvedené teorie nemají žádnou oporu v pramenech, musíme je považovat za pouhé
dohady,

byť

by se nakonec

kompozičnímu

zpracování

pravdě

těchto

blížily. Následující

řádky

se však budou spíše

věnovat

variací.

Téma začíná na malém d, v souladu s tradicí ho poprvé uvádí bas - tedy violoncello.
Vyznačuje

se pozvolným vzestupným pohybem (čemuž napomohlo i přehození třetího tak-

tu melodické linky Internacionály o oktávu výš) až do taktů 6-7, kde se nachází melodický
74

vrchol tématu a zároveň v taktu 7 téma končí.
mických hodnotách - na

půlových

Převážná jeho část spočívá

dobách, v taktech 4 a 6 se objevují

na dlouhých ryt-

čtvrťové

hodnoty.

V osmém taktu začíná první variace a k tématu, které se přestěhovalo do violy, se
přidává navíc hybnější protihlas v houslích. Tonalitu D dur utvrzuje prodleva d - a držená
ve violoncellu.

Rozměr zůstává

přidržují výhradně tónů

zachován na 7 taktech. Jak protihlas, tak základní téma se

této stupnice; platí to nejen pro tuto variaci, ale i pro

následující. Tvar tématu se zde

výrazněji nemění;

čtyři

takty té

pouze v prvním a pátém taktu najdeme

drobnou změnu v rytmu. Nástupy hlasů se liší od obvyklé ciacony; spíše se tento úsek chová
jako quasi oktávová fuga s druhým, třetím i čtvrtým nástupem tématu vždy o oktávu výše.

Druhá variace počínající v taktu 14 přináší zapojení všech nástrojů smyčcového
kvarteta, téma se stěhuje do prvních houslí, zůstává zachováno ve stejném rozsahu a je
v taktech 4-5 pozměněno jak rytmicky, tak i melodicky. Také v této variaci vychází tónový materiál výhradně ze stupnice D dur (až na jedno obohacení tónem b ve viole).
tvoří

třetí

variace.
Od předchozích variací se už podstatně liší; celá se vyznačuje zesílenou dynamikou a rychTakty 22-25

krátkou spojku a po ní hned (v taktu 26) nastupuje

lejším rytmickým pohybem v protihlasech. Téma nastupuje
houslí a violoncella a

začíná

se s ním poprvé

výrazněji

rázně

ve dvojhlase prvních

pracovat. Od taktu 28 se jeho me-

lodická linka v houslích značně odchyluje od původního tvaru; druhý hlas ve violoncellu
zůstává do taktu 29 ještě v nezměněném tvaru, poté se však i on vyznačuje klesajícím pohybem. Také tonalita už zde není zřetelná, téma ve violoncellu se dostává jakoby do B dur,
ovšem celá plocha v

sobě

nese

určité napětí.

Jsou v ní totiž použity

zahuštěné

akordy, které nejsou rozvedeny dle pravidel klasicko-romantické harmonie. V

a zmenšené
závěru

vari-

ace je teprve patrná modulace do stejnojmenné tóniny d moll.
Všechny nástroje se do hudebního
Téma se vrací do jednoho hlasu,

zůstává

dění

zapojují i ve

čtvrté

variaci (od taktu 34).

tentokrát ve violoncellu a začíná znovu od tónu d.

V jeho melodické lince u prvních čtyřech taktů nacházíme jedinou, zato však důležitou
změnu - tónfis ve 3. taktu tématu (takt 36) je nahrazen tónem/, čímž získává celá variace
mollový charakter. Oproti předchozímu úseku se tu prosazuje ještě více homofonní sazba;
melodie, která vychází z protihlasu, jenž zazněl v první variaci (srov. takty 8-14), postupuje
ve zbývajících třech hlasech nad základním tématem. Homofonní posazení hlasů v této variaci už anticipuje vrchol celé věty.

Tonálně je

ukotvena, jak už bylo zmíněno výše, zřetelně

v tónině d moll s tím, že v druhé části míří do F dur (i když v taktu 38 zazní oslabeně).
Téma se v posledních 3 taktech vytrácí, místo něj zůstává ve violoncellu držen tón C.
Také další, v pořadí již pátá variace (od taktu 41)

spočívá zpočátku

v

tónině

d moll.

Téma se tentokrát příliš neliší od základního tvaru, jeho rytmická struktura se shoduje
s jeho prvním uvedením (takty 1-7). Pouze je zde - jako v předchozí variaci - přetrans
ponováno do mollové tóniny. V taktech 47-48 probíhá modulace do h moll.
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Velký

gradační

oblouk

pokračuje

také v taktu 49, kde

se zvyšuje tempo (Poco piu vivo) i dynamika. téma se

začíná

stěhuje

šestá variace. Znovu

do violoncella. Transponuje

se do h moll a pracuje se s ním kontrapunkticky; protihlasy v prvních a druhých houslích
vycházejí

evidentně

z materiálu tématu. Mizí tu

ohraničení

mezi jednotlivými variacemi,

naopak se zde začíná (od taktu 56) více prosazovat periodičnost, která je typická spíše pro
jeho taneční věty. Krejčí také opouští polyfonickou práci.
Úsek od taktu 56 můžeme ještě označit jako sedmou variaci. Dochází tu k přechod
nému

zklidnění,

což ukazuje

poprvé objevuje v

původním

housle Ueho úloha se navíc

hlavně

slabší dynamika. Téma (resp. jeho první 4 takty) se

tvaru Internacionály, je převedeno do C dur a hrají ho první

zvýrazňuje

nápisem espressivo):

planu

piano

oSub!,

sub.p

Ukázka 43

Téma zde tvoří čtyřtaktové články, jež se od sebe prakticky neliší. Tonalita C dur
je oslabena díky použití mimotonálních septakordů 7. stupně. Ve statickém homofonním
doprovodu se

vystřídají

Takty 64-71

dva rytmické vzorce.

tvoří

spojku, která velmi rychle vygraduje až k

počátku

tektonického

vrcholu. Dvoutaktový motiv uvedený dvakrát za sebou v houslích (takty 64-65) je vzápětí
rytmicky diminuován.

Zajímavě

se tu jeví použití tónového materiálu; jak horizontální,

tak vertikální složka je sestavena z celotónových
další úseky tvořily přesně
rezignovat.
Vrchol celé
Krejčího

věty

ohraničené

těchto

říci,

že by

variace, budu na takové nahlížení v dalším průběhu

vrcholech -

v unisonu, tonální centrum spočívá na Gis silně.

Protože už nelze

nastává z tektonického hlediska v dílu od taktu 72.

oblíbenou práci v

tento úsek velice

postupů.

čili

kromě

Opět

vidíme

fortissima je to jednoduchá sazba

na lydickém stupni. Ovšem výrazově působí

S tématem se pracuje už ve všech parametrech; s rytmem, melodií,

rozsahem. Tato plocha končí v taktu 87 a hned poté nastupuje úsek, který nápadně kontrastuje s předchozí dynamikou. Celá budí dojem jakési "ozvěny" předchozího tektonického vrcholu. Melodii, která probíhala v předchozím úseku unisono, zde hrají jenom samotné první
housle. Doprovod tu

tvoří

pouze v několika polohách opakované tóny Gis v pizzicatu.
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Od taktu 105 je
ké

sazbě

opět

patrná práce se základním tématem. Téma nastupuje v akordic-

(držený tón cis ve violoncellu upomíná ještě na

předchozí

vrchol) a

výrazně

se

s jeho harmonickou stránkou pracuje:

Ukázka 44
Změněný

jí pravidelně

charakter Ciacony pokračuje i v dalším průběhu, stále více se zde prosazu-

členěné

Další oblast můžeme
zpočátku

rytmus
ní

část

dílčí

úseky, které zpracovávají téma, a jejich délka se
vytyčit

zřetelně

prodlužuje.

od taktu 105 do taktu 131. Tento úsek sjednocuje synkopický

ve violoncellu, později i v ostatních nástrojích kromě prvních houslí. Prv-

dosahuje do taktu 112, závětí je pak značně prodloužené; toto se dá chápat též jako

kóda.
Rytmus se pak

mění

v taktu 132, kde nastupuje

čistě

homofonní sazba a tonali-

ta se pohybuje v e moll. Až do taktu 138 se cituje melodická linka tématu (tedy
ních 7

taktů);

poté se už

začíná připravovat

uvedení dalšího úseku. Ten

začíná

původ

od tak-

tu 153, téma nastupuje ve vysoké poloze a podruhé tu zazní citace melodie Internacionály
v úplné

podobě:

t-r

Ukázka 45

Jeho význam je znovu Uako

při předchozím zaznění

nadpisem forte espressivo ma dolce,

čímž Krejčí dostatečně vyjadřuje

Citace Internacionály končí v taktu 160 a poté následuje
závěrečné zklidnění
Při

shrnutí

zaujme u

Krejčího netradiční

že se téma hned po prvním uvedení v basu
o

skladbu;

můžeme

závěrečná

jeho

zdůrazněn
důležitost.

kóda, ve které probíhá

a ztišení až do ppp.

věty

statečně

v taktech 56-63)

práce s touto formou. Už

stěhuje

do dalších

skladatelově tvůrčím přístupu. Přísný variační průběh

tedy

říci,

že se jedná (zejména ve druhé

fantazie.
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nástrojů,

skutečnost,

vypovídá do-

se nedodržuje po celou

polovině věty)

spíše o

variační

VIII 2. 5. pATA VĚTA
Finální pátá věta je psaná v rondové
rysy. Její formové schéma

znázorňuje

a

1

a

takty 1-15 16-23

2

m

24-31

a opět v ní lze pozorovat některé sonátové

následující obrázek:
B (X)
ba

A
1

formě

1

m

2

f

m

e

3

g

a

1

d

c

a
a1,2

75-90 91-106 107-114

67-74

a

D

e

a

37-49 50-66

32-36

C

a

Kóda

2

115-129 130-146 147-161 163-167 168-179 180-187 188- 212
Musí se však připomenout, že výše

zmíněné

schema je spíše

orientační. Například

díl B může být klidně chápán jako část X s evolučními prvky. Na úvod nastupuje
rozsáhlá introdukce (15

taktů),

probíhají osminové figurativní

ve které se

běhy;

naznačuje

tematické

dění.

poměrně

Až do taktu 10 tu

nejprve v hlubších nástrojích (viola, violoncello), poté

na chvíli v taktech 7 a 8 přecházejí do houslí. V

závěrečných pěti

taktech introdukce mizí

osminový pohyb a namísto toho se tu hrají v pizzicatu zahuštěné akordy. Tento úsek introdukce už
na 2

připravuje

čtyřtaktí;

vlastně

z

tónů

první nástup periody a. Ta

začíná

v taktu 16 a je

pravidelně členěna

uvádí výraznou myšlenkou přednášenou v prvních houslích, která se skládá
kvintakordu g moll:
/-----

Ij] ijJ

J Hr br r r

r-3'!

.
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I ~1 ~ ff

l'
I
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II J~l ql
Ukázka 46

Také z harmonického hlediska zůstává dění zatím ve funkcích tóniny g molL Na tuto
výraznou hlavu navazuje v dalších dvou taktech chromatická vzestupná melodie v osminových hodnotách

(přednášejí

kterou jsem si označil jako a

2

ký materiál

evidentně

ji stále první housle). V taktu 24 nastupuje druhá perioda,
.

Ta se tu jeví jako variace úvodního úseku. Její melodic-

vychází z

předchozí části
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(nejprve

počáteční

sestupná linie hrána

v houslích, která

přibírá ještě

chází z předchozího
středně

dění).

závěru

tón fis, vzestupná linie v

Oba již výše

zmíněné

aJ
fl

.01

~j li

J; ~ ~'1i-

polověty

taktéž vy-

motivy, které na sebe v úseku a bezpro-

navazují v horizontální linii, jsou teď postaveny proti
" fl

první

.""i:

~

sobě

jako dvojhlas:

_l

.p
"rec

pp' '-L- """-?"'l.-!.-y

r

.-!.... ~ ...~

-

~

I

,

1'"

Ukázka 47
Tonálně

není tato perioda uzavřena -

titaktová mezivěta a po ní nastupuje

část,

končí

na kvartsextakordu F dur. Následuje pě

kterou jsem si

stále jedná o rozvijení první periody). Hlavním

označil

důvodem

písmenem b

pro toto

označení

(přestože

se

se stalo posu-

nutí tonálního centra na a (což je utvrzeno prodlevovou kvintou ve violoncellu). Hudební
dění

v taktech 24-66 je možno vzhledem k

evoluční

práci s tématem chápat

rovněž

jako

díl X.
Návrat dílu a nastává v taktu 67, oproti prvnímu uvedení je perioda pozměněna ve
l

svém 3. a 4. taktu (takty 69-70), a to harmonicky, melodicky i
75 nastupuje díl, jenž jsem si

označil

jako C a který lze

instrumentačně.

rozdělit

V taktu

na dva šestnáctitakto-

vé články. Úvodní z nich exponuje v prvních houslích melodii, jež probíhá v dlouhých
rytmických hodnotách a která

připomíná

v první

polovětě

svým rytmickým

půdorysem

inspiraci lidovou nápěvností:
~ ~~~ ~
>

1

~r ~q

14\5+ ri'

Ukázka 48

Také druhý úsek od taktu 91 vychází z materiálu v
čátku

se -

doplněny

podobně

předchozí periodě;

v jejím po-

jako předtím - objevují velké intervalové skoky na tónu es, které jsou

v basu kvintakordem g moll.

Díl a znovu nastupující od taktu 107 využívá hudební materiál z obou úvodních period dílu A: zatímco první čtyřtaktí odpovídá předvětí periody al , tak druhé čtyřtaktí evi-

dentně vychází z periody a (srov. s takty 24-31). Po zaznění rondového tématu následuje
díl, jenž bude označen písmenem D. Jedná se o nejrozsáhlejší plochu v rámci této věty.
Uvádí ji v D dur po sazená melodie v prvních houslích, kterou doprovází rychlé opakované
2
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tóny v šestnáctinových hodnotách. Také tato
se

závětím

část

zachovává pravidelné periodické

zkráceným o jeden takt (první periodu jsem

označil

členění,

písmenem e). Místo po-

sledního taktu, který by ji uspokojivě uzavřel, vpadne od taktu 130 přímo úsek, jenž přiná
ší tektonický vrchol celé věty.
částech

Opět -

jak už bylo několikrát připomínáno - je v podobných

možné pozorovat typickou práci lši

Krejčího, během

které dosahuje nejvyššího

napětí

velice prostými prostředky.
V taktu 147 nastupuje druhé zaznění periody e. To se opakuje prakticky beze
Závěrečný

až do taktu 161.
rytmické
vanou

sazbě

část

úsek

před

změny

návratem rondového dílu a uvádí nejprve v homo-

plochu, v jejímž melodickém obrysu

můžeme

rozpoznat

opět

transformo-

Internacionály:

Ukázka 49

Hudební materiál v posledním návratu úseku a v taktu 180 znovu kombinuje prvky
periody

aJ

i i; počáteční dva takty odpovídají téměř doslova periodě

aj,

další 2 takty se

zase vracejí k průběhu v periodě a . Kombinace materiálu z obou těchto částí se poté ještě
2

jednou zopakuje, takt 187 končí na tónině g moll.
Kóda začínající od taktu 188 využívá zpočátku rytmus periody aj a svým charakterem už

směřuje

k efektnímu závěru.

Rondo vcelku není
hlasech, hudební
písňově laděné

formy však

dění

v

složité. Melodie většinou probíhají ve vrchních

něm určují převážně pravidelně stavěné

periody. Nechybí zde

melodie i motivické scelení tématem Internacionály.

opět určit

smyčcového

typ rondové

kvartetu Iši Krejčího

celkové analýze tohoto kvartetu, vzniklého v rámci

III. symfonie in C,

Přesný

nelze; jedná se tedy spíše o vícedílnou formu s rondovými prvky.

VIII. 3. Shrnutí III.
Při

kompozičně příliš

můžeme

rozpoznat

Krejčího

několik znaků společných

tvorby v sousedství

s předchozím dílem pro

toto nástrojové obsazení. Pro obě skladby je charakteristické stmelení jedním závažným
tématem (zde zejména význam úvodního zdvihu Internacionály). Jak druhý, tak třetí kvartet se podobají zejména svou formální stránkou, kde
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čtvrtá věta,

vložená do klasického

čtyřvětého

sonátového cyklu,

tvoří nejdůležitější část

zímu dílu

mění

tématicko-motivická práce. V první

(i v první

větě)

rozpoznat souvislé téma; od

třetího

skladby.
větě

Poněkud

předcho

se oproti

druhého kvartetu se

ještě

dalo

výše (a to platí i pro další dva, což

bude v dalším textu ještě reflektováno) se už pracuje místo tématu s jednotlivými rytmicvyznačuje ostřejší

kými modely a krátkými úseky. Skladba se
v první

větě.

Už byla

řeč

disonantností, zejména pak

o její propojenosti závažným tématem, jehož citace lze vypozo-

rovat ještě v dalších třech větách. Jednotlivé typy vět jsou mezi sebou
rozeznáváme v nich

několik

rovin

Krejčího

hudebního

vyjadřování.

ostře

diferencované,

Výrazová závažnost,

která hrála důležitou roli i ve druhém kvartetu, se objevuje také zde. Na celkové

struktuře

kvartetu je dobře vidět Krejčího obliba polyfonních forem; použil v něm dokonce
tohoto typu.
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dvě věty

Kapitola IX

Smyčcový

kvartet č. 4

IX 1. Obecné údaje
Tento smyčcový kvartet, předposlední v Krejčího tvorbě, vznikl v roce 1966 a autor se v něm vrací opět ke klasickému čtyřvětému schématu. Premiéru mělo dílo téhož
roku 19. května v Ostravě na koncertě Vlachova kvarteta, pražská premiéra se datuje
o tři dny později - 22. 5. 1966. Partitura čtvrtého kvartetu vyšla v roce 1970, před
mluvu sepsal Václav Holzknecht. Oproti předchozím dvěma dílům pro toto nástrojové
obsazení se vyznačuje kratší délkou jednotlivých vět. Kvartet byl - ostatně stejně jako
předchozí díla - přijat kladně; Jaroslav Přikryl v recenzi na pražskou premiéru kvartetu
píše: "Krejčího skladby hraje Vlachovo kvarteto doslova kongeniálně, právě v onom originálním spojení zdánlivě naivního úsměvu s hlubokou nostalgií a virtuosní kompoziční
,,74
sazbou.
Protože se čtvrtému smyčcovému kvartetu věnovala práce již výše zmíněné Terezy
Karlíkové, nebudu zde příliš rozebírat skutečnosti, o kterých se autorka zmiňuje. Tím by
se vlastně opakovalo mnoho
textu budu vycházet.

IX 2. Rozbor IV.

věcí,

v práci již řečených.

smyčcového

Nicméně

z některých pasáží jejího

kvartetu

IX 2. 1. PRVNÍ VĚTA
Úvodní věta skladby je psaná opět ve volně komponované sonátové formě. Začátek
tvoří čtyřtaktová

introdukce, která se skládá ze vzestupných tónů, nejčastěji v kvintách
a kvartách. Svým charakterem připomíná podobně stavěnou introdukci ve fuze třetího
smyčcového kvartetu (srov. takty 1-4 tohoto díla). Do toho vpadne rázně a s prudkou
naléhavostí homorytmická plocha ve forte, která je zpočátku tonálně ukotvena v g moll,
ale velmi rychle je tonalita znejistěna. Důležitou roli v ní hraje práce s jednotlivými motivy; celá oblast hlavního tématu se vyznačuje velkou rytmickou členitostí. Homorytmie
charakterizuje celou oblast hlavního tématu; až do taktu 20 hrají tímto
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způsobem

Jaroslav Přikryl, Glosy o komorních souborech, in: Hudební rozhledy, roč. 19, 1966, Č. 13, s. 401.
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bez

výjimky všechny nástroje. Celý tento úsek se zakládá na principu zpracování krátkých
melodicko-rytmických

prvků,

které

Krejčí

v dalším

průběhu

Karlíková si ve své práci všímá zejména rytmických
hlavního tématu a které jsou pro strukturu

vzorců,

věty určující.

hlavního tématu

obměňuje.

ze kterých se skládá oblast

Její analýza výskytu

těchto

ryt-

mických modelů je dosti podrobná?5 Připomeňme si tedy úvodní plochu, ve které jsou ony
vzorce exponovány:
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Ukázka 50

Téma tedy nemá periodickou strukturu, čímž nápadně připomíná úvodní větu ze
III. smyčcového kvartetu. Důležitý pro další vývoj v celé větě se stává úvodní melodický
zdvih v charakteristickém rytmu (tři vzestupné osminky g - a - b v unisonu v taktu 5,
následované osminovou pauzou). S melodickou a také rytmickou strukturou tohoto motivu
se dále pracuje: vzápětí po prvním zaznění je motiv přeměněn do rytmické inverze, takt 8
můžeme také chápat jako jakousi transformaci motivu v inverzní podobě a navíc zároveň

v augmentaci, v taktu 10 zazní jeho melodická linka v inverzi raka. Neustálé obměňování
melodické linky těchto rytmických vzorců probíhá po celou oblast hlavního tématu. Jednotlivá tonální centra lze v první větě rozpoznat spíše jen v některých úsecích. Jestliže
budeme brát jako základní tonální centrum in G, tak lze říci, že v této ploše vyúsťují jednotlivé fráze do nepříliš vzdálených tónin, i když jednotlivé pře chodové plochy jsou ostře
disonantní, možná až atonální Uak také připomíná ve své práci Karlíková7\

Od základní-

ho tonálního centra in G se přejde v taktu 14 do dalšího in D (se sklonem k d moll), takt
21 vyústí nakrátko do e moll.
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Karlíková, cit. v pozn. 41, s 26-32.
.v s. 39.
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Spojovací oddíl mezi oblastí hlavního a vedlejšího tématu je možno vysledovat od
taktu 29. Melodie v houslích tu

skočí

kou rytmickou hybnost. Od taktu 31 nastává také
anticipuje

dění

opouštějí

onu prud-

uklidnění.

Zde už se

o oktávu výš a ostatní nástroje

oblasti vedlejšího tématu, a to

určité

hlavně

tovaná podoba úvodního rytmického vzorce tu

dynamické

rytmicky a také artikulací. Augmen-

zůstává

a v oblasti vedlejšího tématu se

pomocí tohoto vzorce utváří hlavní melodická linka. V tomto přechodovém pásmu se tedy
prolínají prvky oblasti vedlejšího i hlavního tématu. V taktu 39 nastupuje prvek sjednocující celou oblast vedlejšího tématu - ostinátní

tečkované

rytmy, které jsou do taktu 42

hrány ve vrchních nástrojích a pak je přebírá v taktu 43 violoncello.
Vedlejší téma (oblast vedlejšího tématu)
v ostinátním

tečkovaném

rytmu a má

tech):
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Ukázka 51

Úvodní takt oblasti vedlejšího tématu zpracovává opět rytmický prvek označený
jako a (dá se
ňuje

říci,

že je tu posazen v augmentaci inverze). Tonální centrum (in C) zneklid-

prodleva h hraná ve violoncellu. V melodické lince můžeme dokonce hovořit i o kom-

binaci

prvků tradičních modů;

jakoby určovaly

dotyčný

jednotlivé fráze tématu

končí

na

různých

modus (v taktu 51 na g - jako by mixolydický modus, v taktu 57

na e - frygický, v taktu 64 na d - dórský). Takty 65-72, které ještě
lejšího tématu,

tvoří

E dur v taktu 70)

akordech, které

patří

do oblasti ved-

svým charakterem (ztišení až do pianissima, tonální

závěrečný

úsek expozice.

Přestože

vyústění

hudební materiál vychází z

plochy, tak ho lze chápat v rámci sonátové formy i jako

závěrečné

téma.

do

předchozí

Tonálně

se tato

plocha projasňuje do zeslabené E dur (která je nejvíce patrná v taktu 70 na tonickém
kvartsextakordu) :
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Ukázka 52

Expozice jako celek se tedy skládá ze tří bloků, z nichž první zastupuje oblast hlavního tématu, druhý můžeme považovat za spojovací oddíl a třetí představuje v rámci sonátové formy oblast vedlejšího tématu. Jednotlivé plochy jsou od sebe zřetelně odlišeny
charakterem, sazbou a artikulací, motivicky se pak propojují oním úvodním rytmickým
modelem z hlavního tématu.
Protože do této chvíle byly prozkoumány už tři smyčcové kvartety z Krejčího tvorby, nelze se ubránit dílčímu srovnání s třetím kvartetem a zejména pak s jeho první větou.
V prvních větách obou cyklů lze z pohledu kompoziční práce najít nápadnou podobnost.
Jednak v charakterech oblastí hlavního a vedlejšího tématu, jednak ve způsobu práce
s krátkými rytmickými vzorci. Dokonce se tu dá uvažovat i o tom, že některé melodické či rytmické postupy evidentně narážejí právě na třetí kvartet. To se týče např. taktů

23-24, ve kterých se prakticky v nezměněné
vého kvartetu:
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podobě

cituje motiv a ze

třetího smyčco

Ukázka 53

Další příklad spojení obou kvartetů dokumentuje i následující obrázek ze závěru spojovacího oddílu:
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Ukázka 54

Dotyčná

plocha nápadně připomíná druhou část provedení z první věty třetího kvartetu, a to jak svým rytmem, tak i stejnou sestupnou melodickou linkou.
V taktu 73

začíná

provedení, které je svým

rozměrem výrazně

kratší než expozice

a pracuje se v něm prakticky jen s prvky oblasti hlavního tématu. Úvodní zdvih nastupuje
na prvních třech tónech c moll - tedy na subdominantní tónině oproti základní
G, poté

přejde

v taktech 77-78 do d moll. V dalším

průběhu

se harmonické

tonalitě

dění

in

znovu

zahušťuje,
např.

prosazuje se v něm bohatá chromatika. Dílčí tonální centra tu lze vypozorovat,
v taktu 81, kde je zopakován úvodní rytmický model in es (první tři tóny). Také

v provedení převládá -

podobně jako

tomu bylo v předchozí oblasti hlavního tématu - ho-

morytmie, která se narušuje jen v několika taktech (např. v taktech 77-78, kde je ve dvou
pásmech proti sobě postaven variovaný úvodní rytmický motiv):
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Ukázka 55

V taktu 98 začíná nový úsek, který by se dal označit jako repríza. Vzhledem k ně
kterým znakům se lze domnívat, že se jedná o reprízu zrcadlovou. Nazírání na tuto plochu
takovým způsobem podporuje zejména tón g, na kterém nastupuje úvodní akcentovaný
zdvih s přírazem (takt 98):
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Ukázka 56

Tonální centrum in g navíc zůstává jako ostinátní tečkovaný rytmus ve viole. Toto
všechno lze chápat jako prvek tonálního sjednocení s hlavním tématem, kde, jak jsme
si ukázali, bylo základní tonální centrum in G. Navíc o zrcadlové repríze zde mluví jak
Václav Holzknecht, tak i Tereza Karlíková?7 Také závěr oblasti vedlejšího tématu, která
v taktu 117 vyústí do akordu A dur, jenž je v subdominantním vztahu k E dur, by tomuto
sjednocení mohl nasvědčovat. V taktu 118 pak začíná zcela jasně zkrácená repríza oblasti
hlavního tématu, jejíž úvod nastupuje opět v základní tónině g moll. Oproti expozici probíhá bez výraznější změny až do taktu 126. Na reprízu oblasti hlavního tématu plynule
navazuje úsek od taktu 127, který už představuje závěrečnou kódu. Ta vyústí tonálně do
E dur (tedy

77

podobně

jako

závěr

oblasti hlavního tématu v expozici) v taktu 134; úplný

Tamtéž, s. 40; Holzknecht, cit. v pOZll. 19, s. 183.
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závěr

však nekončí - jak by bylo v sonátovém tonálním plánu zvykem - na základní
tónině, nýbrž spočívá na prázdném akordu od tónu e, což má své opodstatnění - Krejčí
si zde

připravuje

uvedení druhé

věty

více stmelí.
Jestliže shrneme celou první

v základní

větu,

tónině

e moll,

čímž

se tento cyklus ještě

objevuje se zde práce, kterou

Krejčí

používal

i v jiných skladbách. Svou délkou se dosti liší od úvodních částí předchozích kvartetů.
Návrat k malým formám, jak o tom už mluvil Holzknecht, je už při pohledu na první větu
více než patrný. Ovšem Krejčí pracuje i na této malé ploše se sonátovou formou, i přes
poměrně jednoduché výrazové prostředky a krátkost věty, velice originálně. Nesklouzává
tedy k šablonovitosti, kombinuje zde tradiční prvky sonátové formy s "neoklasickým" obohacováním o další postupy. Variační práce s krátkými melodicko-rytmickými úseky je tu
oproti ostatním kvartetům ještě více vystupňovaná; takové postupy nejvíce krystalizovaly
právě

v jeho posledních skladbách.

IX 2. 2. DRUHA VĚTA
plní funkci pomalé věty v čtyřvětém sonátovém cyklu. Její formu může
me označit jako volně komponovanou fugu. Již v úvodní introdukci (v taktech 1-5) hrají
druhé housle, viola a violoncello v unisonu melodii, jejíž rytmický obrys se vztahuje
k počátečnímu zaznění tématu (taktu 6). ·UŽ z prvních taktů introdukce je také zřetelná
Tato

část

hlavní tónina této věty - e moll. Samotná oblast fugové expozice začíná tématem (dux
- vůdce), které nastupuje v taktu 6 od tónu e a vyznačuje se chromatičností a obloukovou
stavbou:

Ukázka 57

Rozsah tématu zabírá necelé čtyři takty. Jeho melodický vrchol spočívá v jeho druhém taktu, na tónufis (v taktu 7) na druhé době. Zatímco od úvodního tónu k melodickému
vrcholu se dostane téma většími intervalovými skoky, tak právě od tónu fis klesá nejprve
chromaticky po půltónech a v závěru melodie po celých tónech až k tónu aj. Druhý hlas
- comes - nastupuje v taktu 10 na tónu h (v intervalové vzdálenosti o kvintu výš), takže
se dá říci, že v dosavadním průběhu se Krejčí přidržuje schématu barokní fugy. Protivěta
nastupuje současně s comesem; s tématem jej spojuje obrys melodické linky (její melodický vrchol spočívá ve 2. taktu a poté pomalu klesá):
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Ukázka 58

Ve druhém hlasu (průvodci) nenajdeme v intervalové struktuře, ani v rytmu oproti tématu prakticky žádnou změnu. Tu můžeme pozorovat v prodloužení tématu o 1 takt,
což má ovšem (jak podotýká Karlíková) svůj velký stavebný význam z hlediska směřo
vání do prvního dílčího tektonického vrcholu. Třetí hlas (druhé zaznění duxu) nastupuje ve viole v taktu 15, opět od tónu e. V rytmické struktuře probíhá melodie celkem
beze změny, až na čtvrtý takt (takt 18), kde místo šestnáctinových not c - h vidíme noty
osminové (srov. takt 9). Téma je před druhým zazněním průvodce znovu prodlouženo
- tentokrát čítá 6 taktů. V taktu 21 nastupuje podruhé comes opět od tónu h. V prů
vodci už přicházejí výraznější změny; jednak v rozsahu, neboť je ve srovnání se základním tvarem o jeden takt zkrácen, a jednak zde nalezneme také změny v intervalové
struktuře: půltónový

tón.fis a ve

třetím

krok mezi prvním a druhým taktem tématu nahrazuje opakovaný
taktu spatřujeme místo původního půltónového kroku celý tón (viz

takt 23).
V taktu 23 tedy končí fugová expozice a od taktu 24 následuje další úsek, který
by se dal chápat jako fugové provedení. Citace tématu zazní ve vysoké poloze v prvních
houslích a působí tu velmi naléhavě, s velkou emocionální vypjatostí, a to nejen díky
posazení melodické linky, ale i harmonické složce. Už od taktu 21 lze pozorovat gradaci a vyostřování výrazu, což už směřuje právě k výše uvedené citaci. Napětí se zvyšuje
i díky neustálému oddalování rozvodu subdominantního terckvartakordu do dominanty
k e moll (vyústění citace na prázdném akordu od tónu h následuje v taktu 30). Polyfonní předivo hlasů zde ustává, doprovod k melodii inklinuje víceméně k homofonii.
Tímto se Krejčí, podobně jako ve třetím smyčcovém kvartetu, výrazně odchyluje od
tradičního

pojetí barokní fugy. V úseku od taktu 31 se přestává citovat téma v úplném
rozsahu, naopak se nyní pracuje s jeho jednotlivými částmi. Zpočátku zůstává ještě in h,

postupně

se tonalita dále znejisťuje. Proti tomu nastoupí o takt později proti hlas od tónu
cl. Ve druhých houslích běží melodická linka, která svým sestupným půdorysem vychází z druhé poloviny tématu, takže jeho jednotlivé části jsou tu postaveny proti sobě do
vertikály:
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Ukázka 59

V taktu 34 se v prvních houslích

připojuje

k citaci tématu motiv, který

zazněl

v taktu 12 v protihlase k průvodci. Celá tato melodická linka, složená z výše zmíněných
prvků, tvoří velký melodický oblouk (takt 31-35 a 36-40). V taktu 36 se navrací v doprovodu homofonní sazba, citace tématu opět obstarávají první housle. V tomto úseku
probíhá hlavní tektonický vrchol celé fugy. Odpovídá tomu i tonální plán; téma přechá
zí do vzdálené tóniny es moll. Kompoziční práce se tu podobná s prvním dílčím vrcholem v taktech 24-30; nositelkou hlavní melodické linie se stávají housle, zatímco spodní hlasy tvoří spíše akordický doprovod. Jak si také všímá Karlíková, tato akordická
plocha může

tvořit

jakousi analogii k podobnému úseku úvodní
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Ukázka 60

V taktu 59 začíná nový díl, který by se dal chápat jako závěr. Pro takové označení
hovoří nástup tématu ve violoncellu na tónu e. Oddíl je výrazně zkrácen, v tomto závě
rečném uvedení zůstalo z původního tvaru tématu jenom pět tónů. Druhý hlas nastupuje
v těsně na třetí dobu taktu 59 od tónu ei a dochází zde k jakémusi náznaku bitonality
mezi oběma hlasy:
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Ukázka 61

Třetí

hlas opět začíná o půltón níž (od cl) a nachází se v něm výrazná změna hned
v úvodním intervalu, kterým je místo kvinty triton. Také toto zahušťování hudebního
materiálu v závěrech fug se u Krejčího objevuje dosti často, jak vyplývá z analyzovaných forem tohoto typu u jeho smyčcových kvartetů, Od taktu 62 probíhají prakticky už
jen citace prvního taktu tématu střídavě v obou houslích. Závěrečná část přejde plynule
v kódu spočívající v základní tónině fugy - e moll; při pohledu na ni vidíme, že se
jedná vlastně o nepatrně pozměněnou plochu (unisono všech nástrojů), která tvořila také
introdukci.
Celkově

je možno říci, že základní formový obrys vychází z tradičního fugového
vzoru. Jestliže srovnáme tuto fugu s obdobnou větou v Krejčího třetím smyčcovém kvartetu, tak v nich nalézáme poměrně dost styčných bodů: příliš se neodklání od barokní
fugové tradice v expozici, naopak v provedení pracuje Krejčí s formou fugy dosti volně.
Typické jsou pro něj homofonní úseky v provedení a opět poměrně vypjatá výrazovost.
Karlíková konstatuje: "Dochází zde ovšem k určitým zásahům do obvyklého průběhu fugy,
které jsou podmíněny velmi vysokou mírou oné lyričnosti." 78 Jak lze pozorovat u mnoha
Krejčího

skladeb, tak druhé věty jeho cyklů se většinou lyričností a niterností vyznačovaly
a výjimku netvoří ani tato fuga. Celá věta, zejména pak ve svých melodických vrcholech,
je emocionálně velice působivá.

78

Karlíková, cit. v pozn. 41, s. 42.
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IX 2. 3. TŘETÍ VĚTA
Třetí věta

má velice přehlednou klasickou třídílnou formu A BA. Formální schéma

i s jednotlivými periodami vypadá takto:
A

B

A
,

1

a

m

b

a

takty 1-2

3-16

17-20

21-36

37-48

k

c

k

49-68

69-84

85-99

návrat
da capo

Z tabulky vyplývá, že se jedná o velkou třídílnou formu s doslovným návratem A dílu a zúženým dílem B. Po krátké dvoutaktové introdukci nastupuje perioda a, která tonálně
probíhá in C (s lydickým prvkem na tónufis a mixolydickým na tónu b). Téma je vystavě
no prakticky jen ze dvou motivů (v taktu 5 je uveden první, v taktu 9 pak druhý a oba se
dvakrát za sebou bezprostředně opakují):
Prestissimo
II

Violino I.
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Ukázka 62

Zkrácené
vé

dominantě

závětí čítá

4 takty a konec periody je tonálně

g molL Také tato

všechny prvky

Krejčího

část

hudebního

otevřen

-

(která plní v rámci cyklu funkci

vyjadřování.

spočívá

na mollo-

taneční věty)

nese

Doprovod, který k prvním houslím ob-

starávají ostatní nástroje, připomíná taneční stylizaci (podobně jako v předchozím kvartetu
a la valčík). V taktu 17 po zaznění krátké mezivěty nastupuje úsek b, exponující pravidelnou šestnáctitaktovou periodu, kde se používá i zahuštěných akordů a Krejčím oblíbených
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sekundových
závětí

postupů.

Návrat úseku a'

začíná

Předvětí zůstává

v taktu 37.

je zkráceno tentokrát na 4 takty a v taktu 49 nastává

gurativní běhy v šestnáctinových hodnotách, poté přes

závěrečná

zahuštěné

beze

kóda - nejprve fi-

sekundové akordy v tak-

tech 55-57 postoupí tonálně do C.
Kontrastní krátké trio se skládá jen z jedné periody a kódy. Oboje housle
v dvojhlase periodicky

stavěnou

sobě

melodii, která v

nese

změny,

písňový

uvádějí

charakter:

-- r---r·

Trio
dolce e sempliee

~~III'pA 10 15 I r'

I r...-g I r ~ I

LiJ·

I

I
:11

Ukázka 63

Šestnáctitaktová perioda je pravidelně stavěná po osmitaktových článcích. Celá probíhá v diatonice G dur a z chromatiky ozvláštňuje celou plochu Tria jediný chromatický
akord v prima voltě - mimotonální dominanta k Es dur (takt 84). Také v dílčí kódě Tria
spočívá

hudební

dění

v diatonice, skladatel tu použil převážně kombinace

akordů

základ-

ních harmonických funkcí.

Prestissimo odpovídá typu Krejčího tanečních vět, tak jak je známe z tohoto tvůrčí
ho období. V dílu A jsou nad přiznávkovým, valčíkovým rytmem v doprovodu uváděny
či

krátké jednotaktové

dvoutaktové motivky, Trio se potom vyznačuje zpěvností, homoryt-

mickou sazbou a harmonickou nekomplikovaností.

IX 2. 4. ČTVRTA VĚTA
Poslední
zakončení

užívání

část

kvartetu (Rando) s tempovým

celé skladby. Jejím hlavním znakem Uak na to

prvků české

uděláno".

označením

Tyto dva

lidové

písně,

nápěvy

jsou v

a to

konkrétně

písní

průběhu věty různě

Allegro vivo

upozorňuje

"Komáři

variovány a

tvoří

efektní

i Karlíková) je vy-

se ženili" a "Už je to
štěpeny

na kratší mo-

tivické úseky?9 Karlíková také preferuje pohled na tuto větu spíše jako na sonátovou formu, což

určitě

jedná (i

přes označení

má své logické

opodstatnění.

poslední

věty

Z celkového formálního hlediska se opravdu

jako "Rando") o

s některými rondovými prvky. Se sonátovou formou
volně, neboť některé

79

z jejích parametrů vypouští.

Tamtéž, s. 59.
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zřetelně členěnou

Krejčí

sonátovou formu

nakládá po svém zvyku velice

Spojovací
oddíl

Oblast RT

Závěr.

oddíl
(VT)

(mezivěta)

16-34

takty 1-15

Provedení

Repríza

Kóda

47-153

154-202

203-212

35-46

Úvod obstarává čtyřtaktový zdvih hraný v unisonu, jenž je první výraznou součás
tí oblasti hlavního tématu. Úvodní tón c dává tušit, že základní tóninové centrum věty
bude

spočívat

s krátkým

předvětím

a

klidnější

od taktu 9 (lze ho

závětím) přináší

odlehčenou,

dii; vtipnou a
o poznání

článek

in C. Další

pro Išu

označit

též jako drobnou periodu

Krejčího charakterově

typickou melo-

s typickými sekundovými postupy. Na tento úsek navazuje
spočívá

perioda, která harmonicky

na základních funkcích tóni-

ky C dur.
tři

popsané

články tvoří

- na

začátku

spojovacího oddílu

Tyto
průběhu

motivem; tuto
Obměňována

část

jedná se o

- pracuje s úvodním

od taktu 16 lze díky tomuto zpracování chápat jako

zůstává

přebírají

čtyřtaktovým
evoluční

úsek.

Karlíkové) se budu

motiv v taktech 16-19, poté je transponován o sextu výše a od

druhé housle. Takt 29 poté

nedokončenou

periodu. Takt 35

přidržovat

vyostří posluchačovu

české

písně

Už je to

přináší

úsek, u

uvádí nový hudební materiál;
něhož

(v souladu s tvrzením

vlastně

pozornost, je

transformovaná podoba

počátku

uděláno:

Iř

I

zřetelně

jeho chápání jako vedlejší téma. Tato velice nápadná pe-

rioda, která
lidové

(mezivěty)

je tu zejména jeho melodická složka; v původním tvaru Uak z hlediska me-

lodie, tak i rytmu)
taktu 24 ho

dohromady oblast hlavního tématu. Poté se v dalším

r

r

:>

F S I~ ~ F ~
11.

IF

r F S

m

ř ř

~~

I~

-

IF

F F
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Ukázka 64

V seconda
váděcí část.

voltě

se vrací úsek z

taktů

4-7; tím tedy

expozice a

začíná

pro-

V ní jsou zpracovávány jednotlivé prvky z oblasti hlavního tématu, jehož

jednotlivé úseky jsou v první
periody. Ve druhé

části

části

provedení

(od taktu 86) k tomu

stavěny

závěrečných částech

práce s tématem vedlejším.

čtyřtaktového

svých fug) komponuje

94

jako pravidelné a nepravidelné

přistupuje

Objevuje se tu i polyfonní zpracování úvodního
jako v
výše:

končí

Krejčí

v

zdvihu, který
těsně

(podobně

o malou sekundu
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Ukázka 65

Ve druhém úseku provedení (od taktu 86) k tomu
Komáři se ženili.
Tonálně

přistupuje

i práce s citací

písně

se jednotlivé úseky pohybují blízko centra in G. Druhý úsek, jestliže ho ucho-

píme sám o sobě, se vyznačuje ještě jednou formovou zajímavostí; v rámci mikrostruktury
tvoří

tento díl jakousi formu a b x b a - tedy řešení, které ve

větším měřítku

použil Krejčí

pro celou první větu kvartetu a ve kterém můžeme vidět názvuk právě na první
sonátovou formu se zrcadlovou reprízou.
Repríza probíhá prakticky beze

změny,

zuje kóda, jež využívá prvků z expozice
tématu).

a to až do taktu 202. Na ni

(závěrečný

větu

okamžitě

a její
nava-

takt z druhého úseku oblasti hlavního

Když shrneme tuto větu, zaujme v ní práce s kratšími úseky, které využívají materiálu české lidové písně. Jak správně poznamenává Karlíková, lze tuto větu chápat spíše
jako sonátovou (i přes nadpis Rando), neboť v sonátovém rondu by správně mělo zaznít
téma (označené jako rondové) ještě jednou před začátkem provedení. Zvláštnost sonátové
formy lze vidět také v tonálním plánu; chybí totiž tonální kontrast mezi jednotlivými tématy. Celá expozice - jak oblast hlavního tématu, tak i vedlejší téma - probíhá většinou in
C. Teprve v provedení pozorujeme bohatší tonální plán, jenž je prokládán dílčími úseky,
které tonalitu znejisťují.
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IX 3. Shrnutí IV.
Celkově

hudebního

smyčcového

se tedy dá

říci,

kvartetu

že také tato skladba nese všechny typické znaky

vyjadřování. Podobně

Krejčího

jako i v ostatních jeho dílech se tu prolíná několik rovin

jeho hudební tvořivosti. Jednak je to ona tendence ke zkratkovitosti a jednoduchosti, jednak
také umění komponovat široce vyklenuté, výrazově prosycené melodie s velkou působivos
tí. Struktura hudebních forem není
vět je převážně dobře

příliš

složitá, základní formové schéma jednotlivých

rozpoznatelné. Po předchozích kvartetech, jež se vyznačovaly poně

kud větší závažností, dochází v tomto díle k určitému zjednodušení hudební řeči (zejména
v posledních dvou
Na příkladu
měl

co

i v takovéto

říci.

větách).
čtvrtého

Motivická práce je však stále poměrně propracovaná.
kvartetu můžeme

pozdější době,

např. písně

Už je to

vyplyne, že všechny

písně

uděláno)
části

pozorovat, že

kdy už byl hlavní proud tohoto

Vidíme to zejména na originálním

cyklu. Pronikání lidové

názorně

je v

řešení

závěrečné větě

mohou

působit

až

jednotlivých

"směru"

vět

naivně, přesto

však

struktuře

neoklasicismus

na ústupu, stále

klasického sonátového

velice markantní;

zaujímají své pevné místo ve

96

český

některé

při

formy.

citace Uako

bližším pohledu

Kapitola X

Smyčcový

kvartet č. 5

X 1. Obecné údaje
Smyčcový

kvartet

Č.

5 byl komponován v roce 1967 a završuje se tím Krejčího tvorSpolečně

předehrou

Vivat Rossini (1967)
a Čtyřmi mužskými sbory v tradičním slohu (1966-1967) patří mezi jeho poslední díla vů

ba pro toto nástrojové obsazení.
bec. Ze všech jeho kvartetů se
se zde vrací, podobně jako ve
ný z jeho

vyznačuje

čtvrtém

smyčcových kvartetů

s orchestrální

nejkratší délkou trvání (kolem 10 minut).

kvartetu, k tradičnímu

čtyřvětému

nebyl ještě nikdy vydán tiskem. V

době

Krejčí

cyklu. Jako jedi-

psaní této práce se

rukopis - partitura nacházela v půjčovně hudebních materiálů Českého hudebního fondu.
Dotyčný

rukopis byl zhotoven patrně pro potřebu Vlachova kvarteta, za posledním taktem

skladby můžeme vyčíst přípis "Praha, ll. prosince 1967. Hošek Jaroslav". 80 Na některých
stranách partitury jsou patrné drobné opravy modrým inkoustem. Dílo se
ně

se skladbami dalších

1968 v

Domě umělců.

autorů)

premiéry až po

tvoření vůbec,

smrti - ve

středu

20. listopadu

V Hudebních rozhledech hodnotil premiéru tohoto kvartetu Milan

Kuna: " [Kvartet] je dokladem, že Krejčího

jeho

Krejčího

dočkalo (společ

tvůrčí síla

neochabla ani při konečných taktech
že do posledních chvil svého života si udržel přímo programovou oso-

bitost. Kvartet nese všechny typické znaky svého autora, jak u

něho

krystalizovaly

vlastně

už od třicátých let. Český neoklasicismus si tu říká své, případnější charakteristikou by
však bylo mluvit pouze o Krejčího stylu, který má pevně vyhraněný řád a je rozpoznatelný
z každého taktu hudby." 81

X 2. Rozbor V.

smyčcového

kvartetu

X 2. 1. PRVNÍ VĚTA
První věta nese tempové označení Allegro molto agitato. Již z prvních taktů vyplývá,
že dominantním

činitelem

v této

větě

se stane -

tetech - práce s rytmem. Ze všech úvodních

vět

podobně

jako v

předchozích

rozebíraných v této práci se

dvou kvarvyznačuje

80

Jaroslav Hošek byl s nejvyšší pravděpodobností autorem tohoto opisu.

81

Milan Kuna, Chaunův Proces a další premiéry, in: Hudební rozhledy, roč. XXI, 1968, č. 24, s. 743-74
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nejkratší délkou - 97 takty. Formálně se může jevit poněkud nejednoznačně; Krejčí psal
úvodní věty obvykle v sonátové formě (i když si mnoho jejích pravidel upravoval podle
svého), zde však mnoho parametrů nelze vysledovat, i když tu některé náznaky jsou evidentnÍ. Počáteční plochu tvoří výrazná vzestupná melodie v prvních houslích, ve které se
projevuje rytmická pestrost (vrchol této úvodní melodie spočívá v taktu 4, na tónu f\
Ostatní nástroje plní spíše doprovodnou funkci, nicméně právě v nich jsou uvedeny jednotlivé rytmické prvky důležité pro stavebný vývoj v další větě:
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Ukázka 66

Z hlediska tónového materiálu převládá v prvních taktech tón g, kterým také začíná
úvodní zdvih. Od taktu 5 je patrná bitonální část; zatímco první housle hrají v triolách
rozložený akord Des dur, v ostatních nástrojích

zůstává opakovaně

akord g - c - d

(který už se objevil v úvodním rytmickém modelu). Podobné bitonální partie, kdy jsou
jednotlivé akordy různých tónin postaveny proti sobě, můžeme pozorovat třeba v taktu 9
(opakovaný akord G dur ve spodních hlasech proti melodii spočívající in As). Rytmická
pestrost a členitost pokračuje i od taktu 5, kde se v doprovodu objeví další rytmický
prvek:
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Takt 7 přináší jakousi transformaci úvodní vzestupné melodie do delších rytmických
hodnot. Ta je
počátku

přerušena

používá v unisonu ostrých disonancí; na

sestupné velké septimy, poté v taktu 12 tritony.

od taktu 1-15

můžeme vysvětlit

proto, že v ní nenajdeme
celou řadu citací různých
v

Krejčí

v taktu 11, kde

různých

Přikláněl

bych se k tomu, že úsek

v rámci sonátové formy jako úvodní introdukci; jednak

tonálně
prvků

ukotvenou souvislejší plochu, jednak proto, že přináší
a motivů, jejichž význam se v dalším průběhu ozřejmí

oblastech.

V taktu 16 nastupuje nový úsek, jenž kontrastuje s

předchozím

dílem zejména

v artikulaci. Úvodní dvojtaktí, v němž vrchní tři nástroje (oboje housle a viola) začínají
hrát sestupné mollové kvintakordy,

tvoří

krátký

článek,

se kterým se bude dál

variačně

pracovat:

-

Q

Ukázka 68

V úseku, pro
v taktu 3.
Opět

malé

nějž

jsem použil

zde tedy vidíme

články či

kompoziční

introdukce, byl citován tento prvek

práci typickou pro

motivky. Když budeme chápat úvodních 15

žeme nazírat miniaturní úsek
tvoří

označení

taktů

Krejčího,

taktů jako

který tu

obměňuje

introdukci, pak mů

16-19 jako oblast hlavního tématu. Takty 20-23 pak

rytmickou variaci tohoto úseku, v němž mizí ostinátní tón g ve violoncellu.

čtyřtaktí směřuje

Dotyčné

k uvedení dalšího úseku, který bychom vzhledem k tonálnímu kontra-

stu (tato plocha probíhá v d moll, ve vztahu k tonálnímu centru g v

99

dominantě)

mohli

považovat za vedlejší téma. Melodie tu nastupuje s velkou naléhavostí a svým neúprosným
rytmickým tepem ve fortissimu a také artikulací

tvoří

kontrast k

předchozí

hudební myš-

lence. Takty 31-33 zde plní funkci spojky, od taktu 34 se evolučně dále pracuje s hudebním
materiálem

předchozího průběhu.

Znovu se objevuje melodie v prvních houslích a v ní

vystupuje další variace rytmického dvoutaktového modelu; tentokrát se v jeho prvním taktu rytmus mění na tečkovaný. Řetězec sestupných mollových kvintakordů, který probíhá
přebírá

v ostatních nástrojích (takt 33 a dále, srov. s takty 16, 17) naopak

doprovodnou

funkci.
Otázkou zůstává, co už lze považovat za provedení a co za expozici; vzhledem k tomu, že se v celé úvodní ploše vyskytují silné
jako na monotematickou mělo své

prováděcí

prvky, by nazírání na tuto

opodstatnění. Určitý předěl

větu

vidíme v taktech 42-43, po

kterých následuje další zpracování prvků předchozí oblasti. Místo sestupných kvintakordů
jsou hrány ve viole a ve violoncellu pouze sestupné velké tercie. V taktu 49 se

obě

pásma

"prohodí", jednotaktový rytmický model sestávající ze dvou triol a jedné osminy následované osminovou a

čtvrťovou

pauzou se

stěhuje

do ostatních

hlasů.

Ty také

určují

tonalitu

(takt 49 as moll, od taktu 51 h moll). Samotná výrazná melodie v prvních houslích není
tonálně

ukotvená. Oblast, která by se snad dala

opakovaným, prudce akcentovaným
Jak již bylo

řečeno,

pevný

znak návratu tématu bych
sazbě

zahuštěným

přechod

spatřoval

označit

jako provedení,

končí několikrát

akordem, ve kterém převládá tón d.

mezi expozicí a provedením zde chybí. Za ná-

úsek od taktu 60, což vidíme

hlavně

na akordické

se sestupnými souzvuky. První 4 takty se dají považovat za předvětí (takty 60-63),

další pak za
Přestože

g moll,

závětí.

Mizí také prodleva na tónu g,

čímž

se zeslabuje tonální centrum.

se sestupné kvintakordy ve vrchních hlasech ještě

začíná

taktu. Zcela

tu

větší

zřetelně

často

navrací do kvintakordu

roli hrát tón d, který se objevuje vždy na poslední

nastupuje melodie

označená

Můžeme

(čili

k

tónině,

ve které

to chápat jako prvek tonálního sjednocení, postup je

ale originální - nezazní in G Uak by se

předpokládalo

centrum), ale na dominantě. Takty 85-96

poté, co jsme

tvoří závěrečnou

ál z introdukce (2 takty z úvodního zdvihu).
expozice

každého

jako vedlejší téma v taktu 69, která je

posazena do a moll, tedy do tóniny v dominantním vztahu k d moll
zazní vedlejší téma poprvé).

době

Závěrečným

určili

g jako tonální

kódu, v níž se objevuje materi-

tónem d hraným v unisonu celá

končí.

Variační

práce s malými, ne více než dvoutaktovými úseky a zejména s jejich ryt-

mickými obrysy dominuje i v této
se shoduje s prvními

větami

větě. Zvukově působí

tato

věta poměrně ostře, čímž

III. a lY. kvartetu. Harmonický materiál tu

často

obstarává

práce se základními kvintakordy, které se ocitají v různých funkcích. Řešení, které jsem
předestřel,

však nemusí být chápáno jako definitivní - formu lze chápat několika odlišnými

způsoby.
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X 2. 2. DRUHA VĚTA
Po krátkém, ale bouřlivém a rytmicky prokomponovaném Allegru moltu agitatu při
chází - jako obvykle u

Krejčího

věta,

-

která plní v sonátovém cyklu funkci pomalé

Už její název - Aria - evokuje, že by se

mělo

jednat o

zpěvnou část.

části.

Formální schéma by

se mohlo znázornit asi takto:
,

kóda

introdukce

a

X

a

takty 1-2

3-14

15-60

61-70

Krajní
způsobem

části (označené

písmenem a) lemují velký

pracuje s materiálem úseku a. I v Arii hraje

střední

71-81

díl, ve kterém se

důležitou

variačním

roli rytmus; úvodní dvou-

taktová introdukce přináší rytmický model, jenž doprovází téma dílu a. Melodie tématu je
přednášena

v prvních houslích:
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Nastupuje od tónu d, ale tonalita se tu
ná stavba melodie (první fráze tématu se

znejisťuje.

vyznačuje

Tonální nejistotu podporují samot-

obloukovou stavbou a

končí

des - g). V další frázi využívá skladatel chromatické postupy a její vrchol

tritonem

spočine

na

tónu b (takt 8). Doprovod obstarává zmenšený septakord od tónu h a důležitou roli tu hra2

ostinátně

je jeho rytmus; ten se tu

opakuje a

tvoří vlastně

jednotaktový rytmický model,

který budu v dalším průběhu označovat jako model č. 1. Úsek a vyústí v taktech 12-14
tonálně

v D dur, jeho závěr můžeme chápat rovněž jako dílčí kódu. V taktu 15 začíná velký

díl, jenž jsem si

označil

písmenem X.

Důvodem

pro toto

označení

se stalo

hlavně variační

zpracování prvků, které byly uvedeny v počátečním úseku a. Celá tato oblast se dá chápat
jako sled jeho obměn.
Pro další část, která

začíná

v taktu 15, je v doprovodu typický jiný, synkopický ryt-

mus v delších hodnotách (protože taktéž hraje
ván jako model
ných vztazích

č.

2).

těchto

Variační

důležitou

roli, bude v dalším textu
části

práce v oblasti X se totiž zakládá z velké

dvou prvků. Rytmický model

č.

předznamenán

2 byl

označo

i na vzájem-

už v

dílčí kodě

předchozí části.
tvoří vlastně

Takty 15-25
v prvním

článku

tématu

a tonální plán. Hned na

obloukově

variaci úvodního úseku;

zůstává
začátku

zachována,

podstatně

se však

spočinou

mění

tónový materiál

jsou patrné prvky bitonality (b moll v prvních housobě

lích, akord g moll ve viole a violoncellu), od taktu 17 se
a

vyklenutá melodie

výše

zmíněná

pásma spojí

in Fis.
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Ve druhém

článku,

jenž se

počíná

v taktu 20, se

podíváme na rytmický doprovod, postup
a, který

končil

střídání

obě

pásma zase

je přesně

synkopickým rytmickým modelem

číslo

opačný

oddělují.

Pokud se

než v úvodním úseku

2. Variace této

části

a se totiž

na posledních dvou taktech (takty 24 a 25) uzavírají na úvodním rytmickém modelu.
V taktu 26 se ovšem rychle vrátí rytmický model
tu prochází dalšími

obměnami.

č.

2 ve viole a violoncellu a úvodní

První fráze melodie tu
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netvoří

část

oblouk, nýbrž postupuje

vzestupně

ve fis moll (doprovod spočívá na tónechfis - cis) a poté zůstává její melodická
linie na tónech a a b. Na to navazuje akordická plocha, která se skládá z řady po sobě

jdoucích kvintakordů (v obou houslích), a proti nim ostře disonuje plocha ve viole a violoncellu, která využívá podobné souzvuky, ovšem k předešlým figurují ve vzdáleném
sekundovém vztahu. Vznikají tak zahuštěné šestizvuky, jejichž význam je
zdůrazněn silnou dynamikou.
Takt 36 přináší další úsek, zůstává v něm ostinátní rytmus (model č. 2) a opakuje
se tu od tónu c kvintakord s přidanou sextou. Melodická linka nejprve klesá, ale potom
se opět vrací k obloukové stavbě. Doprovod přejde přes dominantní septakord od tónu
h a kvartsextakord e moll do podoby, jakou měl na začátku úseku a - tedy na neúplný
tritonovém

či

zmenšený septakord od téhož tónu. Navrací se také původní rytmický model č. 1, ale jen
na 4 takty. Od taktu 45 nastupuje úsek, který v první části kombinuje v lineární ploše oba
rytmické modely. První i druhý se tu po jednom taktu střídají, tónový materiál obstarává
kvintakord es moll hraný ve viole a violoncellu. Rytmický model č. 2 se vrací od taktu 49
a zůstává v doprovodu až do konce dílu X. V melodické linii probíhá dvojhlas mezi prvními a druhými houslemi, od taktu 49 se prosazují sestupné kvintakordy. Tentokrát už nejsou
disonance tak ostré, neboť v obou pásmech často zní kvintakord c moll (v doprovodu s při
danou sextou). Poté přejde tonální centrum na h (od taktu 53), čímž se už připravuje návrat
úseku a'. Ten probíhá až do taktu 65 beze změny, ale hned poté nastává podstatná změna
v doprovodu - rytmický model č. 2 tu nahrazuje původní model č. 1. Větu zakončuje kóda,
ve které se prostřídají oba rytmické modely a kde se také citují prvky z úseku a.
Z celkového hlediska se tedy jedná o třídílnou formu s variačními prvky, která zajímavě využívá zejména práce s rytmem. Z hlediska tonálního můžeme určit vzhledem
k předchozí části (která měla nejblíže k tonálnímu centru g) jako centrální tón d. Krejčí
tu používá často kombinací různých
lezneme nápadné prvky bitonality.

kvintakordů či septakordů,

na

několika

místech na-

X 2. 3. TŘETÍ VĚTA
Předposlední věta

typické označení Scherzino. Hudební řeč se
tu oproti předchozím dvěma částem podstatně zjednodušuje. Lze v ní dobře vidět návrat
k oné stránce Krejčího vyjadřování, tak jak ji známe např. z Divertimenta - Kasace.
nese pro

Krejčího

Určující

pro tuto větu jsou periodická struktura a jednoduchá kompoziční sazba, kdy
oproti vedoucí melodii (většinou v prvních houslích) je posazen většinou přiznávkový

doprovod. Po zadumané druhé části působí jak Scherzino, tak i následující Rondino uvolněným, bezstarostným a veselým dojmem. Snadno rozpoznatelné formové třídílné schéma vypadá takto:
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A

B (Trio)

A

,

1

a

b

a

k

c

c

takty 1-6

7-22

23-38

39-54

55-60

61-80

81-111

přiznávkový

Po šestitaktové introdukci, kde je uveden onen
pravidelně stavěná

v taktu 7 úsek - perioda a. Ta je

- po 8 taktech, s jasně diferencovaným

předvětím

a

opakování da capo

- v duchu

doprovod, následuje

"nejčistšího"

klasicismu

tonálně uzavřeným závětím:
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Ukázka 71
Krejčího

Zajímavost a

smysl pro vtip

můžeme

pozorovat hned v úvodu, který díky

malé tercii jakoby začínal v d moll; už v taktu 4 se ale rychle vrací durový tónorod a celá
perioda probíhá v

čisté

Druhá perioda -

diatonice D dur.
označená

jako úsek b - používá
členění

rioda a, avšak i ona zachovává pravidelné
stupeň

ku

větší

míru disonantnosti než pepřechodu

po 8 taktech. Po

na frygický

(tón es) a sekundovém akordu následuje sestupná plocha, ve které využívá akordi-

tradiční

harmonie: subdominantu s přidanou sextou, dominantní a

dominantně znějící

alterovaný akord. Návrat periody a' probíhá prakticky (až na drobné odlišnosti v
závětí)

beze

změny

efektně zakončuje

(takty 51-54). Od této periody je rovněž

zřetelně oddělena

závěru

kóda, která

celý díl A.

V taktu 61 nastupuje Trio, které začíná na dominantním akordu G dur, avšak vzápětí
směřuje

rioda c

do základní tóniny D dur. Trio se skládá ze dvou

(počínající

zpěvnou

v taktu 61) se zakládá na kontrastu dvou

melodii v akordické

takty se dají chápat také jako

sazbě.
dílčí

V druhé, prodloužené

kóda) je

v prvních houslích se staví v jednoduché
rytmu v úvodu

věty.

zřetelná

sazbě

téměř

polovět;

polovětě

taktů

av

něm

první

polověta

uvádí

(i když poslední

čtyři

tónina g moll; proti vedoucí melodii

doprovod, jenž vychází z

Perioda c' probíhá až do taktu 96 beze

prodloužené tentokrát o 15

totožných period. Pe-

změny,

její

přiznávkového
závětí

je však

se v taktu 101-102 objevuje reminiscence na
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první větu kvartetu - jedná se o řetězec sestupných kvintakordů mezi druhými houslemi
a violoncellem. Konec Tria spočívá znovu na subdominantě in G.
V tomto dílu můžeme nejlépe vidět, že si Krejčí ve větách tohoto typu bral často za
vzor hudbu vídeňských klasiků. Odpovídá tomu "učebnicové" schéma celé věty, kdy po
prvním, tanečně laděném dílu nastupuje zpěvnější trio v subdominantní G dur.
Tentokrát tu nenajdeme příliš originálních postupů v rámci formy; originalitu může
me spíše

vidět

ve využití

některých

harmonických

obratů.

X 2. 4. ČTVRTÁ VĚTA
Poslední věta tohoto cyklu stylově završuje tento kvartet a Krejčího tvorbu pro toto nástrojové obsazení. Označení Rondino použil Krejčí už v některých komorních dílech meziválečných

let (Trio - divertimento pro hoboj, klarinet a fagot a Trio pro klarinet, kontrabas

a klavír). Zdrobnělina slova "rondo" značí, že věta příliš rozsáhlá nebude. I v této zdánlivě

"jednoduché" formě však můžeme rozpoznat některé sonátové prvky.
Rondino počíná krátkou, netematickou introdukcí. V ní se předjímá několik prvků,
které zazní i v dalším průběhu věty. Jednak je to trylek nad dlouhou, půlovou notou b
(takt 2) a potom také pizzicata v osminových hodnotách třetího taktu, kterými se anticipuje charakter hlavní, úvodní myšlenky. Rondové téma počíná v taktu 4 a už na první poslech upoutá jeho artikulace. Zatímco vrchní hlas (téma v prvních houslích) hraje staccato
smyčcem,

tak doprovodné hlasy využívají techniku pizzicata:

Ukázka 72
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Tímto zajímavým zabarvením je hlavní myšlenka (samozřejmě kromě její melodické
a rytmické složky)

dostatečně

ká - 4 takty, dokonce zde
předvětí

můžeme

závětí. Tonálně

a

charakterizována. Délka tohoto tématu je
i

přes

jeho krátký rozsah

se pohybuje in D,

zřetelně

předznamenání

poměrně

krát-

rozlišit dvoutaktové

ukazuje na tóninu d moll,

ovšem závětí končí v durovém tónorodu. Chromatické postupy ve druhých houslích a viole
odlehčenosti.

dávají úseku a punc hravosti a

mezivětě

Po jednotaktové

(takt 8) nastupuje další

čtyřtaktový

úsek. Ten uvádí vý-

raznou melodii v houslích, kde jako bychom slyšeli názvuky na moravský folklór. V houslích se v taktech 10 a 12 zachovává rytmický obrys úvodního taktu. Dá se tedy
v tomto úseku už nastupují
zvýrazňuje

prováděcí

na šestnáctinových

bězích

oddělenými

se jednotlivé noty hrají

prvky. I zde se pracuje s technikou hry -

říci,

že

Krejčí

ve viole techniku détaché (tedy techniku hry, kdy

smyky).

Závěr

této periody není

tonálně uzavřen,

na-

opak její poslední takt (12) se posouvá do tonálního centra in As. S úvodním tématem se
pracuje také v dalším

průběhu

(takty 13-15), kde se podruhé objevuje ve viole trylek nad

drženou notou (zde tónem a). Po krátké jednotaktové spojce (jejíž šestnáctinové
cházejí z introdukce) nastoupí další perioda (od taktu 16). Melodie je
hých houslí a violy,

tonálně

d moll. Následují další
linii; harmonicky
jednotlivé

zůstávají převážně

označil

čtyřtaktové články

30 se vrací úsek a', který je
polověta

zde

se

mění

přenesena

vy-

do dru-

se posouvá do subdominanty (in G), ale na konci se vrací do

čtyřtaktové články, obměňující

že úsek (který jsem si

běhy

rondové téma zejména v melodické

ve funkcích tóniny d moll. Lze tedy konstatovat,

jako B)

variačně

pracuje s úvodním rondovým tématem;

(periody) proložil skladatel
pozměněný

několika mezivětami.

V taktu

už od druhého taktu v melodické linii. Druhá

také z hlediska sazby, i když základní charakter, daný

právě

pizzicatem,

větší

díl a v jeho

zůstává.

Po další
průběhu

mezivětě,

která následuje v taktech 34-37,

přichází

nový

se znovu pracuje se základními hudebními myšlenkami rondového tématu. Tento

díl se dá chápat jako jakési malé provedení. První čtyřtaktí se pohybuje tonálně ve tis moll,
melodické linie se ujímají druhé housle. Další variace úseku a
prvnímu úseku a je zde
smyčcem

přehozena

přichází

v taktu 46; oproti

artikulace - v pizzicatu tentokrát hrají housle, zatímco

hraje viola s violoncellem. V rytmickém obrysu melodie houslí

příliš změn

ne-

najdeme, pracuje se tu hlavně s tóninou (spíše se dá hovořit o prvcích bitonality vzhledem
k akordu cis moll ve violoncellu a melodickou linií tématu zdvojenou malými sekundami).
V dalším úseku od taktu 50 se téma stěhuje do violy při zachování původního melodického
i rytmického obrysu, poté v taktu 51 do violoncella. Následující čtyřtaktový oddíl přiřazu
je jednotlivé takty tématu za sebou (pokud se podíváme na úvodní tvar tématu, tak první
takty obou polovět vytvářejí předvětí, zatímco druhé takty polovět tu tvoří závětí). Další
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čtyřtaktový článek

od taktu 62 pracuje znovu s melodickou stránkou. Jako zajímavá se jeví

skutečnost,

že se ve většině případů zachovávají čtyřtaktové články.
Opakování úseku a' od taktu 68 je oproti prvnímu uvedení pozměněno

tonálně:

za-

tímco v úvodu se oscilovalo mezi dur a moll, v návratu se prosazuje základní tónorod čistě
D dur. Tomu odpovídá i změna předznamenání na dva křížky.
přechází

v krátkou kódu, která celý kvartet

Závětí

efektně ukončuje.

Rondino ukazuje už známou Krejčího kompoziční práci tivů,

v tomto

případě

X 3. Shrnutí V.

hudební

obměňování

krátkých mo-

základního tématu.

smyčcového

kvartetu Iši Krejčího

Toto dílo, jež bylo komponováno
Krejčího

této periody plynule

řeči.

Platí to

hlavně

těsně před

smrtí autora,

pro délku jednotlivých

přináší

částí;

další zjednodušení

až na Scherzino žádná

další věta kvartetu nedosahuje 100 taktů. V první můžeme ještě pozorovat zostření hudebního výrazu, dané prudkými rytmickými kontrasty a postupy v disonantních intervalech;
druhá

věta, ač tonálně

i harmonicky velmi bohatá a rytmicky prokomponovaná,

spíše klidnějším dojmem. V obou posledních
vídeňského

ve stejné
hry na

částech

pak dochází k

přimknutí

ke

působí

vzorům

klasicismu, a to hlavně v utváření úvodních period vět, jež jsou vždy uzavřeny

tónině.

smyčcové

V poslední

větě můžeme

nástroje, a to

hlavně

pozorovat také mistrovskou práci s technikou

v promyšleném

střídání

pizzicat a hry

smyčcem,

techniky hry détaché a staccat hraných smyčcem. Ta v žádném jiném kvartetu nehraje tak
významnou úlohu jako právě v Rondinu.
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Kapitola XI

Shrnutí analýz smyčcových

Nyní se dostáváme k
se

říci,

že tento komplet

jeho hudebního

výsledkům

dobře

kvartetů

analýzy pěti

reprezentuje

Iši Krejčího

smyčcových kvartetů

autorův kompoziční

Iši

Krejčího.

Dá

vývoj a jednotlivé roviny

vyjadřování.

XI 1. Celková formální výstavba kvartetů
Pokud si prohlédneme celkovou formální strukturu
že se v

některých

zřejmé,

že Krejčí ve svých cyklických skladbách tíhl ke

jeho kvartetních dílech vyskytuje

Krejčího kvartetů,

několik

vidíme tu,

zvláštností. Už od počátku je

čtyřvěté struktuře.

To platí jak pro

jeho předválečná komorní díla, tak i pro jeho symfonie, které všechny vznikly až po druhé
světové

válce. Jestliže srovnáme formální

autorů, kteří

se

řadí

řešení většiny Krejčího děl

k neoklasicismu, tak nazírání na

Krejčího

jako

s tvorbou dalších

"čistého

neoklasika"

získává v tomto ohledu své opodstatnění. Čtyřvětá stavba se vyskytuje ještě v jeho I. kvartetu; další

dvě

díla pro toto nástrojové obsazení z tohoto kontextu

vybočují,

a to zejména

díky přidaným "zvláštním" větám, které svou výrazovostí a subjektivní zabarveností tvoří
centrální část příslušného díla. Řazení jednotlivých částí dodržuje autor dle obvyklého
klasického schématu; rychlá věta na počátku cyklu, na druhém místě
na

třetím místě

půdorys

nepředpokládá) vlastně

po celý život, bez

na tom měnit. Pokud se vůbec v tomto ohledu něco

pořadí

část.

volná (pomalá),

Takový formální

praktikoval Krejčí (jestliže odmyslíme jeho písně, příp. díla, u kterých se

sonátový cyklus
něco

scherzózní a skladbu vždy uzavírá rychlá finální

věta

jednotlivých

vět

(u prvních

místo a větu pomalou až za

třech

čtyřvětý

nějakého zásadnějšího

děje,

týká se to hlavně

symfonií vkládá scherza

či

zájmu

přehození

scherzina na druhé

ně).

XI 2. Jednotlivé polohy Krejčího hudebního vyjadřování
Jestliže se podíváme na druhy forem, které

Krejčí

do svých kompozic volil, lze

říci,

že inklinoval zejména k různým modifikacím sonátové formy. Jednotlivé typy jsou popsány v kapitolách o konkrétních kvartetech. Samozřejmě k přesnějšímu zhodnocení by
pomohla ještě analýza dalších Krejčího děl, ale i z tohoto souboru kvartetů je vidět několik
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skutečností.

Sonátovou formu, nebo

všechny úvodní

části

skladeb.

aspoň některé

sonátové prvky, obsahují prakticky

Přestože samozřejmě

nevyužil všechny možnosti, které

v kompozičním vývoji tehdejší doba přinesla a o kterých patrně sám Krejčí dobře věděl, že
v každém uchopení sonátové formy pracoval s jednotlivými parametry velice
že nesklouzával k šablonovitosti.
vých

částí

větě ještě

Kromě

(provedení, expozice, repríza).

tonální vztahy v rámci jednotli-

svého prvního kvartetu, který v úvodní

zachovává podle klasického vzoru tonální vztahy (patrně mimo jiné i pod silným

vlivem Mozartovým a hudby
řešením.

Obzvláště zajímavě řešil

originálně,

Ovšem je nutno

místo do dominanty

třeba

vídeňských klasiků vůbec),

zdůraznit,

se

často přikláněl

k

netradičním

že nijak radikálním; vedlejší téma posazuje
či

do subdominanty

jiného blíže

příbuzného

Krejčí

tonálního centra,

nebo se tóninový kontrast nevyskytuje vůbec. Rád preferoval také práci rozvíjení krátkých
melodicko-rytmických úseků, které při zachování délky obměňuje v různých parametrech.
V tom můžeme vidět návaznost na některé autory pařížské Šestky. Sonátový plán však
nepoužíval jen v prvních větách; také

závěrečné věty (Krejčím

jako Ronda) inklinují rovněž k sonátovým
věru přímo o formu sonátovou.
Další rovinu
rách. Jak už bylo
měrně často.

U prvních

prvkům

Krejčího vyjadřování

pak

několikrát zdůrazněno,

u

a ve

čtvrtém

můžeme vidět

Krejčího

ovšem většinou nadepsané
kvartetu se jedná i v zá-

v jeho polyfonních struktu-

se objevovaly polyfonní formy po-

Dvakrát se v kvartetech vyskytla fuga, jednou ciacona a jednou passacaglia.

třech

jmenovaných

vět

se nalézá mnoho

pozici (u Ciacony spíš se dá mluvit o úvodní

části)

styčných bodů;

komponuje

úvodní plochu - ex-

převážně

podle

tradičního

schématu, s dodržením většiny postupů podle klasického vzoru; v provedeních (nebo jako
u Ciacony ve

střední části)

bývají využity

používají zahuštěnou harmonii a vedení
provedení.

časté

hlasů

v

homofonní partie a
nezpěvných

závěrečné

oddíly fug

intervalech a chovají se jako

Polohu hudebního vyjadřování, kterou se Krejčí nejvíce proslavil, však přinášejí věty
taneční

(scherza

povědomí

pro

či

hudební

posluchače

scherzina). Je bezesporu zajímavé, že právě tento typ
veřejnosti; může

to být

způsobeno

snadno zapamatovatelná, že ji lze

i tím, že hudební

prvoplánově dobře

vět

řeč

vešel tolik do
tohoto typu je

uchopit. Pakliže od-

myslíme první kvartet, který je v tomto ohledu trochu zvláštní, tak všechny věty se vyznačují

klasickou

nenáročností, poměrně

jednoduchým,

bez výjimky periodickou strukturou. V žádné z
často zpěvné,

vět

přiznávkovým

téměř

tohoto typu nechybí kontrastní trio,

harmonicky nekomplikované a využívající melodie

Nepřehlédnutelným

doprovodem a

písňového

typu.

znakem autorova hudebního rukopisu Uehož si poměrně ve velké

míře

všímá i dostupná literatura - se stala příchylnost především k české lidové písni, která
je nejvíce vidět v některých triích scherzózních vět.

109

XI 3. Harmonická výbava Krejčího hudební řeči a tonální vztahy
v rámci jednotlivých vět kvartetů
Právě

harmonická a tonální stránka Krejčího hudební řeči se vyznačuje velkou pestrostí a tvoří jeden z pilířů a také charakteristickou polohu jeho hudebního vyjadřování.
Většina analyzovaných skladeb je komponována převážně na tonálním základě; některé
úseky jsou ukotveny (a to zejména v pomalých větách) v čisté diatonice, na některých
místech se vyskytují i atonální části. Atonalita u Krejčího však není jevem příliš častým;
prosazuje se zejména na

některých

místech prvního kvartetu a v

dílčích

úsecích ostatních

analyzovaných děl. Častým a oblíbeným Krejčího postupem se stává používání prodlev
(dudáckých kvint) či ostinátních rytmů na jednom tónu, které určují tonalitu nebo (pokud
Krejčí používá zahuštěné akordy, např. s tritonem či malými sekundami) tonální centrum.
Melodických postupů v malých sekundách si všímal na dřívějších skladbách už Jaroslav
Kasan; a můžeme říci, že preference takových postupů, obzvláště v hravých Scherzinech,
zůstává i v dílech pozdějších. Akordický materiál Krejčího skladeb se vyznačuje velkou
bohatostí; využívá jednak různých souzvuků, které se dají chápat jako kombinace akordů
tradiční

stavby (například různých kvintakordů, často je staví do vertikály i v tritonovém
vztahu). Autor preferuje také časté frygické a lydické vztahy (což ovšem byla v neoklasickém vyjadřování u mnoha autorů běžná záležitost - vzpomeňme například Sergeje Prokofjeva a jeho využívání těchto funkcí). Na některých úsecích analýz bylo prokázáno, že
Krejčí dokáže pomocí akordů tradiční stavby komponovat i plochy, které působí atonálně;
výborným příkladem je třetí perioda ze scherzové věty smyčcového kvartetu č. 3. Zahuštěné
(nejčastěji sekundové spoje nebo akordy tradičního typu s přidaným tritonem) souzvuky se
vyskytují převážně v sonátových prvních větách; naopak v lyrických částech se prosazuje
v mnoha úsecích čistě funkční harmonie, spočívající často pouze na základních funkcích
dominantního okruhu. Ovšem skladatelův způsob zacházení (a tento znak má společný
např. s Václavem Trojanem) spočívá v tom, že staví akordy do netradičních poloh.

XI 4. Sazba a instrumentace
Při

kompozici smyčcového kvartetu zaujímá sazba důležité místo a u Iši Krejčího
vidíme, že měl velký cit pro posazení všech instrumentů. Na housle se začal učit už
od svých sedmi let (v roce 1911); smyčcovým nástrojům tudíž dobře rozuměl a dovedl toho také náležitě využít. Všechny jeho kvartety jsou velmi dobře hratelné; často
komponoval v tóninách, které v hojné míře využívají prázdné struny (d moll, D dur, g
moll atd.). Ve srovnání např. s podobnými díly Pavla Bořkovce nenajdeme u Krejčího
ve velké míře technické finesy; ovšem pokud jich použije (jako třeba v závěrečné větě
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pátého kvartetu), vyjde z toho
hudby odpovídá

častý

zvukově překvapivý,

výskyt pizzicat; objevují se

plastický obraz. Charakteru
často

jako

překvapivá řešení

Krejčího

na konci

některých vět.

XI 5. Rytmická stránka Krejčího hudebního
I struktura rytmu, a to zejména v

pozdějších

mu hudebnímu jazyku. Také v tomto ohledu
práci a rozvíjení jednotlivých

motivů tvoří

modely však mají v tektonice skladeb
kvartetů

komponované v sonátové

vyjadřování

skladbách, krystalizovala k jedinečné

spočívá Krejčí

v duchu neoklasicismu.

rytmus nezbytnou složku; jednotlivé rytmické

důležitý

význam. Platí to

formě. Krejčí

si později

převážně

vytvořil určité

le, které s oblibou využíval ve více dílech. Jednou z nich je nota s
osminovou a

čtvrťovou

pauzou.

Proměny

Při

tohoto prvku

můžeme

příkladech:

-

:>

Ukázka 73 - III. smyčcový kvartet, 1.
(Odshora takty: 4, 20, 35 a 38)
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věta

pro úvodní

věty

autorské flosku-

přírazem

následovaná

sledovat na následujících

Ip

IP

Prestissimo

[~JJJJJJJJJJ1J
H

IJ)1 ,
.>

Ukázka 74 - IV. smyčcový kvartet, 1. věta
(Odshora takty: 49, 77-78, 136-137)

"

R

=

•

Ukázka 74 - V. smyčcový kvartet, 1. věta
(Odshora takty: 16-17, 41-42 a 45)

Vztahy jednotlivých rytmických modelů se pohybují převážně v rovině variačního
opakování a jejich vzájemných vztahů v lineární složce. Jinak však přílišné výboje v oblasti rytmu rovněž nevidíme; změn metra v průběhu skladby, a tím i narušování pravidelného
rytmického pohybu využívá spíše ve

větách subjektivně
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zabarvených.

XI 6.

Tvůrčí vývoj Iši Krejčího podle pětice jeho smyčcových kvartetů

a jejich zařazení do kontextu Krejčího díla
I když by se mohlo podle

předchozího

popisu zdát, že Iša

Krejčí vlastně

kompono-

val neustále podle stejného vzoru, nemůžeme pominout ani skutečnost, že se jeho díla
s postupem času (byť v menší míře než u ostatních autorů) určitým způsobem vyvíjela.
Úvodní kvartet D dur představuje fázi tvůrčího hledání, oproti průzračnému Divertimentu
- Kasaci se tu snaží vyrovnat s různými podněty, které tehdejší hudební vývoj přinesl;
přitom však se výraznějším způsobem od neoklasického myšlení neodchyluje. Zralou fázi
Krejčího hudebního vyjadřování reprezentuje jeho druhý a třetí smyčcový kvartet. Tato
díla nesou mnoho společných znaků se čtyřmi symfoniemi. V posledních dvou kvartetech
vidíme poté tendence k opětnému zjednodušení, návrat ke stručnosti vyjadřování (který je
předznamenán už v první větě třetího smyčcového kvartetu).
Důležitou stránku pak tvoří také mimohudební inspirace kvartetů. Je třeba při
pomenout, že i mnohé další kompozice často zachycují též autorovy osobní pohnutky.
Subjektivnost v Krejčího kompozicích vyzdvihuje třeba také Miloš Schnierer a právě ve
smyčcových kvartetech jsme měli možnost tyto tendence sledovat. Obzvláště v pozděj
ších letech reagoval na různé události. Iša Krejčí byl, soudě podle dostupného svědectví,
zajímavý i svým vystupováním a jednáním. To dosvědčuje zároveň skutečnost, že v prvních pěti letech trvání druhé světové války dokázal napsat takovou skladbu, jakou je
opera buffa (!) Pozdvižení v Efesu, která je navíc považována za jeho nejvýznamnější dílo
vůbec.

Neexistovalo mnoho skladatelů, kteří by se právě v těchto letech chopili podobné
látky. Krejčí se ale (určitě však nelze říci, že by hrůzy války nevnímal) s tímto úkolem
vyrovnal nadmíru dobře. Teprve operní scény Temno můžeme považovat za jakousi reakci na tehdejší situaci. Jinak ovšem zůstával k vnějšímu politickému dění poměrně odtažitý. Citace Internacionály sice poukazuje na Krejčího názory, ale posouvá se spíše do
osobní roviny.82 Naopak ho mnohem více umělecky podněcovaly spíše osobní tragédie,
což kromě druhého smyčcového kvartetu dokumentuje třeba též jeho Čtrnáct variací na
píseň Dobrú noc (s podtitulem Nénie za zesnulou choť). K tomu navíc přistupuje jeho
náboženské přesvědčení (až horlivost, jak o ní mluví Jaroslav Kasan83 ), kterého se držel
po celý život, a to i v době po roce 1948.

82

O tomto problému viz s. 74 této práce

83

Kasan, cit. v pozn. 38, s. 30.
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XI. 7.

Zařazení kvartetů

Vzhledem k tomu, že
kompozičních stylů

Iši Krejčího do kontextu

časové

srovnatelných

tetní tvorbu

autorů

autorů,

bude spíše poukázáno na vhodný srovnávací

smyčcového

kvarteta.

hudební skupiny Mánesa

nástrojové obsazení, která využívají

podnětů

či

18 této práce, koncert pojmenovaný" Večer

16.

března

němž zazněla

vyjadřování přímo

Určitě

s

by bylo zajímavé porovnat kvar-

některými poválečnými

smyčcových kvartetů"

smyčcového

vedle I.

vybízí ke srovnání

kvartetu Iši

díly pro toto

předeslal

neoklasicismu. Jak jsem

ně

1937 a na

tvorby

možnosti tu nedovolují hlubší porovnání jednotlivých

materiál. Neoklasická orientace Krejčího hudebního
s dalšími díly pro obsazení

české

na stra-

který se konal dne
Krejčího

také díla

Pavla Bořkovce, Františka Bartoše a Jaroslava Ježka,84 může poskytnout ideální materiál
k porovnání. Stojí za to
ní dobové recenze a v

alespoň připomenout,

čem viděly

jakým způsobem reagovaly na toto provede-

těchto děl.

odlišnosti

Kvartet Iši

Krejčího

byl hodnocen

dílem večera byl
kvartet Iši Krejčího, který v něm vytvořil dílo velké slohové čistoty s vtipnými názvuky na
komorní sloh 18. století. ,,85 U Bořkovce i Bartoše vyzvedává tentýž autor recenze techasi nejlépe. Dokazuje to recenze v Tempu, kde se píše:

nickou i

invenční úroveň

obou

skladatelů;

"Nejosobitějším

u Jaroslava Ježka chválí

především

jeho znalost

zvukových možností nástrojů a jistotu v uskutečňování zvukových představ, často velmi
86
komplikovaných. Také František Pala chválí Krejčího dílo, tak jak zaznělo na tomto
koncertě (připomeňme

si, jak

rezervovaně

vůči

- viz strana 45 této práce); naopak
také jeho slova: "Je tu

první

větu,

několik

se

stavěl

k

premiéře dvouvěté

verze kvartetu

Ježkovi si nebere žádné servítky, jak dokládají

disparátních, tedy neústrojných složek. Nejvíce to postihlo

která není uceleným tvarem; harmonický zvuk ulpívá pro nic za nic na kraj-

ních disonancích,

čímž

se celý zvukový plán,

třeba

v poslední větě motorické je

náběh

ke

sjednocení, tříští a je vratký ". U Bořkovce i Bartoše si Pala všímá více konstruktivnosti
a stavebné tvorby.87 Už z těchto dobových recenzí je zřejmé, že kvartet Iši Krejčího vedle
ostatních

děl

zaujal

označil některé

jeho hudební
hudebního
textu v té
většinou

pravděpodobně

parametry za tvůrčí hledání.

vyjadřování

vyjadřování
době

nejvíce, a to i

Krejčího.

že jsem v analýze tohoto díla

Co se týče

pozdějších kvartetů,

tak

v nich vykrystalizovalo do svérázné podoby; svou originalitou

se jeví skladatelova

jako zcela

přesto,

ojedinělá,

řeč

v

českém

(a

vlastně

i v evropském) kon-

a to zejména od 60. let minulého století, kdy už se

prosazovaly trendy Nové hudby.

86

Zazněla na něm tato díla: Smyčcový kvartet č. 2 Pavla Bořkovce, Smyčcový kvartet Č. 2 Františka Bartoše,
Smyčcový kvartet č. 1 D dur Iši Krejčího a Smyčcový kvartet č. 1 Jaroslava Ježka.
Tempo. List pro hudební kulturu, rubrika Z hudebního života, roč. XVI, 1937, Č. 13, S. 175, šifra}t.
Tamtéž, s. 175.

87

František Pala, Hudební skupina Mánesa, in: České slovo, roč. XXIX, Č. 66, 18. 3. 1937, S. 10, šifra -la.
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Závěr

Práce se snažila zachytit rozmanitost
vodní

přínos

práce se

pro

dospělo

českou

tvorbu

předválečné

Krejčího

i

vyjadřování

hudebního

poválečné

doby.

Při

zkoumání

a jeho

pů

kompoziční

zejména k zajímavým motivickým souvislostem nejen mezi

smyčcový

mi kvartety navzájem, ale i symfoniemi, na které dostupná literatura nepoukazuje; vidíme tedy, že Iša

Krejčí

dokázal vedle

všeobecně zdůrazňovaného

klasicizujícího nádechu,

hravosti i humoru ve svých kompozicích přemýšlet a hudební materiál zkoncentrovat do
pevné formové struktury. Některé otázky, na které zde už nezbyl prostor a čas, však stále
zůstávají otevřeny.

Jednak by bylo určitě (z

důvodů některých zjištěných

motivických sou-

vislostí) zajímavé hlubší porovnání s dalšími jeho díly (zejména se symfoniemi),
i

podrobnější

vzniklých v

srovnání neoklasických

českých

impulsů

u

většího

množství

zemích; jednak podrobnější pohled na

styčné

případně

smyčcových kvartetů

body kompoziční práce

Iši Krejčího s některými francouzskými autory (kromě některých autorů pařížské Šestky
by si zasluhovalo porovnání třeba s některými díly méně známého autora Jeana Francaixe),
zejména pokud jde o motivickou práci a harmonickou složku.
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Příloha

I: Rukopisy Iši Krejčího uložené v archivu
Ceského rozhlasu
v

Název skladby

Signatura
Rp 1478

Concertino pro housle a dechy (dechový orchestr)

Rp 43

Concertino pro klavír a dechové nástroje (1935)

Rp 75

Koledy posvátné, v

Rp 632

Novoroční

Rp 1917

Podzimní píseň lásky.
(1954) - aranžmá

Rp 1418

Psohlavci. Symfonická

Rp 231

Serenáda pro orchestr (1948-1950)

Rp 1416

Slavnostní ouvertura (1842 - J. N. Škroup) harmonizována 1938
pro symfonický orchestr - aranžmá

Rp 32

Smyčcový

Rp 479

Suita pro orchestr (1939-1940)

Rp 1290

Symfonická fantasie pro velký orchestr z opery Její
- aranžmá

Rp 1419

Šelma sedlák. Fantazie z opery - aranžmá

Rp 1098

Suita z hudby ke komické

Rp 18

Šest písní na texty Jana Nerudy - klavírní výtah (1931)

Rp 17

Šest písní na texty Jana Nerudy - partitura

Rp 238

Temno (operní scény podle Jiráskova románu) 1. obraz

Rp 239

Temno - 1. obraz

Rp 235

Temno - 2. obraz

Rp 237

Temno - 2. obraz

Rp 236

Temno - 3. obraz

Rp 240

Temno - 4. obraz

Rp 229

Vojenské

Rp 1415

Z Čech. Kytice lidových písní, 1. díl, pro SBS a malý orchestr,
instrumentováno (1957)

Rp 1214

Z dudáckého kraje.

Rp 222

Zpěv zástupů

čas vánoční

zpívané (1939)

koleda (1927)
Směs

směs

kvartet D dur

písničky

(č.

harmonizací pro symfonický orchestr
z opery - aranžmá

1) (1928-1935)

opeře

pastorkyňa

(1933)

ze Záhorácka (1950)

Věnec českých

národních písní (1939)

na text Josefa Hory (1925, instrumentováno 1948)
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Příloha

II: Rukopisy Iši Krejčího uložené
v Národním muzeu - Ceském muzeu hudby
v

Název skladby

Signatura
Tr B 584

Malá suita pro

Tr B 574

Pět

XLIII F 483

Proč

XLIII B 282

Píseň.

Tr B 585

smyčcový

písní na texty
bychom se

orchestr (1967)

Vítězslava

netěšili.

Svému muži

řekla

Nezvala (1926-1927)

Melodie z oper Bedřicha Smetany
jsem (text neuveden)

Dechový kvintet (1964, partitura)
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