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Abstrakt 

Následující bakalářská práce se zabývá Smetanovou symfonickou básní Tábor z několika 

úhlů pohledu: V první kapitole je vyložen fenomén dějinné recepce husitství v 19. století jako 

úrodné půdy pro vznik řady uměleckých děl, mimo jiné Smetanova Tábora. Jádro práce 

spočívá v následujících dvou kapitolách, v nichž je podána hudební analýza symfonické básně 

a vypořádání se s předchozími výklady této komposice (se zaměřením pozornosti na 

zdůvodnění motivace těchto – často velmi rozdílných – pohledů). V závěru práce je Tábor 

srovnán s jinou symfonickou básní, Lisztovou Hunnenschlacht.  
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Liszt, Hunnenschlacht 

 

Abstract 

The following bachelor thesis deals with Smetana’s symphonic poem “Tábor” while taking 

into account several points of view: in the first chapter the phenomenon of the historical 

perception of the Hussite movement in the 19
th

 century is presented as being a fertile field for 

the emergence of quite a few works of art, among them Smetana’s “Tábor”. The core of the 

thesis lies in the next two chapters, in which the musical analysis of this symphonic poem is 

presented and then confronted with previous analyses of this composition (focussing on how 

these – often very different – points of view justify their motivation). At the end of the thesis 

“Tábor” is compared with another symphonic poem, Liszt’s “Hunnenschlacht”.  
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1. ÚVOD 
 

 Devatenáctý věk byl věkem nacionalismu, kterýţto fenomén se zdaleka 

neomezoval na oblast politickou či sociálně-emancipační, nýbrţ zasahoval prakticky 

do všech oblastí lidského ţivota, umění nevyjímaje. Problematika národní hudby je 

tak problematikou zakořeněnou právě v tomto století, přičemţ to byl Bedřich 

Smetana – zkomponovav Prodanou nevěstu, Libuši, Mou vlast, kteráţto díla byla 

proklamována jako národní umění –, kdo představoval vůdčí figuru procesu 

utváření české národní hudby a který byl chápán jako její zakladatel a zároveň 

dovršitel v jedné osobě.  

 Symfonická báseň Tábor – pátá část cyklu Má vlast, zkomponovaná roku 1878 

– zapadá svým námětem upomínajícím na dobu husitství – jehoţ obraz byl 

v 19. století heroizován a přizpůsobován potřebám doby – do národně 

emancipačních snah a je tak jedním z projevů českého nacionalismu. Zároveň tato 

komposice představuje moderní dílo, uplatňujíc – a zároveň přetvářejíc a tedy 

rozvíjejíc – formu symfonické básně, jeţ byla vytvořena Smetanovým skladatelským 

vzorem a přítelem Franzem Lisztem.  

 Cílem této práce je několikerý pohled na Smetanovu komposici: na začátku se 

snaţí Tábor identifikovat jako dílo, jeţ je produktem snah o národní hudbu a jako 

takové bylo (a je) také recipováno; dále – v jádru bakalářské práce – přináší rozbor 

této symfonické básně s přihlédnutím k posluchačské realitě a znějící podobě díla 

a snaţí se tak přinést jiný pohled na tuto komposici, neţ předešlé výklady, 

vycházející především z psané podoby díla – partitury. Reflexe těchto výkladů 

a kritické vypořádání se s nimi je předmětem další kapitoly. Nakonec přinášíme 

pokus srovnání Smetanova Tábora s Lisztovou symfonickou básní Hunnenschlacht 

(výběr srovnávacího materiálu je zde zcela arbitrární a jeho zdůvodnění čtenář najde 

v příslušné kapitole), domnívajíce se, ţe komparativní analýza představuje 

produktivní nástroj k vystiţení některých konstitutivních rysů Smetanovy 

komposice.  

 Nesdílejíce názor některých autorit, ţe úvod má zabírat větší část práce, neţ je 

zdrávo – kteráţto snaha je zpravidla motivována potřebou dostát předem 
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stanoveným regulím, jeţ a priori automaticky počítají s „úvodem“, „vlastním 

textem“ a „závěrem“ kaţdé bakalářské (a jakékoliv jiné školní) práce, kdy takový 

pasus se potom stává úvodem pro úvod –, přistupme k věci. 
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2. TÁBOR VE SVĚTLE ČESKÉHO NACIONALISMU 19. STOLETÍ: 

IDEA HUSITSTVÍ JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ DOBOVÉ UMĚLECKÉ 

PRODUKCE 
 

 Hudba – stejně jako kaţdé jiné umění a projev lidského ducha – je v prvé řadě 

společensky podmíněným jevem a je to právě perspektiva sociologická – jíţ zde 

nemíníme hudební sociologii, jeţ představuje celou oblast hudební vědy (jakkoliv je 

obsah tohoto pojmu nejasný), a uţ vůbec ne sociologii hudby, tedy jednu 

z oborových sociologických disciplin či „sociologií genitivu“ –, jeţ jediná umoţňuje 

dát uspokojivou odpověď na otázku po národní hudbě, jejímţ projevem Smetanova 

symfonická báseň Tábor bezesporu je. Je jejím projevem však právě jenom díky své 

společenské podmíněnosti, a nikoliv díky hudbě samé. Jinými slovy: fenomén 

národní hudby můţe být vysvětlen jen ve vztahu k národu, který ji jako hudbu 

národní přijme za svou, a nikoliv z hudební struktury, melodiky, harmonie či jiných 

prvků, které jsou identifikovány jako „charakteristické“ pro ten či onen národ.1 

Nahlíţeno z tohoto hlediska – které se nám jeví naší problematice adekvátní – se 

odpověď na otázku, jiţ si poloţil Carl Dahlhaus v knize Die Musik des 

19. Jahrhunderts, tedy na otázku: „Wurden das Polnische und das Tschechische in der 

Musik durch Chopin und Smetana ans Licht gebracht und artifiziell gefasst oder umgekehrt 

die individuelle Signatur der Chopinschen und der Smetanaschen Musik durch Akklamation 

zum Nationaleigentum erklärt?“2, dá sama. Nikoliv „manifestací národního ducha“ či 

„charakteristickou intonací“, nýbrţ přijetím (a to přijetím reálně existující skupinou 

lidí, jeţ se chápe jako národ, při vědomí problematičnosti tohoto pojmu3) té které 

skladby – v našem případě Tábora (stejně jako celé Mé vlasti, Prodané nevěsty 

a dalších děl či v Německu opery Čarostřelec, atd.) – jako hudby národní – a to tehdy 

a jen tehdy – teprve se tato hudba hudbou vpravdě národní stává.  

                                                           
1 Na tuto skutečnost upozornil mimo jiné Carl Dahlhaus, který charakterizoval národní hudbu jako 
pojem funkční, a nikoliv pojem substanční, in: DAHLHAUS, CARL: Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 
1980 (Neues Handbuch der Musikwissenschaft 6). 
2 tamtéţ, s. 32. 
3 Touto problematikou – tedy problematikou pojmů „národ“,“ nacionalismus“, „národní“ a dalších – 
se (kromě řady sociologických studií jiných autorů) v mnohých svých dílech zabývá historik Miroslav 
Hroch, viz seznam literatury na konci této práce.  
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 Jakkoliv jsme nyní schopni – vyšedše ze sociologického úhlu pohledu – 

uspokojivě odpovědět na otázku, co činí národní hudbu hudbou národní, zdá se o to 

zapeklitější odpověď na otázku po vzniku takové hudby, na otázku, jeţ nabývá 

kardinální důleţitosti, neboť (dejme opět slovo Dahlhausovi): „eine solche Analyse 

[...]“ – tedy analýza politického, sociálního, estetického a komposičního pletiva, jeţ je 

pro vznik kaţdé skladby určující – „das Ziel einer Geschichtsschreibung sein müsste, die 

dem Phänomen des Nationalen in der Musik mit historischen statt mit mythischen“ – coţ 

byl, bohuţel, v českém prostředí častější případ – „Kategorien gerecht zu werden 

trachtet.“4 Tábor je hudbou národní ano proto, ţe jej český národ jako národní chápe, 

na druhé straně jej však jiţ Smetana koncipoval jako dílo, jeţ má vysokou potenci se 

„národním jměním“ stát (coţ také byla historická realita: první souborné provedení 

Mé vlasti bylo vpravdě národní manifestací). Tato Smetanova vlastenecká motivace – 

stejně jako motivace řady jiných umělců (nejen hudebníků) – samozřejmě 

nevycházela ze vzduchoprázdna, nýbrţ byla nesena dlouhou tradicí, jeţ se ani 

v nejmenším neomezovala na 19. století, nýbrţ přeţívala hluboko do století 

dvacátého a přeţívá dodnes: tradice husitství. 

 Neběţí zde ani tak o dějiny husitství – samotný průběh hnutí tak, jak 

probíhalo v 15. století, je pro většinu (přinejmenším hudebních a výtvarných) děl 

sekundární –, jako o reflexi tohoto fenoménu ve století devatenáctém. Zabývajíce se 

tak dějinami recepce husitské tradice – aniţ bychom zde tuto celou tradici sledovali 

(coţ by si vyţádalo prostor mnohem delší, neţ zabírá celá tato bakalářská práce 

a řada děl jiţ byla k tomuto problému napsána) –, jeví se nám jako produktivní 

rozlišení pojmů historické vědomí a historické povědomí, tak, jak tyto je chápe 

Miroslav Hroch.5 Historické vědomí (či historicko-kritické vědomí) je v jeho pojetí 

kriticky analyzující reflexe minulosti – jeho reprezentantem je tedy v prvé řadě 

moderní historická věda –, zatímco historické povědomí představuje soubor často 

apriorních hodnotících a emotivně zabarvených soudů a izolovaných informací 

o minulosti, které kolují v široké populaci a představují celkovou míru její 

                                                           
4 tamtéţ, s. 33. 
5 Mimo jiné ve studii: HROCH, MIROSLAV: Některé metodologické problémy historismu ke studiu 
úlohy historického vědomí v národním hnutí 19. století, in: Historické vědomí v českém umění 19. století 
(Sborník přednášek uměnovědné konference Smetanova festivalu Plzeň 1981), Ústav teorie a dějin 
umění ŠSAV v Praze, Praha 1981, s. 61 – 68. 
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obeznámenosti s dějinami (či lépe řečeno: s určitými dějinnými tématy, jejichţ výběr 

uţ sám o sobě je výsledkem konkrétního historického povědomí – jinými slovy: 

znalost či neznalost nebo věnování pozornosti či laxnost vůči některým dějinným 

epochám závistí na historickém povědomí toho kterého národa, sociální skupiny či 

jednotlivce). Hroch dále vyslovil hypotézu, ţe „nové momenty přicházely do historického 

vědomí z literárních děl silněji na pólu historicko-kritického vědomí, zatímco z děl hudebních 

a výtvarných spíše na pólu historického povědomí.“6 Kloníme se k této tezi s doplněním, 

ţe hudební a výtvarná díla – Tábor nevyjímaje – hrají dvojí roli (jakkoliv tuto roli 

mohou hrát i díla literární): na jedné straně, jak Hroch píše, jsou zdrojem nových 

momentů historického povědomí, na straně druhé však jsou zároveň tímto 

povědomím sama ţivena (skutečnost, ţe Smetana napsal právě Tábor, tedy dílo 

upomínající na dobu husitství, a ne dílo čerpající z jiné dějinné epochy, která v jeho 

době takříkajíc „nebyla v kursu“, není zdaleka náhodnou). Klíčovou otázkou nyní je, 

o jaké konkrétní momenty husitství – tedy momenty, jeţ na jedné straně ţivily 

národní umění, které z nich čerpalo inspiraci, a na straně druhé, jako integrální 

prvky takto koncipovaného umění, samotné historické povědomí utvářely – se jedná. 

Jinými slovy: co vedlo českou společnost 19. století, v níţ Smetana ţil a tvořil, 

k tomu, ţe – jak se zpívalo v jedné dobové písni – jí „Hus a Ţiţka platí, více neţli všichni 

svatí“?7 

 „Jestli kde“ – napsal František Palacký ve svých Dějinách národu českého –, 

„zde jistě celý národ přispěl k nabytí velikého účinku. Musel tedy míti do sebe povahy 

a známky, kterými vynikal nad jiné národy a které umoţnily jeho vítězství nad nimi.“8 

Palackého výrok v sobě obsahuje nejméně dva důleţité aspekty, jeţ si zde zaslouţí 

našeho komentáře. Za prvé, Palacký – a v tom věrně reprezentuje svoji dobu – 

a priori předpokládá, ţe husitské hnutí bylo především hnutím národním, čímţ 

zásadním způsobem přeakcentoval skutečný význam této dějinné epochy: věroučná 

stránka – která hrála v husitském hnutí, jak ukazují moderní historické poznatky, 

zásadní roli – ustupuje v jeho pojetí stránce národně-politické.  

                                                           
6 tamtéţ, s. 67 
7 Citováno podle: RAK, JIŘÍ: Národ boţích bojovníků, in: týţ: Bývali Čechové. České historické mýty 
a stereotypy, Jinočany 1994, s. 51. 
8 PALACKÝ, FRANTIŠEK: Povšechné úvahy o bojích husitských a národu českém té doby, in: týţ: Dějiny 
národu českého, III (kniha 11 – 13), Praha 1968, s. 172. 
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(Budiţ zde poukázáno na okolnost, ţe není v ţádném případě samozřejmé, ţe 

český národ v 15. století vůbec existoval. Touto problematikou se zabývá mimo jiné 

historik František Šmahel v knize Idea národa v husitských Čechách.9 Skutečnost, ţe 

národ je pro některá historická období zcela nerelevantní kategorie, vystihuje např. 

názor Dušana Třeštíka o „vynalézání“ či „vymýšlení“ českého národa, stejně jako 

názory celé řady dalších historiků a sociologů. Není to potom národ, v jehoţ 

důsledku vzniká nacionalismus, nýbrţ právě naopak: sama existence národa je 

důsledkem nacionalismu.)  

 Za druhé, Palacký připsal českému národu kvality, kterými dle něho 

převyšuje ostatní národy. Těmito kvalitami – jak se dočteme nejenom u Palackého, 

ale kterak to chápala celá jeho (a Smetanova) doba – jsou především svornost 

a neústupnost (v Smetanově programu k Táboru dokonce „tvrdošíjná neústupnost“) 

husitů. Tak 19. století vidělo v husitství především to, co v něm vidět chtělo – zcela 

vedlejší bylo, jaká byla historická realita tohoto hnutí. Nejenom však, ţe tato realita 

byla vedlejší, dokonce s ní bylo (často účelně) manipulováno, aby byla přizpůsobena 

potřebám českého nacionalismu. Rozkrytí této manipulace s fakty – jeţ je součástí 

dějinné recepce husitství – je úkol, jenţ zdaleka převyšuje moţnosti (ale i účel) této 

práce a jenţ by si vyţádal celý tým historiků. Touto problematikou se kromě jiných 

zabývají např. Petr Čornej, Jiří Rak, Miroslav Hroch a mnoho dalších obecných 

historiků, jejichţ mnohdy svrchovaně zajímavé a relevantní závěry zde nebudeme 

parafrázovat.  

 Rozhodující zůstává skutečnost, ţe Smetanův Tábor – stejně jako celá řada 

jiných uměleckých děl10 – z této tradice na jedné straně čerpá a na straně druhé ji 

zároveň přiţivuje tím, ţe prostředky vlastními hudebnímu umění cosi vypovídá 

o etických kvalitách husitů (viz Smetanův program k této symfonické básni citovaný 

v další kapitole naší práce), aniţ by sebemenším způsobem něco měnilo na estetické 

hodnotě a výpovědi této symfonické básně to, zda husité těmito vlastnostmi slynuli, 

či nikoliv. I husité ţili dvojím ţivotem: tím vlastním, odehrávajícím se v 15. století, 

                                                           
9 ŠMAHEL, FRANTIŠEK: Idea národa v husitských Čechách, Praha 2000. 
10 Komentovaný seznam takových relevantních hudebních děl podala Vlasta Bokůvková v: 
BOKŮVKOVÁ, VLASTA: Odraz historického vědomí v české symfonické básni a programní ouvertuře 
druhé poloviny 19. století, in: Historické vědomí v českém umění 19. století (Sborník přednášek 
uměnovědné konference Smetanova festivalu Plzeň 1981), Ústav teorie a dějin umění ŠSAV v Praze, 
Praha 1981, s. 37 – 42. 



13 
 

a tím, jak je viděly – a chtěly vidět – věky následující. A tvrdit, ţe ten druhý ţivot je 

pro pochopení českých národních dějin – jejichţ součástí jsou i dějiny hudby 

a v nichţ tedy symfonická báseň Tábor zaujímá nenahraditelnou pozici – je méně 

reálný neţ ten první, by bylo hrubou chybou a znemoţnilo by pochopit motivaci 

vzniku díla, kterým je Smetanův Tábor.   
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3. FORMOVÁ IDEA SYMFONICKÉ BÁSNĚ TÁBOR 

3. 1 Úvahy o moţnostech formové analýzy Tábora 

 

„Arci do podrobností, kdyby se mne někdo ptal,“ – svěřil se údajně Smetana svému 

příteli Václavu Vladivoji Zelenému rozmlouvaje s ním nad partiturou Tábora – „proč 

jsem to nebo to napsal právě tak a ne jinak, nemohl bych říci, neţ ţe jsem to podle svého citu 

a vědomí musil tak napsat.“11 Citovaný výrok staví kaţdého, kdo řeší otázku formové 

ideje Smetanovy symfonické básně Tábor, před problém absence takové ideje či 

„bezformovosti“ této komposice: můţe se nabízet interpretace, ţe sám autor svojí 

výpovědí relativizuje jasné formální uspořádání uţ tím, ţe přiznává velkou 

důleţitost svému citu, a nikoliv vědomé reflexi. Skutečnost, ţe Smetana zdůraznil 

úlohu citu, však neznamená, ţe při komponování neměl před očima jasnou 

představu o formovém utváření své symfonické básně; a i kdyby tomu tak nasnadě 

nebylo – jakkoliv se nám tato moţnost zdá nepravděpodobná –, neznamená to, ţe 

není ve výsledné podobě díla – jakoţto projev intuice, citu či „smyslu pro formu“ – 

obsaţena.   

 Nelze souhlasit ani s německou muzikoloţkou Lindou Marií Koldau, která 

v nedávno vzniknuvší knize píše, ţe „Tábor erscheint dadurch“ – tedy skutečností, ţe 

téma (nápěv Kdoţ jste boţí bojovníci) je rozštěpeno do svých nejmenších částí 

a nerozlučně vetkáno do struktury skladby12 – „als ein Kontinuum „grau in grau“, das 

sich einer detaillierten Formanalyse entzieht, weil die Komposition – ganz im Sinne der 

symphonischen Dichtung – eben nicht eine klare, schematisierbare Form konstituieren, 

sondern die Irrationalität der Schlacht in musikalische Gestalt umwandeln soll.“13 Podle 

autorky není nemoţnost formální analýzy – jeţ nemůţe neţ vyplývat z nejasnosti či 

absence formy jako takové, neboť kdyby forma sama měla jasné kontury, nebyla by 

znemoţněna ani její následná analýza – zapříčiněna převahou citu – dle vyjádření 

Smetany – nad věděním, proč to nebo ono napsal tak či onak, nýbrţ právě naopak: 

„bezformovost“ je důsledkem komposičního záměru, kterým je přeměna iracionality 

                                                           
11 Citováno podle: BARTOŠ, FRANTIŠEK (ed.): Smetana ve vzpomínkách a dopisech, Praha 1954, s. 219. 
12 Parafrázujeme autorku ve volném překladu, viz pozn. pod čarou 12. 
13 KOLDAU, LINDA MARIA: Die Moldau. Smetanas Zyklus „Mein Vaterland“, Köln, Weimar, Wien 2007, s. 
113. 



15 
 

bitvy do hudebního tvaru (musikalische Gestalt). Je však otázkou, zda iracionalita 

obsahu – jímţ je podle Koldau, jak ještě uvidíme, líčení bitvy – nutně ústí do 

iracionality formy – tedy do její absence či nepřehlednosti. Carl Dahlhaus v dnes jiţ 

klasické knize o dějinách hudby 19. století píše: „Die Formtradition der Symphonie ist 

also in einem Werk wie V y s e h r a d  – a stejně tak v díle jako Tábor, jak se dále 

pokusíme ukázat – „aufgehoben“ – tedy „změněna a zároveň zachována“14 – „in dem 

doppelten Sinne von Bewahrung und Umwandlung. Nichts wäre falscher, als eine 

Sonatenform, deren Abweichung vom Lehrbuchschema aus der Besonderheit der 

Motivtechnik erwächst und insofern gerechtfertigt ist, mit dem gedankenlosen Vorwurf der 

„Formlosigkeit“, die für „Programm-Musik“ charakteristisch sei, abzutun.“15 Jinými slovy: 

přijetím a vstřebáním principů vlastních symfonii – tedy principů vědomého 

formového utváření skladby – byla symfonická báseň povznesena na místo 

symfonie, kteréhoţto hudebního druhu se stala dědičkou, jakkoliv můţe být 

sonátová forma – nahlíţeno prismatem hudební analýzy – odchylkou (Abweichung) 

od učebnicového schématu. Ona formová tradice (Formtradition) – byť „zrušena“ 

nebo „změněna“ a přece zároveň „zachována“ („aufgehoben“) – je zde však stále 

přítomna. Ačkoliv Koldau nikde neříká, ţe bezformovost má být charakteristická pro 

programní hudbu obecně, její vyjádření, ţe je zcela ve smyslu (této) symfonické 

básně, kdyţ se Tábor jeví jako kontinuum, které se vzpírá formové analýze, 

nepřijímáme. Naopak se budeme snaţit ukázat – přesně v souladu s Dahlhausem –, 

ţe hudební forma Tábora není v ţádném případě nejasná a ţe je to právě ona, co 

konstituuje smysl této symfonické básně.  

Pokud mávnutí rukou – ať uţ z jakýchkoliv důvodů – nad hudební formou 

Tábora představuje jeden extrém, který jsme odmítli, druhou krajností je snaha 

vměstnat jeho hudební realitu do apriorního učebnicového schématu, kdy odchylky 

od něj jsou jako  „porušení“ tohoto schématu také nahlíţeny. Jinými slovy: 

v takovémto analytickém rámci vše, co nezapadá do předem daného a po léta 

                                                           
14 Význam do češtiny nepřeloţitelného hegelovského německého slovesa „aufheben“, které se někdy 
vysvětluje slovním spojením „zrušit směrem nahoru“, v sobě obsahuje – přesně, jak Dahlhaus dále 
píše – dvě roviny: zachování nějakého stavu a zároveň jeho změnu na jinou úroveň, kdy první stav 
v sobě jiţ obsahuje moţnost stavu druhého. Překládat tedy toto slovo pouze jedním výrazem „zrušit“ 
je nanejvýš nevhodné – v našem kontextu: formová tradice symfonie nebyla v symfonické básni 
v ţádném případě zrušena, ba spíše naopak. 
15 DAHLHAUS, CARL: Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 1980, s. 203. 
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tradovaného schématu, toto schéma ruší, místo aby onen „rušící element“ byl 

nahlíţen naopak jako konstitutivní prvek formy. V tomto nasvětlení je tedy forma 

předem dána a běţí jen o její naplnění, namísto aby ona sama byla problémem, před 

nímţ stojí jak skladatel, tak následně hudební analytik. Z tohoto stanoviska vyplývají 

důleţité analytické důsledky: Přijav učebnicové schéma jako výchozí bod svých 

úvah, musí analytik nezřídka abstrahovat od zvukové podoby díla a utíkat se – aby 

ono schéma přesvědčivě zdůvodnil – do výkladových konstrukcí, které mnohdy 

nemají jak s komposiční, tak posluchačskou realitou pranic společného.  
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3. 2. Dva analytické přístupy: Janeček vs. Dahlhaus 

 

Rozdíl mezi takovýmto – z apriorních schémat vycházejícím – přístupem 

k hudební analýze a analýzou opírající se o zvukovou podobu díla – a tedy 

respektující znějící hudbu, ne pouze partituru, která, nahlíţena sama o sobě, 

představuje vţdy určitou míru zkreslení – dobře uvidíme, kdyţ srovnáme rozbor jiné 

Smetanovy symfonické básně, Vyšehradu, tak, jak k němu přistoupil Karel Janeček 

na jedné a Carl Dahlhaus na straně druhé.  

Janeček vyloţil celý Vyšehrad jako rozsáhlou sonátovou formu, ve které 

pomalý úvod (Largo maestoso, takty 1 aţ 75) představuje její exposici, následující 

allegrová část (Allegro vivo ma non agitato, takty 76 aţ 258) sonátové provedení 

a závěrečná pomalá část (Lento ma non troppo) potom reprízu.16 Jakkoliv je tento 

přístup opřen o pečlivé studium partitury – kdy, vycházeje z analýzy motivicko-

tematických vztahů, ukazuje Janeček, jak je v pomalé úvodní části hudební materiál 

exponován, dále v allegrové části prováděn, aby byl na závěr reprizován opět 

v pomalém tempu –, neobstojí nahlíţen prismatem recepce znějící podoby díla: tři 

části skladby spíše působí jako tři samostatné věty, které tvoří velkou formu A B A´, 

neţ jako tři části jedné sonátové věty.  

Jinak je tomu u analýzy – či, díky její krátkosti (o to však větší hutnosti), jejího 

„pouhého“ náčrtu –, kterou podal Carl Dahlhaus v závěru kapitoly věnované 

symfonické básni v knize Die Musik des 19. Jahrhunderts.17 Dahlhaus ukázal, 

zohledňuje nikoliv pouze psanou, abstraktní podobu díla, partituru, nýbrţ dobové 

recepční pozadí, na jehoţ základě tato symfonická báseň vznikla – tedy tradice 

sonátového allegra, jeţ bylo očekáváno po kratší či delší introdukci –, ţe tradice 

sonátové formy je zde rozhodně přítomna, ovšem ve zcela jiném nasvětlení, neţ jak 

o ní psal Janeček: Trojdílnost celé skladby – dána tempovými kontrasty pomalu-

rychle-pomalu – dává vzniknout „písňové formě ve velkém“ (eine Liedform im 

Großen), přičemţ je to právě střední část – jiţ Janeček celou označil za sonátové 

provedení –, která je sama o sobě sonátovou formou (či její variantou), obsahujíc její 

                                                           
16 Parafrázujeme na základě: JANEČEK, KAREL: Tvorba a tvůrci, úvahy, eseje, studie, poznámky, Praha 1968. 
17 Následující úvahy jsou více méně parafrází zmíněné této části Dahlhausovy kapitoly, viz seznam 
literatury na konci této práce. 
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exposici, provedení i reprízu. „Der „einleitende“ langsame Satz [...]“ – tak vysvětluje 

Dahlhaus Largo, které Janeček označil jako sonátovou exposici – „exponiert zwei 

Themen oder Motive, a und b, die dann die Substanz des ganzen Werkes bilden, ist also 

zugleich Introduktion, Rahmenteil und Exposition“18 – je ovšem exposicí ve smyslu 

prvního uvedení (exponování) hudebních myšlenek, se kterými je dále ve skladbě 

pracováno, nikoliv ve smyslu exposice sonátového allegra, která v době vzniku 

Vyšehradu jiţ dávno měla stabilizovaný charakter.  

Tomuto charakteru mnohem více odpovídá exposice v pojetí Dahlhausově, 

která přináší hlavní téma 

 

 a k němu kontrastní vedlejší téma – kantilénového charakteru –, 

 

aby na závěr (allegrové části, a tedy na závěr sonátové formy) po provedení – jako 

jeho cíl a účel – zazněla motivická kombinace, „nicht anders als eine Reprise bei 

Beethoven“:19 

  

Hlavní i vedlejší téma exposice, provedení a především repríza – přesně ve smyslu 

beethovenské „vítězné reprízy“, jak často byla a stále je, jako vrchol formy, 

metaforicky označována (viz např. koncertní programy) – jsou hodny svého názvu 

ne díky intelektuální spekulaci – která, snaţíc se vměstnat hudební realitu do předem 

daných kategorií, naráţí, jak jsme se pokusili ukázat, na své zásadní limity –, nýbrţ 

především díky hudební realitě, jiţ dle našeho názoru takováto analýza – vzavši za 

své východisko dobový recepční kontext a přece nerezignujíc na moţnost 

smysluplné „analýzy z not“20 – věrněji odráţí. 

                                                           
18 tamtéţ, s. 202. 
19 tamtéţ, s. 203. 
20 Naše stanovisko k dlouho se táhnoucímu sporu o povaze hudební analýzy – tedy sporu o to, zda má 
být „správná“ analýza prováděna s partiturou, nebo bez ní – je následující: Za prvé, typ analýzy musí 
vycházet především z podoby díla samotného (tak např. dodekafonní či seriální komposice ze své 
podstaty k analýze z not přímo vybízí), za druhé, u skladeb jako Tábor partitura můţe a má slouţit 
jako důleţité vodítko k pochopení formové ideje skladby, tato idea však není odmyslitelná od 
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3. 3. Tábor: pokus o výklad formové ideje symfonické básně 

 

 Nabízí se nyní otázka, zda nelze podobně přistoupit i k hudebnímu dění 

symfonické básně Tábor. V programu, který napsal sám Smetana, je obsah skladby 

líčen následujícími slovy: 

 

„Motto: „Kdo jste boţí bojovníci!“ Z této velebné písně pozůstává celá stavba skladby. V sídle hlavním – 

v Táboře – zazněl tento zpěv zajisté nejmohutněji a nejčastěji. Skladba líčí téţ pevnou vůli, vítězné boje, stálost 

a vytrvalost, a tvrdošíjnou neústupnost, kterou skladba téţ taky končí. Do detailu se nedá rozdrobit, nýbrţ 

zahrne všeobecně slávu a chválu husitských bojů, a nezlomnost povahy husitů.“21 

 

Základní tematicko-motivický materiál je dán – jak Smetana píše – nápěvem husitské 

písně Kdo jste boţí bojovníci:  

 

(Ţe se nejedná o původní verzi z 15. století – jak ukázal jiţ Helfert22 –, nýbrţ o verzi 

pozdější, z roku 1530, s sebou nese minimální, pokud vůbec nějaké, komposiční 

i programní a stejně tak pro nás výkladové důsledky.) Jakými komposičními 

prostředky tedy dosahuje Smetana – vzav za východisko, jako abstraktního 

hudebního materiálu, husitského nápěvu – líčení pevné vůle, vítězných bojů, stálosti 

a vytrvalosti a především oné tvrdošíjné neústupnosti husitů, o nichţ píše 

v programu? Pokusíme se ukázat, ţe vše toto úzce souvisí v prvé řadě s hudební 

formou Tábora, ne nepodobně intenci Franze Liszta, o níţ Dahlhaus píše, ţe „die 

                                                                                                                                                                                     
recepčního pozadí, na jehoţ základě skladba vznikla, tedy především od znějící podoby díla. Tu by 
měl mít kaţdý analytik – nemuseje při tom ani v nejmenším odsunout stranou či dokonce zavrhnout 
detailní analýzu z not – před očima. 
21 Doslova citováno podle Smetanova rukopisu in: BARTOŠ, FRANTIŠEK (ed.): Smetana ve vzpomínkách 
a dopisech, Praha 1954, s. 217 – 218. Jednoduchá i dvojitá podtrţení jsou Smetanova.  
22 HELFERT, VLADIMÍR: „Boţí bojovníci“ v české hudbě 19. století, in: týţ: O Smetanovi. Soubor statí 
a článků, Praha 1950, s. 146 – 147. 
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poetische Idee“ – kterouţto ideou je v Táboru beze sporu mravní nezlomnost 

a „tvrdošíjná neústupnost“ husitů – „ebenso wenig ohne das musikalische Formprinzip 

verständlich gemacht werden kann wie umgekehrt das musikalische Formprizip ohne die 

poetische Idee.“23 

 Karel Janeček označil Tábor – jistě oprávněně – za nejpodivuhodnější díl Mé 

vlasti.24 Tato přes 400 taktů trvající symfonická báseň se stala vpravdě oříškem pro 

řadu hudebních vykladačů a analytiků (viz následující kapitolu této bakalářské 

práce). Domníváme se, ţe Janeček správně píše, ţe Smetana pracuje se zvoleným 

tematickým materiálem – nápěvem husitské písně – analyticky a ţe uţ tím se řadí 

forma této skladby k určitému typu sonátovému. Nemůţeme však s Janečkem 

souhlasit v tom – aniţ by na tomto místě musel být parafrázován celý jeho rozbor, jak 

se děje v jiné části této práce –, jakým způsobem se varianta sonátové formy, jiţ 

Smetana zvolil, realizuje: Po rozsáhlém, 84 taktů zabírajícím, úvodu, během něhoţ se 

jakoby z ničeho postupně vynořují základní rytmické a diastematické prvky 

husitského chorálu, zazní nakonec všechny části tohoto chorálu (byť v modifikované 

podobě a v pěti samostatných dílech). Tento pasus (tedy takty 85 aţ 107)25 označil 

Janeček jako sonátovou exposici. Po ní (od taktu 108 dále) má dle Janečka následovat 

provedení (Molto vivace). Vidíme – ne nepodobně, jak tomu bylo u Janečkovy 

analýzy Vyšehradu –, ţe ve snaze interpretovat skladbu na základě apriorního 

schématu, do něhoţ je ji třeba nějakým způsobem „napasovat“, takto pojatá analýza 

ztrácí kontakt s posluchačskou realitou:26 Tak nelze přijmout tvrzení, ţe „posluchač 

předem neobeznámený se zněním celého chorálu si ji“ – tedy tuto část, takty 85 aţ 107 – 

„ani jako exposici (tj. staticky) neuvědomuje“.27 Přikláníme se naopak k pojetí, které 

vychází – jak jsme se snaţili ukázat výše na příkladu Vyšehradu – ze znějící podoby 

díla a neodsouvá tak posluchače na druhou kolej.  

                                                           
23 DAHLHAUS, CARL: Dichtung und Symphonische Dichtung, in: Archiv für Musikwissenschaft, 39, H. 4 
(1984), s. 237. 
24 Viz pozn. pod čarou 16, s. 183. 
25 Veškerá čísla taktů, odkazy na tempová, výrazová označení, atd. v této bakalářské práci na základě 
kritické edice Mé vlasti: SMETANA, BEDŘICH: Má vlast (Studijní vydání děl Bedřicha Smetany 14, ed. 
FRANTIŠEK BARTOŠ), Praha 1966. 
26 Dovedení této tendence ad absurdum moţno vidět v Janečkově analýze Smetanova Druhého 
smyčcového kvartetu d moll, jak je podaná v: JANEČEK, KAREL: Smetanova komorní tvorba (Dílo a ţivot 
Bedřicha Smetany, sv. 1), Praha 1978. 
27 viz pozn. pod čarou 15, s. 185. 
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 Podívejme se, vycházejíce při tom – po vzoru Dahlhausově – z ustálených 

charakterů částí a témat sonátového allegra a respektujíce tedy zvukovou a recepční 

realitu, na jiný moţný výklad formy Smetanova Tábora. Na konci dlouhého úvodu 

(o němţ bude ještě řeč níţe) zazní – jako jeho součást a zároveň vyvrcholení, k němuţ 

celých 84 taktů několikrát záměrně přerušované hudby směřuje – modifikovaná 

podoba husitského chorálu. Je to konec tohoto prvního dílu – introdukce –, nikoliv 

začátek dílu dalšího (sám Smetana takty 84 a 85 – kam klade Janeček předěl mezi 

koncem introdukce a začátkem exposice – neoddělil dvojčárou, na rozdíl od taktů 

107 a 108, v kterémţto místě podle našeho pojetí začíná exposice a samo sonátové 

allegro).  

 Zásadní změna – metra i tempa (oproti taktu 3/2 nyní 2/2 a oproti lentu molto 

vivace) – nastává v taktu 108. Právě sem je moţno poloţit začátek sonátové formy 

(nebo přinejmenším její varianty, jeţ, neodpovídá-li přesně učebnicové verzi, tak 

v kaţdém případě naplňuje raison d’être  takové formy – kterým je kontrast a po 

provedení zaloţeném na motivicko-tematických procesech následné „smíření“ 

protikladů v repríze, jeţ je „řešením“ a „vítězstvím“ nad problémem hudebního 

materiálu a formy, jak bylo typické pro středního Beethovena28 –, jejţ nelze hledat 

a najít pouze ve studiu partitury, ale který je vţdy opřen o znějící hudbu).29 Hlavní 

téma 

 

tohoto sonátového allegra vychází ze závěrečných slabik chorálu Kdo jste boţí 

bojovníci – jehoţ třetí část zazní v unisonu dechů (takty 104 aţ 107) těsně před 

začátkem rychlé části, plníc funkci přechodu od introdukce do exposice – (tónům f-f-

f-g-e odpovídají slabiky vţdy-cky-zví-tě-zí) a zároveň je odvozeno ze samého počátku 

chorálu, kdy po setrvání na stejném tónu následuje jeho horní a posléze spodní 

sekunda: v úvodu chorálu: d-d-d-d-e-c, v hlavním tématu sonátového allegra: f-f-f-g-e. 

Započavši v hlavní tónině skladby, d moll, rozvíjí se oblast hlavního tématu po 16 

                                                           
28 Vědomě zde abstrahujeme od jiných typů sonátové formy, např. od tzv. lyrické sonátové formy, 
kterou razil Franz Schubert. 
29 Na moţnost takovéhoto přístupu k analýze Táboru poukázala Marta Ottlová v časopise Mistři 
klasické hudby: OTTLOVÁ, MARTA: Smetana (Mistři klasické hudby, 6), Praha, datum vydání 
neuvedeno, s. 95. 
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taktů, aby po „spojovacím dílu“ či „mezivětě“ (takty 124 aţ 133) – vypůjčeme si zde 

pojem z učebnicových výkladů sonátové formy, který by snad byl pouţil Janeček – 

následovalo vedlejší téma v Es dur ústící do B dur, 

 

které je hodno tohoto označení ne díky své délce (pouhé 3 takty), tóninovému vztahu 

k hlavnímu tématu (i kdyţ: proč by Smetana nemohl pouţít vedlejší téma na 

frygickém stupni!), nýbrţ díky svému charakteru – jenţ je výsostně kontrastní vůči 

tématu hlavnímu. Běţí zde o stylizaci střední části chorálu (proste od boha pomoci), 

která je v řadě analýz Tábora charakterizována jako modlitba (o této stylizaci více 

v jiné kapitole naší bakalářské práce).  

 Po odeznění krátkého vedlejšího tématu a přechodové části odpovídající 

přechodu mezi introdukcí a začátkem expozice, nyní však v jiné instrumentaci 

(vysoká dřeva) a v diminuci (takty 137 a 138), započíná sonátové provedení: opět 

citací hlavního tématu (tentokrát jiţ ne v hlavní tónině, d moll, nýbrţ v g moll), na 

něţ navazuje spojovací díl – ne jinak neţ v klasické sonátové formě, jak ji známe 

např. u Haydna či Beethovena –, který se (oproti původnímu spojovacímu dílu 

z exposice přetransponován o kvintu níţ) po 10 taktech harmonicky mění a po němţ 

pokračuje další část provedení. Schematicky vyjádřeno vypadá exposice a začátek 

provedení Smetanova Tábora takto: 
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Takty Počet taktů Forma Tonální plán 

104 – 107 4 
přechod do sonátového 

allegra 

přechod mezi závěrem 
introdukce a začátkem 
rychlé, sonátové, věty 

unisono 
(latentní 

harmonie: F se 
zv. 4) 

108 – 123 16 
hlavní téma sonátového 
allegra (Molto vivace) 

sonátová exposice 

d, dále 
modulačně 
proměnlivé 

124 – 133 10 "spojovací díl" e, G, g 

134 – 136 3 
vedlejší téma (Lento) 

sonátové allegra 
Es, B 

137 – 138 2 
diminuovaný přechod 
do provedení (Molto 

vivace) 

sonátové provedení 

unisono 
(latentní 

harmonie: B se 
zv. 4) 

139 – 154 16 hlavní téma 
g, dále 

modulačně 
proměnlivé 

155 – 170 16 "spojovací díl" 
a, C, dále 

modulačně 
proměnlivé 

171 – 331 161 pokračování provedení 
modulačně 
proměnlivé 

 

 Z tohoto schématu dobře vidíme, ţe začátek provedení v Táboru více méně 

věrně kopíruje sonátovou tradici, ve které provedení často začíná oblastí hlavního 

tématu (ať uţ v hlavní či vedlejší tónině), aby se posléze, ve spojovacím dílu či 

mezivětě, tok hudby odebral jiným směrem.  

 Viděli jsme – vyšedše z posluchačského recepčního pozadí, jeţ je tvořeno 

(mnohem více neţ abstraktními, byť mnohdy přesvědčivě vyanalyzovatelnými 

schématy) ustálenými charaktery jednotlivých částí sonátové věty –, ţe symfonická 

báseň Tábor pracuje s ustáleným „arsenálem forem“, uplatňujíc některé principy 

formy sonátové, a ţe na jedné straně není přijatelná teze Koldau o nemoţnosti 

formální analýzy této skladby a na straně druhé není ţádoucí – či pouze za cenu 

odsunutí posluchačské reality na vedlejší kolej – vycházet z apriorních analytických 

formálních schémat po vzoru Janečka. Svou „sonátovostí“ se však smysl formové 

ideje Tábora v ţádném případě nevyčerpává; vystiţení této ideje si nyní vyţaduje 

detailnější ohledání. 

 Správně píše Janeček, ţe v celé skladbě pracuje Smetana analyticky – tedy 

„rozmanitě zpracovává jednotlivé melodické a rytmické obraty a sestavuje z nich vţdy nová 
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pásma hudby“.30 Jakkoliv není jasné a Janeček nikde explicitně neuvádí, co znamená 

v jeho pojetí pojem „pásma hudby“, přikláníme se k názoru, ţe v celé skladbě 

převládá právě tento analytický typ utváření hudební struktury, tedy – jak ji nazval 

Jacques Handschin – logická forma. Pokusíme se nyní ukázat, ţe tento způsob 

formové ideje Tábora úzce souvisí s jeho ideou programovou, tak, jak ji formuloval 

Smetana ve svém Krátkém nástinu.31 

 Smyslem rozsáhlého (84 takty zabírajícího) úvodu je postupná komposice – 

v doslovném smyslu onoho slova: tedy skládání, utváření – chorálu, jenţ je rozloţen 

(dekomponován) ve své elementární části – základní rytmické a diastematické 

vzorce,  

       

s nimiţ je dále pracováno, jak by byl řekl Janeček, analyticky –, aby na konci této 

introdukce, Grandioso, zazněl chorál ve svém celku (takty 85 aţ 103). Chorál se tak 

vskutku slyšitelně „rodí“ či „probouzí k ţivotu“ – snad proto je celá tato introdukce 

některými autory interpretována jako probouzení husitského vojska či jako chmurná 

nálada před zápasem32 (tento asociativní typ slyšení však, jakmile jej někdo přijme 

jako výkladový princip, umoţňuje vyposlouchat ve skladbě jako Tábor prakticky 

cokoliv, jakkoliv to nemusí být v souladu s intencí skladatelovou) – jakoby z ničeho: 

první dva takty skladby zní pouze v unisonu hlubokých smyčců a fagotů prodleva 

velkého D (která se nezmění po dobu 21 taktů), do níţ zazní, desetkrát se opakuje 

nad modulující harmonií ve smyčcích, rytmický motiv krátká-krátká-dlouhá-dlouhá.  

 Běţí-li tedy v tomto úvodu především o postupnou komposici 

dekomponovaných částí chorálu v jeho celek, je třeba v tomto ohledu zdůraznit tři 

věci: Za prvé, tato komposice zároveň představuje gradaci, na jejímţ závěru stojí 

chorál ve svém celku; za druhé, přes (záměrné) zdání monotónnosti nevypracovává 

Smetana tento úvod v ţádném případě schematicky či mechanicky, a za třetí, 

pro pochopení celé introdukce jako skládání chorálu prismatem recepčního pozadí 

19. století je kardinální skutečnost, ţe husitský nápěv byl v této době široké hudební 

                                                           
30 JANEČEK, KAREL: Tvorba a tvůrci: úvahy, eseje, studie, poznámky, Praha 1968, s. 184. 
31 Viz pozn. pod čarou 21. 
32 Viz např. Smolkovu knihu: SMOLKA JAROSLAV: Smetanova symfonická tvorba (Dílo a ţivot Bedřicha 
Smetany, sv. 5), Praha 1984. 
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veřejnosti znám – v této souvislosti budiţ poukázáno na článek Vladimíra Helferta, 

jeţ osvětluje dějiny rozšíření známosti této melodie a zároveň ukazuje, kde a za 

jakých okolností se s ní seznámil sám Smetana33 –, a tudíţ mohl být (a byl) tento 

úvod – jakkoliv maje svou vlastní, imanentní, hudební logiku – jako zrod chorálu 

recipován a po něm následující („vítězný“) nástup chorálu očekáván, kdy především 

ono očekávání vpravdě osmyslňuje raison d’être této introdukce. 

 Gradace směřující k celkovému zaznění chorálu dosahuje Smetana zdánlivě 

jednoduše: několikerým přerušením hudebního toku a následným „nabíráním 

dechu“,34 kdy kaţdý pasus vyzní naléhavěji neţ ten předešlý (kromě citace střední 

části chorálu v taktech 63 aţ 66). Tak přerušuje Smetana hudební proud celkem 

čtyřikrát (v taktech 26, 53, 62 a 67), přičemţ jednotlivé úseky hudby jsou utvářeny 

vţdy zdánlivě stejně a přece jinak: jde právě o tyto jemné nuance, transakcentace, 

drobné zkracování či prodluţování frází, jimiţ Smetana dosahuje takového 

gradačního účinku a zároveň se vyhýbá schematizaci či mechaničnosti. Po 22 taktech 

„tvrdošíjného“ opakování základního rytmického vzorce vyústí první úsek hudby do 

zmenšeného čtyřzvuku h d f as, na kterém zazní tento motiv znovu, v tutti orchestru, 

aby na něj – unisono – navázala elementární diastematický motiv (takty 24 a 25). Děje 

se tak – po krátké přechodové části, vyuţívající imitační techniku – poté znovu: 

namísto 22 taktů (desetinásobné zopakování rytmického motivku) se však rozvíjí 

plocha 18 taktů (během nichţ se motiv zopakuje nyní jen devětkrát) vyúsťujíc do 

zmenšeného čtyřzvuku fis a c es, jenţ je opět následován unisonovou variantou 

diastematického motivu (takty 51 a 52), aby na závěr třetí části úvodu – 

zkoncentrované do pouhých osmi taktů – zazněl tento motiv potřetí (takty 59 aţ 61): 

 

 

 

                                                           
33 HELFERT, VLADIMÍR: „Boţí bojovníci“ v české hudbě 19. století, in: Ţiţkův sborník, Praha 1924, 
otištěno in: týţ: O Smetanovi. Soubor statí a článků, Praha 1950 
34 Janečkovo vyjádření. 
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Pedanticky analyzováno: závěry prvních dvou úseků se navzájem liší – kromě své 

harmonie – změnou akcentace: v první příkladu je ze čtyř tónů akcentován pouze 

jeden, zatímco v druhém příkladu jsou akcentovány tři ze čtyř tónů; závěr třetího 

úseku je potom rozšířením a zároveň přináší další rytmickou variantu základního 

motivku. Podobnou hru nuancí lze pozorovat v celém úvodu. Právě toto jemné 

varírování umocňuje pevné vyznění chorálu na konci úvodu.  

 Toto zaznění chorálu v taktech 85 aţ 103 – jsouc cílem, k němuţ celá 

introdukce směřuje – je však samo o sobě další modifikací motivického materiálu: 

rozdělen do čtyř úseků (pátý úsek, jenţ v unisonu opakuje třetí verš chorálu, tvoří jiţ 

přechod do další – sonátové – části této symfonické básně), zazní chorál v prvním 

úseku rozšířen o další rytmické hodnoty (namísto rytmického vzorce krátká-krátká-

dlouhá-dlouhá vzorec krátká-krátká-dlouhá-dlouhá-dlouhá-krátká-dlouhá-dlouhá) 

a druhý úsek pak přináší další modifikaci – nyní v plné harmonii – unisonových 

„anticipací“ druhé poloviny prvního verše chorálu: 

 

Třetí úsek, odpovídající druhému verši chorálu, zazní v chromatické terciové 

příbuznosti (oproti předešlému A tedy v F), moduluje do C, aby následně – v F 

(subdominanta oproti předešlému C a III. stupeň z hlediska hlavní tóniny – d) – 

zazněl čtvrtý úsek, stejně jako ten třetí, v typicky „chrámové“ stylizaci (s pečlivě 

vypracovanými harmoniemi a kráčejícími basy). 

V rozsáhlém úvodu se tak čistě hudebními prostředky manifestuje stálost 

a vytrvalost, o nichţ Smetana píše ve svém programu, par excellence: celých 103 

taktů je vybudováno z několika málo hudebních myšlenek, které jakoby vytrvale 

krouţí kolem dokola, je to však, jak jsme se snaţili ukázat, vytrvalost, jeţ není 

mechaničností, je to monotónnost – řečeno s Lindou Marií Koldau –, jíţ je vlastní 

nejvyšší míra dynamiky. To platí snad v ještě větší míře o provedení sonátové části 

Tábora. 

V provedení rozvíjí Smetana hudbu, jiţ utváří na základě důmyslné práce 

s motivickým materiálem – aniţ bychom zde do detailu vysledovávali a popisovali 

bohatou motivicko-tematickou práci vycházející z chorálu, snaţíce se po vzoru 

Janečka zdůvodnit monotematičnost této symfonické básně, kterýţto pojem 
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neuţíváme – a především s harmonickým rytmem. Neběţí zde ani tak o souzvuky či 

harmonické spoje, jeţ by ohromovaly svou novostí, jako spíše o vyuţití starších 

prostředků, ovšem zcela unikátním způsobem: tak oproti ploše spočívající na 

konsonantních souzvucích (takty 268 aţ 289), přičemţ tyto souzvuky – samy o sobě 

konvenční – jsou spojeny zcela nezvyklým způsobem (např. kvartsextakord f d b se 

sextakordem fis a d – „klasická“ chromatická terciová příbuznost, ovšem díky 

důmyslnému vyuţití obratů vyznívající zcela neklasicky), stojí plocha sestávající 

zcela výhradně ze zmenšených čtyřzvuků (takty 290 aţ 321), ve které se vystřídají 

všechny tři (postupně gis h d f, cis e g b, dis fis a c). Na konci 70. let XIX. století jistě 

mnohonásobně opotřebovaný prostředek – zmenšený čtyřzvuk – tak v tomto 

kontextu znovu nabývá na své účinnosti.   

Raison d’être této plochy se ozřejmí tím, co po ní následuje: soustavný citát 

chorálu – con tutta la forza – v orchestrálním tutti. Vyznění chorálu právě jako citátu 

– a zároveň ve funkci reprízy, jako cíl a účel sonátového provedení – je vyzdviţeno 

(kromě charakteristické instrumentace) jeho harmonickým rytmem: harmonické 

funkce se mění s kaţdou slabikou chorálu. Bohatý harmonický pohyb (a zároveň 

v rychlém tempu) zasazen mezi části s dlouho drţenými harmoniemi – závěrem 

provedení a kodou, jak uvidíme dále – tak tento pasus činí výrazně kontrastním 

oproti ostatní hudbě a dává mu vyznít vskutku vítězně: je to právě tato repríza, v níţ 

lze spatřovat – přijmeme-li za svůj poetizující či asociativní výklad symfonické básně 

– „vítězné boje“ či „chválu a slávu“, o nichţ píše Smetana v programu. Děje se tak 

však prostředky ryze hudebními. 

Byl-li rozsáhlý úvod zaloţen na technice postupné komposice elementárních 

částí chorálu do jeho celku, běţí v stejně tak rozsáhlé kodě o pravý opak: chorál je – 

zazněv v majestátním hávu ve funkci reprízy – postupně rozkládán, aţ na úplný 

závěr zůstane jen rytmické jádro. Tato technika dekomposice pracuje důmyslně na 

jedné straně se vztahem mezi tempem a rychlostí harmonických změn a na straně 

druhé s poměrem konsonancí a disonancí, kdy výsledkem není nic jiného, neţ 

„tvrdošíjná neústupnost husitů“, jíţ skladba dle vyjádření Smetany končí. 

Nad smyčcovým pohybem – jehoţ hybnost, jak se blíţí skladba ke konci, 

postupně ochabuje,  
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aby vyústila do „tvrdošíjného“ opakování základního rytmického motivku 

v unisonu celého orchestru 

 

– se v dřevěných nástrojích tvoří harmonie, která je dlouhou dobu ustrnulá 

a disonuje (zmenšený septakord nad prodlevou d), aby se posléze bas „napravil“ a – 

posunuje se postupně po půltónech – ladil do akordů, které se mění kaţdý takt. Stojí 

tak proti sobě dvě kontrastní plochy (takty 345 aţ 368 a 369 aţ 387). Doslova 

manifestací monotónnosti či „tvrdošíjné neústupnosti“ je potom pasus počínající 

taktem 388, kdy Smetana nasazuje všechny hudební prostředky, aby vyjádřil – jak ji 

nazval zakladatel symfonické básně, Franz Liszt – poetickou ideu Tábora: po 

16 taktech hudby, ve které se měnila harmonie kaţdým taktem, nastupuje 9 taktů 

tvořených jedinou harmonií (nejprve souzvukem, potom latentní harmonií tvořenou 

rozloţeným akordem s několika melodickými tóny) – zmenšeným čtyřzvukem h d f 

as. Krom toho se zpomaluje i rychlost melodického pohybu, jenţ nyní odpovídá 

základnímu rytmickému jádru z úvodu. Tímto netradičním vztahem mezi 

melodickým a harmonickým rytmem (melodickým rytmem zde rozumíme rychlost 

melodického pohybu) – obecně vládne mezi melodickým a harmonickým rytmem 

jakýsi vztah nepřímé úměry: čím rychlejší melodický rytmus, tím pomalejší jsou 

harmonický změny, a vice versa: čím pomalejší je melodický rytmus, tím rychlejší 

rytmus harmonický, zatímco Smetana zde tento tradiční folklór záměrně obrací 

a vzniká tak hudba zcela unikátní, jakoby ustrnulá, přesně v souladu s programem, 

kdy harmonický i melodický rytmus jsou oba minimalizovány – a kontrastem 

disonance oproti předcházejícím konsonancím, stejně jako instrumentací (nejprve 

tutti orchestru, potom unisono violoncell a kontrabasů) a vypjatým akcentováním, 

docílil Smetana čistě hudebně formotvornými prostředky toho, co později shrnul ve 

svém programu. 
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Rozcházejíce se tak s Janečkem v mnohém, můţeme s ním – bez sebemenší 

dávky patosu – jednohlasně prohlásit, ţe  

 

„skutečnost, ţe z kaţdého zákrutu hudby, z kaţdého delšího i kratšího setrvání, ba leckdy přímo z kaţdého taktu 

cítíme účelnost a funkční záměr, vzdaluje Smetanův Tábor na míle od děl, v nichţ je monumentalita jen 

naaranţována. Tábor je monumentální ve své podstatě.“35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                           
35 JANEČEK, KAREL: Tvorba a tvůrci, Praha 1968, s. 195. 
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4. RŮZNÉ ANALYTICKÉ PŘÍSTUPY K SYMFONICKÉ BÁSNI TÁBOR 
 

 Smetanův Tábor se stal – stejně jako celý cyklus Má vlast – předmětem 

nejrůznějších výkladů, jeţ sahají od fundovaných hudebně-vědných analýz aţ po 

výklady popularizační. K některým z nich se pokusíme v této kapitole kriticky 

postavit, postupujíce při tom chronologicky – se smysluplnými přesahy a odbočkami 

–, dle doby vzniku jednotlivých výkladů. 

 

4. 1. První reflexe Tábora: Piskáček a Zich 

 

 Zřejmě s prvním výkladem Tábora, který se soustavně zabývá a do značné 

míry vychází přímo z hudby a nese tedy označení „rozbor“ – předešlé výklady 

Tábora, jak je podal Emanuel Chvála36 v hudebním časopise Dalibor či Karel Teige37 

ve svém komentovaném katalogu Smetanových skladeb, zde pro jejich informativní 

charakter, kdy šlo především o to informovat hudební veřejnost o Mé vlasti, vědomě 

opomineme –, přichází Adolf Piskáček.38 Neřeší se zde však otázka formové ideje 

Tábora, běţí tu – spíše neţ o rozbor, který by si kladl nějakou analytickou otázku – 

toliko o (na jedné straně technicistní, na straně druhé potom poetizující) popis 

orchestrálního dění; čteme zde tak formulace jako: „Vítězně zazní rytmický motiv 

chorálový“, „Působí dojmem přímo úděsným“, „proti dechovým nástrojům, mohutným jako 

ze ţuly“,39 atd.  

V souvislosti s Piskáčkovou analýzou budiţ poukázáno na dvě věci. O první 

z nich píše v poznámce pod čarou: „Hudební náplň básně jest bezprostředním výronem 

Smetanova tvůrčího ducha – jako ovšem i všech jiných, – jenţ nemohl se vázati d o s l o v n ě  

i programem předem daným.“40 Piskáčkova formulace v sobě obsahuje na jedné straně, 

kdyţ poukazuje na nemoţnost doslovné aplikace programu na hudbu, velice 

střízlivý přístup k moţnostem hudební hermeneutiky, která – snaţíc se 

                                                           
36 CHVÁLA, EMANUEL: Smetanovy skladby, in: Dalibor 2, 1880, s. 225 – 227. 
37 TEIGE, KAREL: Skladby Smetanovy. Komentovaný katalog všech skladeb Mistrových v chronologickém 
postupu, Praha 1893 
38 PISKÁČEK, ADOLF: Bedřich Smetana: Má vlast, páté rozmnoţené vydání, Praha, datum vydání 
neuvedeno (Knihovna „Smetany“, 14). 
39 tamtéţ. 
40 tamtéţ, s. 59, zdůraznění Piskáčkovo. 
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vyposlouchávat do nejjemnějších detailů, kde se v hudební struktuře manifestuje 

slovně formulovaný program (jakkoliv je tento postup někdy moţný, ba dokonce 

ţádoucí, jako např. u symfonické básně Vltava: nikdo nepochybuje, ţe 

vyposlouchávání prvního a druhého pramene či melodie řeky nevnáší do skladby 

subjektivní náhledy vykladačů) – se mnohdy stává zcela arbitrárním vykladačstvím 

rozehrávajícím asociativní slyšení, na straně druhé, kdyţ hovoří o bezprostředním 

výronu tvůrčího ducha, působí dojmem rezignace na moţnost formální analýzy, 

nebo – jak jsme se o to snaţili v předcházející kapitole – vystiţení formové ideje 

takové symfonické básně.  

Za druhé: byl to právě Piskáček, pokud je nám známo, kdo první – aniţ by se 

k danému problému vyjádřil obšírněji – formuloval tezi o monotematičnosti Tábora: 

„Symfonická báseň „Tábor“ je vzácné monotematické dílo. Vyrůstá z husitského chorálu, jak 

Smetana sám dotvrdil v dopise dru O. Hostinskému.“41 Tento pojem sehrál v dalších 

výkladech Tábora (stejně jako řady dalších Smetanových děl) důleţitou roli 

a postupně nabyl hodnotícího zabarvení, kdy monotematičnost měla a priori 

zaručovat vyšší kvalitu uměleckého díla. V případě Tábora potom teze 

o monotematičnosti vedla k detailnímu vyposlouchávání jednotlivých částí chorálu 

v této symfonické básni. 

Byl-li Piskáček první, kdo přistoupil k Táboru z jeho hudební stránky – byť 

popisným způsobem –, Otakar Zich se jako první snaţil řešit otázku jeho formy.42 

Jakkoliv nepřijímáme jeho výsledné schéma, ve kterém vyloţil Tábor jako „jakousi 

obrovskou souměrnost“, ve které „motivy jednotlivých veršů vracejí se v opačném pořadí, jak 

se vynořily z nitra tvůrcova, zase napět: I – II – Chorál – III / III – II – Chorál – I,“43 a se vší 

vehemencí musíme téţ odmítnout tvrzení, ţe „forma „Táboru“ je [...] úplně nová, bez 

jakékoliv, byť i jen vzdálené obdoby s tradičními formami,“44 – snaţili jsme se naopak 

vyloţit Tábor na základě recepčního pozadí vycházejícího z tradičních forem –, 

obsahuje Zichův rozbor řadu cenných postřehů a ukazuje moţnosti analýzy, jeţ 

                                                           
41 tamtéţ, s. 64. 
42 ZICH, OTAKAR: Symfonické básně Smetanovy. Hudebně estetický rozbor s notovými příklady a nárysy 
hudebních forem, Praha 1924. 
43 tamtéţ, s. 150. 
44 tamtéţ, s. 150. 
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nemusí vţdy spočívat ve snaze vyjádřit hudební realitu díla grafickým či 

tabulkovým schématem (byť s takovým schématem Zich nakonec sám přichází). 

Cenná je skutečnost, ţe kromě „motivické formy“ (v níţ Zich vysledovává 

husitský chorál, jak se různě varírován v průběhu skladby, nevyhýbaje se při tom – 

podobně jako před ním Piskáček – obratům typu „augmentovaný motivek zní tu jako 

naděje na vítězství“, „mohutný akord disonantní věští zkázu nepřátel“45) a „celkové formy 

hudebně myšlenkové“ (formální uspořádávání hudebního materiálu) sleduje Zich 

také „dynamickou formu“, kdy si všímá stupňování, budování menších vrcholů 

a prudkých přelomů, stejně jako kontrastu klid – ruch. Ukazuje tak, ţe to zdaleka 

není pouze harmonický či motivicko-tematický rozbor, který je klíčem k vysvětlení 

formové ideje Tábora. Byť vysvětlení, které Zich nakonec podává, nepřijímáme, jeví 

se nám některé jeho analytické postupy jako produktivní. 

 

4. 2. Funkcionální výklady: Janeček, Sychra, Smolka 

 

Vpravdě s přelomovou analýzou Smetanova Tábora přišel ve 30. letech 

dvacátého století Karel Janeček.46 Tuto svou analýzu následně na konci šedesátých let 

rozšířil a zahrnul do knihy Tvorba a tvůrci.47 Z této verze zde také vycházíme. 

Janečkova práce se nám jeví ve dvojím světle: na jedné straně přichází s řadou 

skvělých postřehů a analyticky velmi cenných vhledů, které v kaţdém případě 

pomáhají vynést na světlo formovou ideu Tábora, na straně druhé, ve snaze 

vměstnat skladbu do jasně označkovaných a a priori stanových schémat – jak jsme na 

to upozornili výše v této práci –, se utíká ke kategorizaci či dělení, které nepřijímáme. 

Souhlasíce s konstatováním, ţe Tábor se řadí k sonátovému typu, nepřikláníme se 

k vysvětlení této sonátové formy, co se umístění exposice týče (viz předešlou 

kapitolu této práce) a k Janečkově členění provedení. Janeček např. nikde 

přesvědčivě nezdůvodňuje, co jej vedlo označit pasus vymezený takty 216 aţ 263 

jako „vsunuté menší provedení II“; vysvětluje ho uchyluje se při tom k poetizujícím 

výkladům –  

                                                           
45 tamtéţ. 
46 JaNEČEK, KAREL: Forma a sloh Mé vlasti, in: Tempo, 14, 1934 – 1935, č. 9 – 10, s. 261 – 275. 
47 JANEČEK, KAREL: Tvorba a tvůrci: úvahy, eseje, studie, poznámky, Praha 1968. 
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 „Uţ sám nástup vsunutého provedení (v taktu 216) je pozoruhodný. Jako šlehnutím kouzelného proutku se 

náhle mění dosavadní scenérie hudby. Co bylo dosud „líčeno“ jako přímo sledovaný „děj“, takřka hmatatelný, 

ocitá se náhle v pozadí, jakoby ve stínu, za závojem. [...] Celé vsunuté provedení v délce 48 taktů se pozvolna 

prodírá stále víc do popředí, aţ propukne v plné síle bezprostřední realita třetí fáze hlavního provedení. [...] Není 

to zdaleka jen staticky strnulé ticho před bouří: bouře, která tu bude co nevidět, se slyšitelně blíţí – jakoby se 

v skrytu připravovaly šiky k úderu.“48  

 

– ne nepodobným dikci Piskáčkově či Zichově. Stejně tak není jasné, co vedlo Janečka 

označit část kody (od taktu 369) jako druhé provedení: skutečnost, ţe se mění 

harmonie, kdy se prodleva d začne po půltónech posouvat, aby jednotlivé tóny ladily 

do akordu, se nám nejeví jako dostatečný důvod pro to, abychom tento pasus 

funkčně vysvětlili jako samostatnou část. (Krom toho sám Janeček píše, ţe „obě vnější 

části, úvod a koda, jsou pak pracovány stejnou metodou jako vlastní provedení (108 aţ 331), 

tj. analyticky,“49 není tedy jisté, co ho vedlo část takto – tedy „analyticky“ – utvářené 

kody označit jako druhé provedení.) 

 Přes všechny výtky, které jsme směřovali na Janečkovu stranu, vystihuje jeho 

analýza řadu momentů skladby s jistotou a erudicí zkušeného analytika: Tak 

například si Janeček všímá harmonického rytmu, poměru konsonancí a disonancí, 

dynamických pulsací. Jakkoliv se jeho přístup jeví z dnešní perspektivy jako 

překonaný a jeho východiska přehodnocena, zůstane zřejmě vţdy cenným 

a inspiračním analytickým přístupem – na rozdíl od mnohých jiných analýz, které 

zůstanou jen historickým pramenem dokumentujícím dějiny recepce symfonické 

básně Tábor. 

 V útlé publikaci Smetanova Má vlast50 podává Mirko Očadlík popularizační 

výklad Tábora, připomínající v mnohém pojetí Piskáčkovo – běţí zde především 

o vysledovávání jednotlivých motivických variant chorálu v hudební struktuře 

a o lehce poetizující popis; nebudeme se jím zde více zabývat. 

 Jinak je tomu u výkladu Antonína Sychry – tak, jak je podán v knize Estetika 

Dvořákovy symfonické tvorby,51 tedy v literatuře primárně nikoliv smetanovské, 

nýbrţ dvořákovské –, jenţ si vyţaduje detailnějšího ohledání. Nepůjde zde ani tak 

                                                           
48 tamtéţ, s. 189 a s. 191 
49 tamtéţ, s. 184. 
50 OČADLÍK, MIRKO: Smetanova Má vlast, Praha 1953. 
51 SYCHRA, ANTONÍN: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby, Praha 1959. 
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o přesnou reprodukci Sychrova formového rozboru, který do značné míry připomíná 

pojetí Janečkovo – i Sychra vidí v Táboru sonátovou formu v uţším slova smyslu, 

přidávaje k názvům janečkovských funkčních částí zjemňující přívlastek „quasi“: 

nachází tak v Táboru „quasi exposici“, „quasi provedení“, „quasi reprízu“ a „quasi 

kodu“, které odpovídají členění Janečkově (kromě exposice, za níţ povaţuje Sychra 

celý pomalý úvod, tedy do taktu 107) –, jako spíše o Sychrovo vystiţení Smetanova 

utváření hudebního sujetu: konvencionální citace – tedy citace chorálu Kdoţ jste boţí 

bojovníci, jeţ má navodit konkrétní historické konotace – je pouze jedním (a dle 

Sychry ne tím nejdůleţitějším) ze způsobů vyjádření programového obsahu Tábora.  

 Sychra pracuje s pojmem ţánrové charakteristiky52 a ukazuje tak, ţe celá řada 

částí má vyhraněný charakter, kdy čistě hudebně dokáţe vyjádřit např. energickou 

výzvu, apel, chorál-modlitbu, vítězný fanfárový pochod či válečnou vřavu. Není to 

potom sujet ve smyslu literárním nebo výtvarném, jak píše Sychra, o co v Táboru 

(a stejně tak Blaníku) běţí, nýbrţ sujet specificky hudební, který je – kromě 

konvencionální citace, tematické práce a formového utváření – dán v prvé řadě právě 

onou ţánrovou charakteristikou. Sychra tak na jedné straně správně zdůrazňuje, ţe 

jakékoliv výklady chápající Tábor dějově nejsou věrny skladatelově intenci – v této 

souvislosti budiţ poukázáno na jalový pseudospor53 o to, zda Tábor končí poráţkou 

či vítězstvím husitských vojsk, který se táhne smetanovskou literaturou do 

současnosti a jenţ se zdá kulminovat v jednom příspěvku na mezinárodní 

muzikologické konferenci, ve kterém Ch. Storck konstatoval, ţe  

 

„Tábor schildert den Untergang des Hussitenheeres in der Schlacht von Lipany, das der Sage nach aber nicht 

vernichtet wurde, sondern sich in den Berg Blaník retten konnte, wo es seitdem überdauert, um in der Stunde 

                                                           
52 Fenoménem ţánrové charakteristiky se po Sychrovi dále zabývala Jana Antonová v článku 
Problematika ţánru ve Smetanově švédské symfonické tvorbě, kteráţto studie je přínosná především 
díky precizaci pojmů, jeţ Antonová uţívá: ţánrový model, stylizace, ţánrová variace, ţánrová 
charakteristika a další. Poněvadţ se však její článek zabývá Smetanovou orchestrální tvorbou 
švédského období (jmenovitě symfonickými básněmi Richard III. Hakon Jarl a Valdštýnův tábor), 
tedy nezahrnuje problematiku Tábora, nebudeme se jím zde dále zabývat. Více informací v samotné 
studii: Antonová, Jana: Problematika ţánru ve Smetanově švédské symfonické tvorbě, in: Hudební 
věda 2, roč. 11, Praha 1974, s. 175 – 185. 
53 Toto spojení pouţil Miloslav Petrusek v doslovu k výboru z díla R. K. Mertona (PETRUSEK, MILAN: 
Poslední klasik moderní sociologie – Robert King Merton, in: MERTON, ROBERT KING: Studie ze 
sociologické teorie, druhé vydání, Praha 2007) a půjčujeme si ho zde, neb dle našeho názoru nejlépe 
vystihuje podstatu diskuse o závěru Tábora. 
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der höchsten Not unter Führung Wenzels des Heiligen die Heimat zu retten; im Schlusssatz der letzten 

Symphonischen Dichtung Blaník hört man diese Streitmacht heranmaschieren.“54 

 

–, na straně druhé se však ani on ve své analýze neubránil obrazným příměrům typu 

„tóny modlitby zanikají v bitevní vřavě“55 a podobně.  

 Přínos pátého dílu ediční řady Dílo a ţivot Bedřicha Smetany, věnovaného 

Smetanově tvorbě orchestrální,56 spočívá spíše v důkladném zpracování stavu 

bádání k patřičnému roku (1984), neţ v osobitosti analytického přístupu. Tak zde 

Jaroslav Smolka více méně věrně reprodukuje minulé analýzy Tábora, přičemţ 

analýza, kterou on sám podává, do detailu kopíruje přístup Janečkův, přiřaďujíc 

jednotlivým funkčním úsekům programový výklad: tak vyposlouchal Smolka 

v Táboru pasáţe jako chmurná nálada před zápasem, nástup vojska, nástup táborské 

jízdy, pronásledování utíkajících nepřátel či řazení vojska k odchodu z bojiště. Tyto 

výklady – tedy výklady rozehrávající nejrůznější obrazné konotace v mysli 

posluchačově, kteréţto výklady jsou zároveň sugestivním návodem, jak programní 

hudbu poslouchat a podsouvají tak posluchači analytikovy náhledy – nepřijímáme, 

uvádíme je však jako doklad toho, ţe asociativní typ slyšení nebyl v ţádném případě 

omezen na 19. století, nýbrţ zasahoval hluboko do století dvacátého (a přeţívá 

dodnes). „Přísně vzato existuje kaţdé umělecké dílo toliko v představě subjektu,“57 

konstatoval Otakar Hostinský. „A vskutku“ – píše Hostinský, veliký zastánce 

a propagátor Smetanova díla, na jiném místě –, „výhradním nositelem duševních stavů 

vzbuzených hudbou není nikdo jiný neţ právě posluchač sám. V něm tyto stavy vznikají – 

a v něm také zůstávají.“58 Neodsuzujeme asociativní typ slyšení, který ano umoţňuje 

v Táboru vyposlouchat nástup jízdy či řazení vojska k odchodu, pokud však tento 

typ slyšení – přesně v intenci Hostinského – zůstává toliko subjektivním náhledem 

posluchače, kdy tato subjektivní stránka spolu se stránkou objektivní (dílem 

samotným) tvoří výslednou a vlastní podobu díla, které, jak Hostinský píše, existuje 

                                                           
54 STORCK, CHRISTOPHER P.: Bedřich Smetanas Weg zum „Nationalkomponisten“ und „Begründer der 
tschechischen Musik“, in: Bedřich Smetana 1824 – 1884. Report of the International Musicological 
Conference Praha 24th-26th May 1994. eds.: Olga Mojţíšová, Marta Ottlová, s. 87. 
55 SYCHRA, ANTONÍN: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby, Praha 1959, s. 160. 
56 SMOLKA, JAROSLAV: Smetanova symfonická tvorba, Praha 1984 (Dílo a ţivot Bedřicha Smetany, 5). 
57 OSTINSKÝ, OTAKAR: Otázka obsahu hudebního krásna, in: týţ: O hudbě (Klasikové hudební vědy 
a kritiky, řada I, svazek 4), Praha 1961, s. 58. 
58 tamtéţ, s. 58. 
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přísně vzato pouze v představě subjektu. Nepřijímáme však snahu tyto subjektivní 

náhledy objektivizovat a vydávat je za něco, co je objektivně přítomno v hudební 

realitě díla.  

 V souvislosti se Smolkovým výkladem budiţ poukázáno ještě na jednu 

skutečnost. Smolka vytýkal Smetanovi, ţe archaismy, které v Táboru pouţil – jako 

příklad zde můţe poslouţit harmonizace střední části chorálu, 

 

včetně „charakteristických“ melodických tónů (průtah a na začátku druhého taktu 

naší ukázky či anticipace c a průtah f na jejím konci) –, neodpovídají hudební 

skutečnosti 15. století, nýbrţ jsou provenience barokní. Následně sice Smetanu 

omlouvá tím, ţe ten „si nebyl vědom zásadní slohové proměny kolem roku 1600,“59 z dikce 

jeho textu je však zřejmé, ţe tuto „ahistoričnost“ vidí Smolka jako určitý nedostatek 

Tábora (coţ se ukazuje mimo jiné právě na oné snaze několikrát ospravedlnit 

Smetanu i jeho dobu skutečností, ţe jim nebyly dějiny hudby 15. století tak známy 

jako je tomu v současnosti). Smysl archaismu však nelze hledat – bez ohledu na stav 

hudebně historických znalostí – v historické autentičnosti, nýbrţ jde o to, ţe je jako 

takový vnímán: „Das Wesen der Vergangenheit“ – jak to vyjádřil Carl Dahlhaus 

v pojednání věnovaném hudebnímu exotismu, folklorismu a archaismu –, „die der 

Archaismus heraufbeschwört, besteht nicht in der geschichtlichen Realität des Früheren, 

sondern in dem Abstand zur Gegenwart.“60 A není nic mylnějšího, neţ posuzovat 

estetickou hodnotu – o níţ zde jde především a na níţ se v symfonické básni, jakou je 

Tábor, podílí (mimo jiné) i hudební archaismus – prismatem historické 

hodnověrnosti. 

 

 

 

                                                           
59 SMOLKA, JAROSLAV: Smetanova symfonická tvorba (Dílo a ţivot Bedřicha Smetany, sv. 5), Praha 1984. s. 
272. 
60 DAHLHAUS, CARL: Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 1980 (Neues Handbuch der 
Musikwissenschaft 6), s. 261. 
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4. 3. Tábor jako bitevní scéna: Linda Maria Koldau 

 

 V roce 2007 publikovala německá muzikoloţka Linda Maria Koldau knihu 

s příznačným názvem Die Moldau. Smetanas Zyklus „Mein Vaterland“,61 ve které mimo 

jiné podává – jako rozšíření, v zásadě však převzetí své studie vzniknuvší o rok dříve 

a zveřejněné v periodiku Die Musikforschung62 – výklad Tábora, jenţ představuje 

zcela nový přístup k této symfonické básni: Vzavši za východisko tradici hudebního 

zpodobování bitevních scén – v tomto kontextu budiţ zde připomenuty jen jako 

skromný příklad Beethovenovo Wellingtonovo vítězství či Čajkovského Předehra 

1812 –, formuluje Koldau svoji hlavní tezi takto: „Tábor“ als „Programm“ einer 

symphonischen Dichtung impliziert Kampf und Krieg. Das Werk T á b o r  lässt sich 

demnach als Schlachtenmusik verstehen. [...] Und doch hat er [Smetana], trotz der 

Übereinstimmung in den musikalischen Mitteln“ – Koldau zde míní shodu s hudebními 

prostředky pouţitými v Beethovenově Wellingtonově vítězství a Lisztově Hunské 

bitvě –,“keine Battaglia geschrieben. Der Kampf, der sich vor dem Hintergrund der Idee 

„Tábor“ abspielt, ist kein vordergründiges Schlachtengetümmel, sondern es ist ein 

psychologischer Prozess.“63 

 Koldau tak na jedné straně říká, ţe Tábor se dá chápat jako bitevní hudba 

(Schlachtenmusik), na straně druhé však zde podle ní neběţí o boj ve smyslu povrchní 

vřavy bitvy, nýbrţ o psychologický proces. Klíčovou otázkou nyní je, jak rozumět 

Táboru jako onomu psychologickému procesu; jinými slovy: jak se hudebně 

uskutečňuje – jak to Koldau formuluje na jiném místě – utváření psychologie bitvy 

(Psychologie der Schlacht).  

 Jiţ výše jsme se v naší bakalářské práci vymezili vůči tvrzení Koldau, ţe Tábor 

má představovat kontinuum, jeţ se vzpírá detailní analýze, protoţe přeměňuje 

iracionalitu bitvy do hudební podoby (viz kapitolu 3.1 této práce). Nepřijímajíce tak 

skepsi, s jakou Koldau přistupuje k moţnostem formální analýzy této symfonické 

básně, souhlasíme s ní v tom, ţe 

 

                                                           
61 KOLDAU, LINDA MARIA: Die Moldau. Smetanas Zyklus „Mein Vaterland“, Köln, Weimar, Wien 2007. 
62 KOLDAU, LINDA MARIA: Monotonie und Dynamik. Smetanas Symphonische Dichtung „Tábor“, in: 
Die Musikforschung 59 (2006), s. 328 – 345. 
63 viz pozn. pod čarou 58, s. 126 – 127. 
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„in Tábor geht es nicht um die Wiederkehr von klar umrissenen Einheiten, sondern um die allgegenwärtige 

Präsenz eines musikalischen Gedankens, der sich aus dem Nichts heraus konstituiert, Gestalt annimmt, immer 

stärker exponiert, dann wieder zurückgenommen wird und erneut anwächst, bis hin zu Ausbrüchen, die einem 

unberechenbaren Wechsel von Raserei und monotonem Leerlauf verfallen.“64, 

 

kteráţto charakteristika – nevyhýbajíc se pouţívání obrazných přirovnání (Raserei, 

Leerlauf) – vystihuje dle našeho názoru formovou ideu Tábora velmi věrně. Je to 

právě ono konstituování a nabrání tvaru, ubírání a nové narůstání, stejně jako 

střídání zuřivosti a klidu, co tvoří – mnohem více, neţ prostředky hudebního líčení 

bojových scén, jeţ jsou v Táboru (dle našeho názoru a v rozporu s názorem Koldau) 

pouţity jen zcela sporadicky – raison d’être této symfonické básně; i toto jsou 

konstitutivní prvky formy (ne méně neţ návrat jasně zřetelných celků, jehoţ 

nepřítomnost v ţádném případě nesmí vést k rezignaci nad řešením formové ideje 

jakékoliv skladby). 

 Koldau se tak na jedné straně podařilo vystihnout, jak Smetana zpodobňuje 

„tvrdošíjnou neústupnost husitů“, o níţ píše v programu a která – řečeno s Lisztem – 

představuje poetickou ideu Tábora, na straně druhé straně zřejmě přecenila 

Smetanův výrok o líčení vítězných bojů, o nichţ se Smetana zmiňuje v programu, coţ 

ji vedlo k výkladu Tábora jakoţto bitevní scény, kterou však dle našeho názoru 

z výše uvedených důvodů (především kvůli velmi sporadickému vyuţití hudebních 

prostředků evokujících bitevní vřavu, jejichţ přítomnost v této symfonické básni je 

pro Koldau důvodem výkladu Tábora jako líčení bitvy) není.  

 S pojetím Tábora jako bitevní scény úzce souvisí problém, který jsme výše 

označili za jalový pseudospor: totiţ otázka, jak Tábor končí. Interpretujíc Tábor jako 

bitevní scénu a vzdalujíc se tak od intence skladatelovy – Smetana sám ano jasně 

formuloval, jak Tábor končí: totiţ tvrdošíjnou neústupností husitů –, konstatuje 

Koldau, ţe „in Tábor das historische Faktum, d.h. die letztendliche Niederlage und 

Vernichtung der Taboriten, in Musik gesetzt wird“,65 aby posléze, v závěrečné 

symfonické básni Mé vlasti, v Blaníku, vyzněla apoteóza českého národa o to více: 

„The weakeness“ – tedy slabost spočívající ve skutečnosti, ţe konec Tábora je podivně 

                                                           
64 tamtéţ, s. 112 – 113. 
65 tamtéţ, s. 123. 
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bezvýsledný (strangely inconclusive) – „is only corrected in Blaník, which is really the 

continuation of Tábor,“66 jak to formuloval Brian Large ve své knize o Smetanovi. 

Zvolené východisko – tedy pojetí Tábora coby hudebního líčení bitevní scény – 

s sebou nese nevyhnutelný následek, kterým však není „poráţka a zničení Táboritů“, 

nýbrţ samotné kladení otázky po vítězích a poraţených; jinými slovy: Tábor nekončí 

ani vítězstvím, ani poráţkou husitů, vítězství i poráţka v doslovném významu oněch 

slov, a tedy i v kontextu výsledku bitvy, na jejímţ konci stojí vítězní a poraţení – 

zcela jiný význam má spojení „vítězná repríza“, které pouţíváme pro výklad formy, 

kdy taková repríza je mnohem více „vítězstvím“ v metaforickém slova smyslu nad 

řešením hudební formy a představuje její „vyzdviţený okamţik“ (der erhobene 

Augenblick der Form67), neţ vítězstvím jedné bojující strany nad druhou –, jsou 

kategoriemi, které nemají s hudbou Tábora pranic do činění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 LARGE, BRIAN: Smetana, London 1970, s. 284. 
67 Viz knihu DAHLHAUS, CARL: Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 1980 (Neues Handbuch der 
Musikwissenschaft 6), s. 203. 
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5. HUNNENSCHLACHT A TÁBOR: POKUS O KOMPARATIVNÍ 

POHLED 
 

Ve své analýze Tábora Koldau upozornila na řadu shodných rysů, které tato 

symfonická báseň vykazuje v porovnání s jinou komposicí, totiţ s Hunnenschlacht 

(Hunská bitva), jiţ sloţil roku 1857 – tedy dvě dekády před vznikem Tábora (1878) – 

Smetanův skladatelský vzor Franz Liszt. Přes řadu shod, jak Koldau správně 

poznamenává, existují mezi oběma symfonickými básněmi značné rozdíly (rozdíly 

tak značné, ţe – jak se dále pokusíme ukázat – není nepřiměřené tvrdit, ţe formová 

idea či formový princip je u obou básní zcela rozdílný). Aniţ by nám zde šlo 

o otázku, zda Lisztova Hunnenschlacht byla či mohla být Smetanovi vzorem při 

práci na Táboru – ať vzorem positivním ve smyslu přijetí některých komposičních 

postupů, jeţ byl pouţil Liszt více neţ dvacet let před ním, či vzorem negativním ve 

smyslu vědomé distance od Lisztovy komposice a snahy vytvořit dílo spočívající na 

jiných principech –, domníváme se, ţe srovnání obou symfonických básní můţe 

přispět k lepšímu pochopení toho, o co v Táboru běţí, tedy k pochopení toho, co 

Tábor je: a to ukázáním toho, co není.  

Inspirací pro komposici Hunnenschlacht byl Lisztovi stejnojmenný obraz 

Wilhelma Kaulbacha, jenţ zpodobuje bitvu na Katalaunských polích, ve které bylo 

roku 451 poraţeno hunské vojsko, vedené slavným bičem boţím, náčelníkem Attilou. 

V dopisu Walterovi Bacheovi popsal skladatel ideu své symfonické básně takto: 

 

„Kaulbach’s weltberühmtes Bild führt zwei Schlachten vor: die eine auf dem Erdboden, die andere in der Luft, 

gemäss der Legende, dass die Krieger noch nach ihrem Tode als Gespenster unaufhaltsam fortkämpften. Inmitten 

des Bildes erscheint das Kreuz und sein geheimnisvolles Licht; daran haftet meine „symphonische Dichtung“. 

Der sich allmälig entwickelnde Choral „Crux fidelis“ verdeutlicht die Idee des endlich siegenden Christenthums 

in wirksamer Liebe zu Gott und den Menschen.“68 

 

I v Hunnenschlacht hraje tedy chorál – v tomto případě latinský Crux fidelis – 

klíčovou roli, roli, která se však liší od té, kterou sehrává chorál Kdoţ jste boţí 

                                                           
68 Liszt Briefe, Bd. 2, s. 284, citováno podle: STEINBECK, WOLFRAM: Musik nach Bildern. Zu Franz Liszts 
„Hunnenschlacht“, in: Töne – Farben – Formen. Über Musik und die bildenden Künste, Fs. Elmar Budde, 
hrsg. von Elisabeth Schmierer u. a., Laaber 1995, s. 27 – 28. 
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bojovníci ve Smetanově Táboru. Chorál – jakoţto symbol kříţe nacházejícího se 

v horní části Kaulbachova obrazu – zde vystupuje jako třetí síla, vedle hunského 

a římského vojska, přičemţ toto programové východisko s sebou nese zásadní 

hudebně strukturální důsledky, jak uvidíme dále.  

 V krátkém nástinu srovnání obou symfonických básní Koldau upozorňuje na 

řadu jejich shodných rysů: tak je podle ní pro obě komposice typické dynamické 

stupňování a opětovné zeslabování a promyšlené budování vrcholů, quasi ostinátní 

doprovodné figury, které upomínají na tradici zpodobování bitevních scén či 

neustálé krouţení kolem hlavní tóniny. Na druhou stranu identifikovala německá 

muzikoloţka několik významných rozdílů: v prvé řadě se podle ní liší obě skladby 

v práci s chorálem, kdy na rozdíl od Kdoţ jste boţí bojovníci chorál Crux fidelis 

představuje cíl, ke kterému celé orchestrální dění směřuje, a zároveň – jak se 

postupně objevuje v průběhu skladby – zní jako vnější element, aby se však po 

detailnější analýze ukázalo, ţe všechna zdánlivě samostatná témata jsou odvozena 

právě z něj.69 Tato metoda odvozování témat z chorálu se podle Koldau v Táboru 

nevyskytuje. Zde má jít spíše o zdůraznění tvrdošíjné neústupnosti husitů, a to aţ po 

konečnou poráţku – kterýmţto stavem dle Koldau, jak jsme viděli (a toto tvrzení 

zrelativizovali) na konci předcházející kapitoly této bakalářské práce, symfonická 

báseň Tábor končí –, přičemţ cíl je od začátku exponován a neustále proniká 

kupředu. Bitva, která se v Táboru odehrává, potom nepředstavuje střetávání 

protikladných motivicko-tematických komplexů – jak je tomu v Lisztově symfonické 

básni, ve které se střetávají motivicko-tematické komplexy Hunů a Římanů, aby 

vítězně vyšel třetí aktér: totiţ chorál symbolizující křesťanskou víru –, nýbrţ 

rozhodujícím principem jde zde dle Koldau absolutní monotonie vycházející 

z nejvyšší dynamiky. 

 Následující odstavce nemají být chápány jako vyčerpávající analýza Lisztovy 

Hunnenschlacht, ani jako vyčerpávající komparativní analýza Hunnenschlacht 

a Tábora (kteréţto analýzy by si vyţádaly mnohem více prostoru a které přesahují 

rozsah této práce), ani jako polemika s výše parafrázovanými tezemi Koldau. Jde 

                                                           
69 Na tuto skutečnost upozornil jiţ Steinbeck, viz pozn. pod čarou 68. 
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toliko o několik poznámek k dané problematice. Kde se s Koldau rozcházíme, 

vyplyne snad z textu samého.  

1 

 
Námětem (či inspiračním zdrojem) Hunnenschlacht – stejně jako většiny 

ostatních Lisztových symfonických básní – je veliké dílo světové kultury – v tomto 

případě Kaulbachův obraz70 (v jiných básních si Liszt volil náměty např. literární či 

dramatické) –, jehoţ poetickou ideu71, jeţ stojí „za“ dílem samým, se skladatel snaţí 

vyjádřit čistě hudebními prostředky. Nejde tedy o to, ţe by hudba kopírovala či 

popisovala, ilustrovala obraz (nebo umělecké dílo jiného druhu), spíše se snaţí – a to 

sobě vlastními prostředky – dobásnit (weiterdichten72) původní dílo a vyjádřit tak 

hudebními prostředky to, co je prostředky jiných umění nevyjádřitelné (tedy slovy 

nevyslovitelné a v našem případě: štětcem nevymalovatelné) tím, ţe onu poetickou 

ideu „uskuteční pro cit“ („für das Gefühl realisiert“73).  

 Ani Smetanovi v Táboru v ţádném případě nešlo o ilustraci či kopírování 

programu – takový výklad je ano hrubým nepochopením Smetanovy intence –, 

přesto se v programním zaloţení své symfonické básně výrazně liší od Liszta: nebere 

si tak za východisko své komposice slavné dílo světové kultury, jehoţ ideu by dále 

rozvíjel hudbou, aby tím obohatil umění světové, nýbrţ vytváří si program zcela 

vlastní, kdy inspirační zdroj pochází z české národní historie. Motivace Tábora tedy – 

při nepopiratelných uměleckých kvalitách tohoto díla – není primárně kosmopolitní 

– jak tomu bylo u Liszta, který své náměty vybíral ze světového (v tehdejší době: 

evropského) umění –, nýbrţ národní – přičemţ ovšem domyšleno do důsledků: 

jednou z moţností, jak rozvíjet kosmopolitní umění, je přispívat do něj jednotlivými 

projevy umění národních, kdy výsledkem není beztvarý obsah tavícího kotle, nýbrţ 

řada samostatných umění národních tvořících dohromady jedno umění evropské –, 

kdy slavné momenty národní historie byly ţivnou půdou pro umělce Smetanova 

smýšlení.  

                                                           
70 V době vzniku Hunnenschlacht byl stejnojmenný Kaulbachův obraz velice slavným a oblíbeným 
uměleckým dílem, jak upozornil Steinbeck, viz pozn. pod čarou 65. 
71 Lisztův pojem. 
72 Jak to parafrázoval Carl Dahlhaus v: DAHLHAUS, CARL: Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 1980 
(Neues Handbuch der Musikwissenschaft 6), s. 198. 
73 Citováno dle Dahlhause, tamtéţ, s. 197. 
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 Vycházejíce z rozdílných estetických premis, shodovali se Liszt i Smetana 

v tom, jakou roli má v jejich symfonických básních hrát hudba: jejich mladší 

současník Richard Strauss to vyjádřil slovy: „Ein poetisches Programm kann wohl zu 

neuen Formbildungen anregen, wo aber die Musik nicht logisch aus sich selbst sich 

entwickelt – wo also das Programm Ersatzfunktionen erfüllen soll –, wird sie 

„Literaturmusik“.74 Logika hudební formy v symfonické básni je další oblast, na 

kterou soustředíme svoji pozornost.  

 
2 

 
Formové utváření skladby – která má mít dle Strausse svoji vlastní logiku, aby 

se nestala „Literaturmusik“, tedy hudbou, která je závislá na programu v literárním 

slova smyslu a tento literární program napodobuje, je tedy hudbou ilustrující – úzce 

souvisí s její poetickou ideou či programem. U Liszta je to princip vícevětosti 

v jednovětosti (Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit75), který je určujícím principem jeho 

symfonických básní (a nejenom jich). Hudební téma tak prochází – díky technice tzv. 

motivicko-tematické transformace, která to umoţňuje – celou skladbou a sleduje 

jakoby vlastní příběh.  

 Nesouhlasíce s názorem Wolframa Steinbecka, ţe vysvětlení formálního 

průběhu Hunnenschlacht z vícevětosti v jednovětosti zůstává povrchní76 – netvrdíce 

přitom, ţe je to právě toto vysvětlení, které zcela beze zbytku vystihuje raison d’être 

oné skladby –, domníváme se, ţe i v Hunnenchlacht stojí tento princip v základu 

komposice: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Citováno dle Dahlhause, tamtéţ, s. 304. 
75 Dahlhausův pojem. 
76 STEINBECK, WOLFRAM: Musik nach Bildern. Zu Franz Liszts „Hunnenschlacht“, in: Töne – Farben – 
Formen. Über Musik und die bildenden Künste, Fs. Elmar Budde, hrsg. von Elisabeth Schmierer u. a., 
Laaber 1995, s. 33. 
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takty 
funkční vysvětlení v rámci 

sonátové formy 
funkční vysvětlení v rámci 

sonátového cyklu 

1 aţ 76 
exposice 

úvodní, allegrová věta 77 aţ 134 

135 aţ 311 

provedení 
312 aţ 3361 pomalá, kantabilní věta 

362 aţ 389 přechodová část 

399 aţ 421 scherzózní věta 

422 aţ 448 repríza 
marciální finále 

449 aţ 487 koda 

 

Jednotlivé části skladby se dají funkčně vysvětlit jak z hlediska sonátové formy – byť 

značně modifikované (Steinbeck správně píše, ţe zde chybí tóninový kontrast) –, tak 

z hlediska sonátového cyklu, jak ukazuje tabulka: úvodní rychlá věta sonátového 

cyklu odpovídá sonátové expozici a části provedení (přičemţ takty 262 aţ 311, jeţ 

Steinbeck označil jako „Siegesmusik“ – zní zde v majestátním hávu téma Římanů 

a posléze ve varhanách chorál Crux fidelis – lze, stejně jako většinu ostatních částí, 

vidět ve dvojím světle: na jedné straně představuje závěr varianty první věty 

sonátového cyklu, na straně druhé potom přechod do další části provedení), druhá 

a třetí věta sonátového cyklu (pomalá a scherzózní (či taneční)) odpovídají dílčím 

částem provedení a marciální finále lze zároveň vysvětlit jako sonátovou reprízu – 

v podobném smyslu, jak jsme to viděli u Dahlhausovy analýzy Vyšehradu v jiné 

kapitole této práce – a následnou kodu. 

 Smetana naproti tomu – zkomponovav dříve i později několik skladeb 

spočívajících na principu vícevětosti v jednovětosti – tento princip v Táboru neuţívá. 

Viděli jsme výše, ţe i Tábor pracuje se stabilizovaným arsenálem forem, kdy určitá 

varianta formy sonátové stojí uprostřed mezi rozsáhlou introdukcí a kodou, které 

jsou – pracujíce s technikou postupné komposice v prvním případě a dekomposice 

v případě druhém – z hlediska formové výstavby této symfonické básně důleţité 

nikoliv méně, neţ sonátové allegro stojící mezi nimi, jejichţ vysvětlení prismatem 

vícevětosti v jednovětosti (či z hlediska tzv. double-function form)77 však vypovídá 

                                                           
77 Takovýto výklad najdeme – bez vysvětlení jeho motivace či zdůvodnění – ve druhém vydání MGG: 

„In Vyšehrad und Tábor kommt die den Sonatenhauptsatz mit traditioneller symphonischer Viersätsigkeit 
kombiniderende Lisztsche sog. double-function-Form vor.“ MOJŢÍŠOVÁ, OLGA: Smetana, Bedřich, Friedrich, 
in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, 
Personenteil 15, Kassel, Basel, London, New York, Praha, Stuttgart, Weimar, 2006, Sp. 940. 
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buď o nepochopení této symfonické básně, nebo o nepochopení pojmu vícevětost 

v jednovětosti.  

3 
 
Obě symfonické básně – Hunnenschlacht i Tábor – pracují s chorálem, který 

na jedné straně představuje základní motivicko-tematický materiál, na straně druhé 

se s ním pracuje jako s citátem, kdy chorálová melodie zazní jakoby zvnějšku 

včleněna do hudebního proudu.  

Oba autoři víceméně shodně uţívají specifického církevního koloritu tím, ţe – 

pouţívajíce archaizující instrumentaci (Liszt přímo varhany nebo harmonium, 

Smetana potom charakteristickou instrumentaci dechů připomínající jemné rejstříky 

varhan) a harmonizaci (charakteristické melodické tóny, průtahy, anticipace) – 

některé části chorálu (v Táboru jde o část Proste od boha pomoci) stylizují do podoby, 

jak se chorál běţně uţíval v kostele (a dodejme: jak se jej Smetana naučil v mládí, za 

dob studií u Josefa Proksche, „správně“ harmonizovat, uče se tehdy z velice moderní 

učebnice komposice Adolfa Bernharda Marxe78).  

Kromě citačního uţití chorálu – v právě popsaných archaizujících momentech, 

stejně jako ve funkci jeho „vítězného“ (v Hunnenschlacht je to ano právě chorál, 

který hudebně vítězí, mnohem více neţ římské vojsko, jeţ bojuje pod jeho znamením) 

zaznění – slouţí téţ jako abstraktní hudební materiál, z něhoţ jsou odvozena témata 

obou skladeb. Správně píše Koldau, ţe právě odvození témat z chorálové melodie je 

idea díla Hunnenschlacht. Nesouhlasíme s ní však v konstatování, ţe „doch findet“ – 

v symfonické básni Tábor – „keine eigentliche Ableitung von Themen aus dem Choral 

statt“.79 Snaţili jsme se naopak ukázat (viz třetí kapitolu této práce), ţe (mimo jiné) 

hlavní téma sonátového allegra je ano odvozeno z husitského chorálu (coţ, stejně 

jako jiné odvozeniny, vedlo mnohé autory k tezi o monotematičnosti toho díla, jak 

jsme rovněţ viděli výše v této práci).  

Nelze tak s Koldau souhlasit ani v tom, ţe cíl básně Tábor, tedy chorál – na 

rozdíl od Hunnenschlacht, kde veškeré hudební dění k tomuto cíli směřuje – je od 

                                                                                                                                                                                     
 
78 MARX, ADOLF BERNHARD: Die Lehre von der musikalischen  Kompositionen, 4 svazky (1837, 1838, 1845, 
1847) Lepzig 1837. 
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začátku exponován a ţádný teleologický proces se tedy neuskutečňuje. Hudba 

Tábora je dle našeho názoru skutečně (přinejmenším na mnohých místech) 

teleologická v tom smyslu, ţe zaznění chorálu se dlouho očekává a jeho nástup je 

jako – byť třeba dočasný – cíl také vnímán: tak se v úvodu chorál postupně jakoby 

rodí, přičemţ tento proces je z gradačních důvodů několikrát záměrně přerušen, aby 

nakonec zazněl se vší vehemencí, stejně tak celá dlouhá část provedení sonátového 

allegra je – v tom se shodneme s Karlem Janečkem – přípravou reprízy, ve které 

zazní souvislý citát chorálu. Telos je sice od počátku přítomen latentně – stejně tak je 

tomu ovšem i v Hunnenschlacht (v Táboru v analytickém úvodu, v Hunnenschlacht 

hned v prvním tématu, jeţ je z něj odvozeno) –, avšak právě proto, aby byl jako 

takový posléze – po tom, co chorál zazní (v obou dílech) v majestátním hávu – 

vnímán.  

4 
 
 Linda Maria Koldau označila Tábor, stejně jako Hunnenschlacht – odkazujíc 

při tom na tradici uţívání hudebních prostředků evokujících fanfáry, jízdu na koni, 

atd. –, jako hudební zpodobnění bitevní scény. Napadnuvše jiţ výše tuto tezi, 

podívejme se nyní blíţe na „bitvy“, které se mají v těchto symfonických básních 

odehrávat.  

 Hunská bitva – vycházejíc z více neţ výmluvného obrazu – předvádí, jak Liszt 

píše ve výše odcitované pasáţi, dvě bitvy: jednou z nich je reálná bitva proběhnuvší 

roku 451 na Katalaunských polích, druhou z nich je imaginární bitva odehrávající se 

ve vzduchu, kdy padnuvší bojovníci pokračovali v boji coby duchové. Klíčovým 

momentem zde však je, ţe tato bitva (či tyto bitvy) se realizují i hudebně: na začátku 

se exponují dva komplexy témat (první přináleţející Hunům, druhý Římanům), které 

potom spolu v průběhu skladby ano bojují – stejně jako spolu „zápasí“ carská 

a francouzská hymna v Čajkovského Předehře 1812 –,  aby jako třetí samostatný 

aktér vystupoval chorál Crux fidelis, který je skutečným vítězem vyšlým z vřavy 

bitvy; je vítězem hudebním (majestátní zaznění chorálu v závěru skladby), stejně 

jako vítězem symbolickým (upevnění křesťanské víry). Ţe jde o hudební zpodobnění 

bitvy, leţí nabíledni (coţ dosvědčuje i skutečnost, ţe sám Liszt na několika místech 

do partitury zanesl poznámky jako „Schlachtenruf“).  
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 O podobné bitvě nemůţe být v Táboru v ţádném případě řeč. Pouţívajíc sice 

husitský válečný chorál, nepředstavuje tato skladba dle našeho názoru líčení bitevní 

scény ve smyslu Hunnenschlacht (i hudební prostředky zpodobující bitvu, jeţ 

Koldau vyzdvihla, jsou zde pouţity zcela marginálně). Mnohem více jde v Táboru 

o psychologický proces – tedy o zpodobnění tvrdošíjné neústupnosti jako psychické 

a etické vlastnosti táboritů –, jak Koldau píše, neţ o bitevní vřavu (byť 

v metaforickém slova smyslu). Vyšedši tak ze správného východiska, dospěla 

Koldau – jak se nám to alespoň jeví – k nesprávnému výsledku.  
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6. ZÁVĚR 
 

 Předloţená bakalářská práce si kladla za cíl pojednat Smetanovu symfonickou 

báseň Tábor z několika úhlů pohledu. Těmto úhlům odpovídalo i hrubé členění 

práce do kapitol a dílčích podkapitol a nebudeme je zde znovu opakovat, coţ by – 

při pouhé změně gramatického času z budoucího na minulý – konstatovalo to, co jiţ 

bylo řečeno v úvodu. Zda a do jaké míry jsme při tomto úkolu uspěli, nechť posoudí 

jiní.  

 Některá témata, kterých se tato práce dotkla, by vydala na samostatné práce 

dalších badatelů či dokonce týmů badatelů. Tak by si vyţádala dalšího studia 

problematika fenoménu husitství v české hudbě 19. století, a to nejenom v díle 

Bedřicha Smetany, na nějţ se drtivá většina studií – přiznejme: včetně této práce – 

orientuje. Na druhou stranu chybí uspokojivá moderní česká monografie o Mé vlasti.  

Stejně tak nebylo moţno se při tomto rozsahu a zaloţení práce kriticky 

postavit vůči veškeré literatuře, jejíţ seznam následuje (a kterýţto seznam je sám 

o sobě výběrem z nepřeberného mnoţství k naší problematice relevantních titulů).  

Doufejme, ţe i tato práce přináší skromný dílek k poznání a kultivaci lidského 

ducha, o neţ by nám při pěstování vědy – a to i těch humanitních, a moţná zvláště 

jich – mělo jít především.  
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