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Autorský abstrakt 
 
     Ve své bakalářské práci se zabývám osobností Vítězslava Nováka. Čtenáři přibližuji 

důležité životní etapy tohoto skladatele a vynikajícího pedagoga. Práce dále uvádí přehled 

jeho díla se stručnou charakteristikou. Největší pozornost věnuji Novákově klavírní tvorbě, 

především Vzpomínkám op. 6, které tvoří část mého bakalářského koncertu. Tato kapitola 

přináší stručný rozbor cyklu, který je obohacen poznámkami k samotné interpretaci a studiu 

skladby. Závěrečná kapitola představuje několik interpretů skladatelovy klavírní tvorby. 

Nedílnou součástí práce jsou přílohy, jež zobrazují Vítězslava Nováka, jeho rodinu, rodokmen 

a také autografy některých skladeb.  

 

 

 

 

Summary 
 
     In my Bachelor thesis I am exploring the personality of the composer Vítězslav Novák. 

Except from the main events from his life I also present an overview of his compositions and 

short charasteristics. However the main theme of the thesis is Novák´s piano work. Concretely 

it is his piano composition „Vzpomínky“, op.6 which I rate among my Bachelor concert 

repertoire. Here I bring a brief overview of the cycle and a few remarks on the interpretation 

and practising of the piece. The last chapter of my thesis presents some of the most famous 

interpreters of the composers music. An integral part of the thesis play also the attached files 

that show Vítězslav Novák, his family, genealogy and autographs of some works.  
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Úvod 

 

     V mé bakalářské práci jsem se pokusila shrnout klavírní tvorbu českého skladatele, 

pedagoga a klavíristy Vítězslava Nováka a podat stručný obraz  jeho života a díla. Práci jsem 

rozčlenila do pěti kapitol. V první kapitole se zabývám vlastním životem skladatele. Snažím 

se nahlédnout do jeho dětství, nelehkého období studií a do doby, ve které vyrůstal a která 

ovlivnila jeho životní postoje a názory. Druhá kapitola přináší vhled do Novákova 

„neklavírního“ díla s jeho stručnou charakteristikou. Ve třetí kapitole se věnuji klavírnímu 

dílu. Zde jsem bakalářskou práci doplnila notovými ukázkami. Speciální pozornost je ve 

čtvrté kapitole věnována Vzpomínkám op. 6. Již při prvním poslechu mě toto dílo velice 

zaujalo a vzbudilo ve mne hlubší zájem. Cyklus jsem začala studovat před více než jedním 

rokem, v jehož průběhu se postupně uceloval můj názor nejen na toto dílo, ale také na 

samotného skladatele. Dnes tvoří Vzpomínky část mého bakalářského koncertu. Kapitola dále 

obsahuje stručný rozbor a několik poznámek k samotné interpretaci cyklu. Poslední kapitola 

představuje nejvýznamnější interprety Novákova klavírního díla. 

      Nejbohatším pramenem pro shrnutí Novákova života a díla je vedle jeho partitur  

skladatelův literární počin „O sobě a jiných“, kterým autor formou vzpomínek popisuje svou 

životní pouť a tvorbu. Nejnovější publikací o Novákovi je Schniererova biografie Vítězslav 

Novák, vydaná v roce 1999. Neopominutelnou součástí literárních pramenů je periodikum 

Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka vydávané v Brně od roku 1982 do roku 2007 (vyšlo 

celkem 45 čísel). Nejdůležitějším podkladem nezbytně nutným pro seznámení se 

s Novákovým dílem a pro rozbor jeho skladeb je potom samotný notový materiál. Při 

zpracování bakalářské práce jsem nejvíce pracovala s monografií Vladimíra Lébla Vítězslav 

Novák – život a dílo. 
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1. Osobnost Vít ězslava Nováka a jeho stru čný životopis 
 

 

1.1 Novákovo d ětství a studium na pražské konzervato ři 

      

     Vítězslav Novák se narodil 5. prosince roku 1870 v malém jihočeském městě Kamenici 

nad Lipou jako prvorozený syn Jakuba Nováka,1 jenž byl vyhledávaným městským lékařem, a 

Marie Novákové,2 rozené Pollenské. Při křtu dostal jméno Viktor Augustin Rudolf.3 

     Své dětství však Vítězslav prožil v Počátkách na Českomoravské vrchovině, kam se rodina 

roku 1872 přestěhovala. S jeho sourozenci Marií a Václavem nevyrůstali v láskyplném 

rodinném prostředí. Rodiče si zřejmě přes svůj skoro dvacetiletý věkový rozdíl a také díky 

odlišnému rodovému původu příliš nerozuměli. Jakub pocházel z venkova – z rodiny sedláků 

z Kostelní Radouně. Marie Pollenská byla však zvyklá na jiné prostředí, patřila k městské 

honoraci a nesnášela selský původ svého muže. Novákovo dětství bylo také poznamenáno 

častými nemocemi, které měly spolu s nedobrým rodinným prostředím vliv na jeho povahu. 

Stal se z něj smutný, zakřiknutý samotář. Ve svých horečnatých stavech se často ponořoval do 

světa fantazií a snů, kdy nebyl schopen odlišit realitu od představy. V těchto chvílích však 

pozorujeme pomalu se rodícího umělce a jeho citlivost, se kterou později přistupoval ke své 

tvůrčí práci. 

     V Počátkách navštěvoval obecnou školu, kterou i přes časté nemoci roku 1881 dokončil. 

V tomto malém městě na Českomoravské vrchovině se Novák také začal učit hře na klavír u 

Marie Krejčové.4 Necelý rok po jeho nástupu na gymnázium v Jindřichově Hradci mu 29. 

května 1882 zemřel otec, a tak jako nejstarší syn musel pomáhat své matce, aby se co 

nejrychleji dostali z bídy, ve které se po smrti otce ocitli.  

     Asi měsíc po pohřbu se celá rodina odstěhovala do Jindřichova Hradce. Zde se Novák 

setkává s hudební tradicí města, zúčastňuje se různých hudebních akcí, poznává tu činohry, 

operety a také opery prováděné hostujícími společnostmi. Hradecký učitel hudby Vilém 

Pojman5 se v této době stává Vítězslavův učitel klavíru. Roku 1889, těsně před maturitou, 

vystoupil Novák na studentské akademii s Lisztovou Uherskou rapsódií č. 14 a Chopinovým 

                                                 
1 Jakub Novák (1831-1882) 
2 Marie Nováková (1849-1936) 
3 Jméno Vítězslav začal používat až kolem roku 1892 jako jméno umělecké 
4 Marie Krejčová – přišla do Počátek z brněnského pedagogia, čtyřručně muzicírovala i s Marií Novákovou 
5 Vilém Pojman (1852-1912)  učitel, kapelník a skladatel. Studoval na vídeňské konzervatoři. 
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Nocturnem. Jeho výkon byl úspěšně okomentován ve veřejném tisku. Z Vítězslava se stává 

sebejistý mladík, který svou budoucnost vidí v umělecké činnosti. 

      V létě roku 1889 Novák odmaturoval a přihlásil se na pražskou konzervatoř. Jelikož se i 

jeho sourozenci rozhodli studovat v Praze, přesídlila tam celá rodina. Konzervatoř však 

nebyla jedinou školou, kterou navštěvoval, matka si přála, aby studoval na univerzitě, a tak se 

ještě zapsal na práva. Ovšem už v prvním ročníku, znechucen tímto oborem, přestoupil na 

filozofickou fakultu. Jediné přednášky, kterých se pravidelně účastnil a které jej zajímaly, 

byly přednášky Otokara Hostinského6 o estetice a dějinách hudby. O ostatní předměty nejevil 

větší zájem, i přesto zde roku 1893  absolvoval. 

     Vítězslav Novák začal studovat 1. ročník pražské konzervatoře ve třídě profesora Karla 

Knittla,7 jenž zde vyučoval skladbu. Spolupráce mezi nimi však nebyla nijak dobrá. 

Harmonické úkoly, vypracované mladým skladatelem, byly příliš neobvyklé až „rozevláté“. 

Ve 2. ročníku se stal Novákovým profesorem Karel Stecker.8 I přes stálé nerespektování 

harmonických pravidel vypozoroval Stecker v Novákovi nemalé nadání a dal mu šanci napsat 

několik drobnějších skladeb.  

     Ve 3. ročníku převzal kompoziční třídu Antonín Dvořák, který na Nováka během studia na 

konzervatoři nejvíce zapůsobil.9 I když byl Novák přijat do Dvořákovy třídy mezi posledními 

žáky a  spíše jen z osobní sympatie Steckera než pro svou práci, Dvořák přijal Novákovy 

práce s pochvalou a brzy ho zařadil mezi své nejoblíbenější žáky. Sám Dvořák se Steckerovi 

o Novákovi vyjádřil takto: „Tak se mi zdá, že z těch čtyřech, co jste mi poslal, bude nejlepší 

ten Novák.“10 Mezi profesorem a žákem však docházelo ke stále větším názorovým 

střetnutím. Novákova tvůrčí práce vznikala čím dál tím méně pod vlivem zkušeného 

pedagoga i umělce. Při studiu  Novákových kompozic Dvořák brzy pochopil, že jeho práce je 

projevem nového umění, umění nové generace.  

     Studium na pražské konzervatoři uzavřel Vítězslav Novák 8. července 1892 houslovou 

sonátou. Na konzervatoři však zůstává v klavírní třídě profesora Josefa Jiránka.11 Novák chtěl 

studiem hry na klavír získat pevnější existenční zajištění jako klavírní pedagog, pokud by se 

nemohl uživit jako skladatel. Bohužel Novák jako klavírista již při přijímací zkoušce i během 

samotného studia neobstál. Jiránek ale brzy poznal výsledky jeho tvůrčí práce a stal se jak 

                                                 
6 Otokar Hostinský (1847-1910) významný český estetik, teoretik hudby a divadla, profesor pražské univerzity  
7 Karel Knittl (1853-1907) český hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog 
8 Karel Stecker – působil na pražské konzervatoři, kde vyučoval kontrapunkt a dějepis hudby 
9 Antonín Dvořák (1841-1904) jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů, profesor skladby, instrumentace 
a nauky o formách 
10 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1946. s. 35. 
11 Josef Jiránek (1855-1940)  významný český pedagog a klavírista 
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inspirátorem vzniku mnoha klavírních děl, tak i jejich interpretem. Roku 1896 absolvuje 

Novák Lisztovou wagnerovskou transkripcí Isoldens Liebestod. 

 

1. 2 Skladatel ův vstup do hudebního života Prahy 

 

     Novákův vstup do hudebního života Prahy brzdily hmotné poměry rodiny. Finančně 

musel podporovat matku i sourozence. Brzy se však dostavily první úspěchy jeho skladatelské 

práce. Získal několikrát cenu České akademie a státní stipendium z Vídně. V této době 

navazuje osobní přátelství především s Rudolfem Reissigem,12 kamarádem z konzervatoře, s 

Richardem Veselým13 a důvěrným přítelem se také stal Boleslav Schnabel – Kalenský, který 

velmi obdivoval Novákovo dílo. Stejně jako Antonín Dvořák, tak i Novák získal na 

doporučení skladatele Johannesa Brahmse možnost vydání svých skladeb u berlínského 

nakladatele Fritze Simrocka.14  

     Vítězslav Novák byl členem Klubu mladých, který byl založen v roce 1895. Do tohoto 

spolku, sdružujícího mladé umělce, dále patřili: Josef Suk, Oskar Nedbal, Otto Berger, 

František Bartoš, Štěpán Suchý a mnoho dalších. Starostou hudebního odboru byl zvolen 

Novák, kolem roku 1899 pak Josef Suk. Spolek neměl společné ideové cíle, jediným účelem 

bylo, aby Klub poskytl vhodné podmínky k uměleckému uplatnění.  Pořádala se různá 

hudební vystoupení, významné byly především koncerty věnované zvolenému skladateli: 

například večer Chopinův, Brahmsův, samostatný koncert měl také sám Vítězslav Novák. 

Klub dále zajišťoval zájezdy po Čechách i Moravě, při kterých členové propagovali tvorbu 

mladých skladatelů, především skladby Sukovy, Novákovy a Nedbalovy. Svou činnost 

ukončili v letech 1900 – 1901, kdy umělci postupně přešli do hudebního odboru Umělecké 

besedy. 

     Vítězslav Novák se dostal do další společnosti k tzv. „Mahulíkovcům“, ve které se 

setkával s předními skladateli, umělci, kritiky a známými osobnostmi veřejného života Prahy. 

Tento přátelský kruh lidí byl tehdy důležitým a vlivným ohniskem, kde byly formulovány a 

přijímány názory, navazovány styky a zařizovány mnohé věci denního hudebního života. Zde 

Novák získal nejednu pozvánku do rodiny mecenáše architekta Josefa Hlávky.15 V tomto 

období vzniklo mnoho drobných skladbiček, několik větších klavírních skladeb a také písně. 

                                                 
12 Rudolf Reissig (1874-1939) houslista, dirigent, profesor na brněnské později na pražské konzervatoři 
13 Richard Veselý – pozdější Novákův životopisec 
14 Friedrich August Simrock (1837-1901 ) významný německý nakladatel 
15 Josef Hlávka (1831-1908) architekt, stavitel a největší český mecenáš 
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Počáteční hmotné potíže brzy vystřídaly první umělecké a společenské úspěchy. Z Nováka 

rebelanta a bouřliváka se v této době stal mladý umělec.  

 

1.3 Cesta na Moravu a Slovensko 

 

     V dubnu roku 1896 pozval Rudolf Reissig Vítězslava Nováka na koncertní vystoupení do 

Kroměříže. Po vydařeném koncertu spolu podnikali koncertní zájezdy po Moravě. Při této 

příležitosti se Rudolf zmínil o nádherné přírodě Velkých Karlovic, kam jezdí za svým 

přítelem Stanislavem Šulou trávit svatodušní svátky. Místo mělo také ideální podmínky pro 

nerušenou přípravu dalších zájezdů. A tak koncem července roku 1896, po Novákově 

klavírním absolutoriu, odjel za Rudolfem na pět týdnů do odlehlého kouta Valašska -  

Velkých Karlovic.  

     Velké Karlovice, ležící na rozhraní Beskyd a Slovenska pod slovenskými Javorníky, 

okouzlily Nováka svou přírodou, kterou obdivoval při cestách po širokém okolí, nejkrásnější 

se mu zdály Beskydy a Javorníky. Vítězslav Novák se o této době vyjádřil takto: „Na svůj 

život v tomto novém prostředí vzpomínám nejraději. Vše tam bylo ve větším měřítku: kopce, 

rástoky, lesy.“16 Obdivoval valašský lid, jenž žil skromně podle prastarých zvyklostí. 

Naslouchal mladým karlovickým chlapcům, kteří večer zpívali žertovné popěvky a mnoha 

dalším starým písním zpívaným na vysoko  položených pastvinách. 

     Na konci karlovického pobytu se Novák setkal s Josefou Javůrkovou17 (provdaná 

Podhajská), do které se zamiloval a věnoval jí písňový cyklus Pohádka srdce. I další 

Novákovy skladby byly psány pod dojmem milostného citu k Josefě. Vztah mezi nimi však 

nikdy nebyl naplněn. V dopise, jenž napsal Vítězslav Novák koncem září roku 1896 Josefě 

Javůrkové, čteme o jejich setkání ve Vídni: „Váš lístek z Mauthauzlu jsem obdržel asi hodinu 

po odeslání svého dopisu – potěšil mne v chmurných mých dnech velice. Ale dnes, kdy přišla 

Vaše zpráva, že letos už do Vídně nepřijedete, jsem jako zdrcen. Co se to jen stalo? Tolik 

otázek mám, že jich ani napsat nemohu! Musím s Vámi mluvit. Pro Boha Vás prosím, napište 

mi, pojedete-li do Vídně sama, kdy a kde bychom se sešli… Jen několik slov útěchy a naděje 

čekám od Vás, máte mne ještě ráda, nemohla byste předce do Vídně?…Od pozítřka budu 

horečně očekávat Vaši odpověď. Váš Novák – kandidát šílenství.“18 Velké Karlovice se 

                                                 
16 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1946. s. 96.  
17 Josefa Javůrková (1875 – 1951) česká pěvkyně, absolventka vídeňské konzervatoře 
18 http://www.vitezslavnovak.cz/korespondence_javurkova.htm 
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nakonec staly místem, kam si Novák plných deset let (1896 – 1906) jezdíval odpočinout a 

jako turista poznávat valašskou a slovenskou přírodu. 

     V březnu roku 1897 se Vítězslav Novák setkal v Brně s Leošem Janáčkem. Stalo se tak u 

příležitosti prvního provedení Novákova kvintetu a moll. Janáček ho pozval na svůj letní byt 

na lašské Hukvaldy, kde spolu hráli čtyřručně, poslouchali lašské tance. Takto se zde Novák 

seznámil s krajovou lidovou hudebností. Docházelo však mezi nimi několikrát k názorovým 

střetnutím, avšak tyto spory a každodenní diskuze skladatele nejvíce přitahovaly a inspirovaly 

v jejich tvoření.  

     Na podzim roku 1897 Novák poprvé vstoupil na půdu Slovenska, kde procestoval kraj 

kolem Trenčína, poznával zvyky slovenského lidu a jejich hudbu. V tomto období se také 

odpoutal od hudebního i společenského života Prahy, dokonce chtěl trvale přesídlit do Brna. 

Jelikož však nebylo volné místo na Janáčkově varhanické škole ani na hudební škole Besedy 

brněnské, musel Novák do Brna často dojíždět. Vytvořil si zde široký okruh přátel mezi 

moravskými hudebníky, politiky, umělci a dalšími významnými moravskými osobnostmi. 

      

1.4 Překonávání krizí a skladatel ův první vrchol  

 

     Na přelomu století se stává Vítězslav Novák spolu s Josefem Sukem známou osobností 

nejen Moravy, ale významná uznání přichází i z Prahy. Získal pověst nejlepšího hudebního 

pedagoga a pomalu pronikal i do ciziny, především Německa a Vídně. I přes úspěchy, které 

v této době získal v Čechách i v zahraničí, na něj dolehla vnitřní krize a nechuť ke 

kompoziční práci. Nepříznivý postoj k jeho dílu měl nyní i Antonín Dvořák a právě na jeho 

soudech Novákovi vždy záleželo. „…zmocnila se mne těžká duševní deprese, nechuť k životu 

i tvorbě. Ozvaly se staré bolesti, jež jsem považoval za přebolené, bouřily smutky dosud 

nevybouřené. Za celé čtvrtstoletí – případ u mne nebývalý – nenapsána ani nota.“19 Po roce 

1910 dostává umělcova osobnost novou podobu, do této doby byla jeho kompoziční činnost 

ovlivněna stále se vracejícími krizemi. 

     Desátá léta 20. století provázela řada vážných společenských změn, kdy z hudebního 

života odešly osobnosti předcházející epochy, především Antonín Dvořák a Zdeněk Fibich. 

Nová generace, do které řadíme Vítězslava Nováka, Josefa Suka, Otakara Ostrčila, stejně tak i 

staršího Leoše Janáčka a J. B. Foerstera, hledá nové hodnoty a jistoty v rámci evropské 

hudební kultury. Octnou se tak pod vlivem tří skladatelů: Clauda Debussyho, Gustava 

                                                 
19 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Editio Supraphon, 1946. s. 110. 
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Mahlera a Richarda Strausse. Na Nováka měl především vliv Debussy a Strauss. Vliv 

impresionismu se u Nováka projevil „smělejší“ kompoziční technikou, uvolněním tonality a 

užitím bitonality. Sám o svém vztahu k impresionismu napsal: „Často bylo psáno o mém 

impresionismu jako převzatém z Debussyho. To vůbec není správné. Impresionisticky jsem 

cítil již v „ Melancholii“, tedy v době, kdy Debussy byl ve svých začátcích…“20 Novákova 

tvůrčí činnost v této době zaznamenala bohatý rozkvět, tím se jeho osobnost dostává do 

popředí českého a moravského hudebního života. Získává celé řady poct a uznání, je 

jmenován do mnoha významných funkcí. Od 1. září 1909 se stává profesorem kompozice na 

nově zřízené  mistrovské škole pražské konzervatoře, kde nakonec působí 30 let a několikrát 

také ve funkci rektora. Novákova činnost v Podskalské filharmonii21 oslavila v prosinci roku 

1910 již deset let. 

     Na dva roky (1908-1910) zaměstnala Vítězslava Nováka kompozice Bouře na námět básně 

Svatopluka Čecha. Tato dramatická kantáta představuje vrcholnou  syntézu všech složek 

předchozího skladatelova vývoje a stala se inspirací tvůrčích dílen mladých skladatelů. Téhož 

roku, dva měsíce po premiéře Bouře, začal Novák pracovat na další skladbě, zvané Pan, 

kterou dnes pokládáme za Novákovo nejzávažnější klavírní dílo.  

     8. července 1912 se skladatel oženil s Marií Práškovou,22 která krátký čas navštěvovala u 

Nováka se sestrou Annou soukromé hodiny harmonie. Marie vnesla do skladatelova života 

klid a oporu a stala se také přímou inspirátorkou jeho tvorby. 14. února 1914 mu porodila 

syna Jaroslava. Ve svých čtyřiceti letech stojí Vítězslav Novák na opravdovém vrcholu 

tělesných i duševních sil. Bouří a Panem byla uzavřena rozsáhlá vývojová etapa a skladatel se 

tak octl na rozhraní svého díla. 

 

1.5 Světové války a jejich vliv na život Vít ězslava Nováka  

 

     Vítězslav Novák prožíval světovou válku velmi bolestně. Mnoho z jeho přátel bylo 

odvedeno, zraněno nebo zmizeli beze stopy. V Rusku zahynuli i někteří jeho žáci. Podskalská 

filharmonie se rozešla, na konzervatoři učil Novák jen dva žáky. Skladatel tvořil v této době 

velmi málo, avšak symfonickou básní Karlštejn a sborovým cyklem Síla a vzdor se znovu 

vrátil do popředí české hudby. Skladby byly zkomponovány na základě Novákova vztahu 

k válečným událostem. V říjnu roku 1918 se chtěl pustit do další kompozice, byla ale 
                                                 
20 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1946. s. 175. 
21 Podskalská filharmonie – přátelský spolek, scházející se pro radost z muzicírování, pro Nováka důležitým 
podnětem pro jeho tvůrčí práci, jenž vznikl roku 1900 
22 Marie Prášková -  dcera továrníka ze Skutče 
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přerušena kapitulací Rakouska – Uherska, vznikl nový stát, samostatná Československá 

republika a Vítězslav Novák tak započal novou kapitolu života i tvorby. 

     Skladatelovu „republikánskou“ tvorbu z let 1918 – 1920 můžeme charakterizovat 

otevřeností k politickému dění, ale také snahou o zpřístupnění hudebního vyjádření. Novák se 

vzdává svých typických vyjadřovacích projevů a používá vesměs základní harmonické 

funkce. V tomto období skládá především drobné skladby. 

     V letech 1920 – 1930 se Novák pustil do kompozic oper a žánru, objevující se v jeho 

tvorbě poprvé – baletní pantomimy. Kritiky byla celkem dobře přijata pohádková opera 

Lucerna, dále operní dílo na Hejdukovu báseň Dědův odkaz a na námět Svatopluka Čecha 

baletní pantomima Signorina Gioventú.  

     V této době se také ozvaly Novákovy problémy s očima. V květnu 1926 se podrobil první 

operaci, která byla úspěšná. Avšak již v prosinci, při výstupu na jeviště při pražské premiéře 

Dědova odkazu, došlo k porušení sítnice pravého oka. Po další nešťastné náhodě, kdy mu při 

úderu do kláves praskla céva v levém oku, se stal Novák prakticky nevidomým. 

     Po skladatelově více jak dvouletém období, ve kterém nekomponoval, přišel rok 1937. 

Začal pociťovat obavy o osud státu a národa, a tak se vrací do rodného kraje, kde je okouzlen 

přírodou jižních Čech, objevuje krásy Jindřichova Hradce, Kamenice nad Lipou a Počátek. 

Tato láska k domovu a vlastenecký cit přirozeně ovlivnily také jeho tvorbu a daly vznik 

významnému dílu - Jihočeské suitě. 

      Novákův strach o republiku se však vyplnil. V březnu 1939 vpadla hitlerovská vojska do 

Čech a následně obsadila Prahu. Poté byl zřízen Protektorát Čech a Moravy. První léta 

protektorátního režimu zasáhla Novákovo soukromí. Musel opustit konzervatoř a ukončit 

předsednictví ve Státní zkušební komisi pro učitele hudby. Kdykoliv mohl, odjížděl s rodinou 

z Prahy do jižních Čech nebo do Skutče. Obklopuje se novými přáteli, se kterými může volně 

a svobodně hovořit. Patří mezi ně Břetislav Bakala,23 dr. Antonín Stříž24 a jiní. Při oslavě jeho 

sedmdesátin projevila veřejnost vřelý zájem o jeho tvorbu. Konaly se koncerty jeho 

souborného komorního díla, uskutečnily se večery klavírní a písňové hudby a další prezentace 

skladatelovy tvorby. A tak se Novák stává v letech 1939 – 1945 vedoucí osobností české 

hudební kultury. 

 

 

                                                 
23 Břetislav Bakala (1897 – 1958) – český dirigent a hudební skladatel, jehož některé skladby vycházejí z odkazu 
V. Nováka 
24 Antonín Stříž – kanovník vyšehradské kapituly 
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1.6 Poslední roky um ělcova života 

 

     Poslední dny okupace strávil Novák ve Skutči, v domově své ženy, kde také prožil 

květnové osvobození. Od roku 1944 začal psát své Paměti, ve kterých shrnuje svůj život a 

tvorbu. První díl Pamětí vyšel roku 1949, Novák poté začal psát druhý díl, jenž je dosud 

v rukopise v Novákově pozůstalosti. K 75. narozeninám mu byl udělen československou 

vládou titul národního umělce jako projev uznání za celoživotní hudební práci.  

     V posledních dnech svého života pracoval se svou ženou Marií na svých Pamětech a také 

na kompozici mohutné kantáty. Text svěřil své choti a ještě den před, smrtí 17. července 

v nočních hodinách, se zabýval skicou nové skladby. V pondělí 18. července roku  1949 

kolem půl šesté ranní zemřel na náhlou srdeční slabost. 

     Vláda československé republiky uspořádala Novákovi státní pohřeb. Smuteční akt se konal 

25. července v Praze za zvuků fugy Smyčcového kvartetu D  dur. Rakev pak byla převezena 

do krematoria ve Strašnicích. Krátce po smrti byly zbudovány dva pomníky. Jeden od 

akademického sochaře Švece v Teplicích nad Bečvou, kam se skladatel jezdil často léčit a 

druhý na Petříně. Sem chodíval obdivovat „svou“ stověžatou Prahu. 
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 2. Přehled a charakteristika nejvýznamn ějších Novákových d ěl    

 

2.1 Skladatelovo rané tv ůrčí období 

 

     Novákovy skladebné začátky můžeme sledovat již v šestnácti letech. Na počátku jeho 

třiašedesátileté tvůrčí činnosti stály Písně na slova Goethova z roku 1886. Seznam 

Novákových skladeb je tvořený 77 opusy. V této kapitole tedy připomeňme Novákova 

nejvýznamnější díla, která se stala důležitým mezníkem jeho tvorby a zapsala se do povědomí 

české hudební kultury. 

     Novákův skladebný zájem probudil jeho učitel klavíru v Jindřichově Hradci Vilém 

Pojman. Vznikají první skicy a drobné skladbičky, avšak ještě s výraznými formálními a 

melodickými chybami. Všem těmto skladebným pokusům je společný romantický základ, 

jenž se stane v podstatě platný pro Novákovo období až do roku 1896, ale silné stopy v něm 

zanechal po celý jeho život. V tomto období vznikaly především drobnější  písně (Písně 

z roku 1888, Písně z roku 1891) a různé menší skladby pro klavír.  

     Sonáta d moll pro housle a klavír byla první Novákovou prací v Dvořákově třídě na 

konzervatoři. Toto dílo prošlo pod Dvořákovým tlakem četnými revizemi, dokonce se mělo 

stát prvním Novákovým opusem, nakonec však zvolil jiné dílo. Sonáta již není psána pod 

dojmem raných romantiků (Schubert, Schumann,…), ale dominuje zde vliv pozdní romantiky, 

přesněji vliv P. I. Čapkovského. Sonáta je první skladbou, kterou neřadíme k pouhým 

skladatelovým začátečnickým pokusům, ale chápeme ji již jako umělecké dílo. 

     Stručně se zmiňme o Novákově romantismu, ze kterého vycházejí jeho rané kompozice. 

Novákovým prvním vzorem se stal už na gymnasiu Ferenc Liszt. A to především Liszt 

klavírista a Liszt romantik. Při cvičení na klavír si často hrával jeho skladby, romantika v sobě 

však nezapřel ani když poprvé vystoupil jako skladatel. Zdeněk Nejedlý se ve své knize o 

Novákových prvních letech skladatelského vývoje vyjádřil takto: „Novák zde prodělává 

periodu, jíž nebyl snad ušetřen žádný novější skladatel, periodu všeobecného romantismu, jak 

můžeme nazvati tuto náladu všeobecné touhy umělcovy po překonání vlivů všedního okolí a 

vzlétnutí kamsi daleko do světů, umělci zatím neznámých.“25 

     V druhém pololetí školního roku 1891 – 1892 složil Novák na námět básnické povídky 

Korzár od Gordona Byrona stejnojmennou ouverturu pro symfonický orchestr Korzár. Novák, 

věrný romantismu, volí programní předehru. To velmi zaujalo Antonína Dvořáka, jelikož on 

                                                 
25 NEJEDLÝ, Z. Vítězslav Novák. 1. vyd. Praha : Melantrich, 1921. s. 21. 
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sám se v této době zabýval otázkou obsahu v hudbě. Novák však tuto práci nezařadil mezi jím 

uznanou a veřejně vydanou, přesto ji řadíme k jednomu z mezníků jeho tvůrčího vývoje. 

     Toto období, tedy až do roku 1897, můžeme označit za skladatelova první tvůrčí léta. 

Sonáta d moll, Korzár, klavírní trio g moll, cykly Písní a další skladby pro klavír představují 

významný článek v řadě raných Novákových kompozic.  

 

2.2 Novákova tvorba inspirovaná pobyty na Morav ě a Slovensku  

 

     V první kapitole jsme již zmínili Novákovy cesty na Moravu, ke kterým přišel náhodou 

díky svému příteli Rudolfu Reissigovi. Počáteční letní pobyty o prázdninách na Valašsku 

vystřídaly  pravidelné návštěvy, brzy si Novák vytvořil k celé Moravě a Slovensku velmi 

kladný vztah. Jeho pocity a zážitky z malebných krajů Hukvald, Slovácka a Slovenska 

sledujeme v  Písničkách  lidové poezie moravské. Písničky vyšly ve třech řadách: první řada 

op. 16. z roku 1897, z téhož roku i druhá řada op. 17. a třetí řada op. 21. z roku 1898. V tomto 

díle Novák použil moravské tóniny, čímž vznikly nezvyklé melodické kroky.  

     Dalším dílem, ovlivněným moravským prostředím, se stala orchestrální ouvertura Maryša 

op. 18 z roku 1898. Předehru napsal na námět slavného dramatu bratrů Mrštíků a líčí zde 

těžký osud moravské ženy. Maryšu řadíme k prvnímu dílu Novákovy orchestrální tvorby. 

V tomto díle už nepoužívá typicky romantické prvky. Drží se dramatických motivů a dbá na 

obsahovou logiku díla. 

     Smyčcový kvartet G dur op. 22 nás opět zavádí do prostředí Moravy a Slovenska. Novák 

ho napsal roku 1899, tedy v době jeho vrcholné tvorby tohoto období a shrnuje zde své 

dosavadní dojmy a prožitky z prázdninových cest. V jednotlivých větách kvartetu představuje 

posluchačům různé kraje Moravy a Slovenska. V první větě vzpomíná na východní Moravu, 

druhá věta je ilustrací Valašska a třetí věta přibližuje samotné Slovensko. Zdeněk Nejedlý 

vytýkal kvartetu opisnost a neslučitelnost s charakterem kvartetního žánru: „Marně se těšíte 

hudební výplni kvarteta, marně se obdivujete zvláště jeho motivismu, vyspělému zde již 

v určité charakteristikon moravského slohu Novákova, neboť nade vším leží tíha 

nepřirozeného užití vnitřních uměleckých sil, na všechno vrhá svůj stín nemožná touha 

kresliti vnějšek prostředky tak niternými.“26 Sám Vítězslav Novák zdůrazňoval subjektivní 

charakter kvartetu, upozorňoval na své dojmy, stav jeho nitra při vzpomínce na milovaná 

                                                 
26 NEJEDLÝ, Z. Vítězslav Novák. 1. vyd. Praha : Melantrich, 1921. s. 52. 
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místa. A to bylo tím nejdůležitějším, co chtěl Novák svým posluchačům tímto kvartetem 

sdělit. 

     Dále se zmiňme o Novákových sborových „Baladách“. Dvě ze čtyř balad Ranoša a 

Zakletá dcera op. 19  vznikly již roku 1898 a druhé dvě Vražedný milý a Nesčasná vojna op. 

23 v roce 1900. Všechny jsou psány pro smíšený sbor a instrumentální doprovod na texty 

lidové poezie moravské. Balady se díky zvoleným prostředkům a vnitřnímu obsahu skladeb 

řadí k nejhodnotnějším ze všech dosud uvedených „moravských“ děl. Texty balad zpracoval 

lidovým způsobem spočívajícím na kontrastu. Všechny čtyři balady mají také instrumentální 

průvod v podobě klavíru, později i celého orchestru. 

      Do období Novákovy „moravské a slovenské“ tvorby patří dále symfonická báseň 

V Tatrách op. 26 z let 1901-1902, která patří k jeho nejvíce proslulým skladbám. Báseň 

věnoval Novák Slovensku, a to z obdivu a lásky k přírodním horským krásám, kterými 

oplývají právě Vysoké Tatry. Na základě vlastních zkušeností a zážitků (jako horolezec a 

turista dokonce při svých cestách po Tatrách unikl smrtelnému nebezpečí) vytvořil 

symfonickou báseň, jež byla několikrát provedena i v cizině. Novák líčí slovenskou přírodu 

ve třech dílech. Vysoké Tatry před bouří, za bouře a po bouři. Ve skladbě uplatnil princip 

vytvářejících témat z jediného melodického jádra obměnou melodickou, rytmickou i 

výrazovou. Symfonická báseň vyrostla v přehledné trojdílné formě (ABA), v níž druhý díl je 

typ sonátového provedení. Novák zde použil veškeré výrazové a zvukové prostředky od 

nejtiššího znění při vlastním líčení začínající bouře až po stupňující sílu tohoto přírodního 

jevu a končící opět usmířením horské krajiny s ozářeným slunečním jasem. Ve svých 

Pamětech se o přepracování básně vyjádřil takto: „Tuto skladbu jsem po svých pozdějších 

horolezeckých i kompozičních zkušenostech místy přepracoval roku 1907 jak stavebně, tak i 

koloristicky. V tomto definitivním znění byla pak pro nepříliš velké svoje rozměry a poměrně 

snadnou hratelnost ze všech mých věcí nejvíce hrána v cizině.“27    

     Slovenské spevy je dílo, které Nováka provázelo až do roku 1930. K této práci se však 

skladatel dostal náhodou a to v roce 1901, kdy byl redakční radou Umělecké besedy vyzván, 

aby pro přílohu výroční publikace zharmonizoval několik slovenských lidových písní. Novák 

odevzdal úpravy patnácti písní a náklad přílohy byl ihned rozebrán. Novákův přístup k lidové 

písni zachovává její původní identitu, na druhou stranu se nevzdává vlastní tvůrčí činnosti. 

Jeho způsob práce na písních byl různorodý. Od drobných změn jen několika akordů až po 

bohaté klavírní sazby. Jak už bylo zmíněno v závěru první kapitoly, také Slovenské spevy se 

                                                 
27 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1946. s. 116. 
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podílely na rozvoji československé vzájemnosti. Jejich obliba prohloubila zájem české 

společnosti o slovenskou kulturu.  

 

2.3 Vliv moderních sm ěrů – impresionismus a symbolismus  

 

     Prvním dílem, jež řadíme do Novákova nového tvůrčího období, se stal písňový cyklus 

Melancholie op. 25 z roku 1901. Dílo obsahuje osm písní na texty Antonína Sovy28, Jaroslava 

Kvapila29 a J.S. Machara30. Melancholie je odrazem Novákova duševního stavu tohoto 

období, kdy vzpomíná na radostnou minulost a obává se příchozí budoucnosti. Dojemné písně 

vyrůstají v obrazech Novákovy hluboké niternosti. Melancholií Novák položil základ 

k rozvoji české moderní písně.  

     Dílem, které již nese prvky nového uměleckého směru, je symfonická báseň O věčné touze 

op. 33 z roku 1904. Báseň zkomponoval po svém pobytu u Adrie v Dalmácii. Podkladem mu 

bylo Andersenovo vyprávění z Obrázkové knížky bez obrázků o unavené labuti. V první části 

skladatel vyobrazuje moře a jeho vznešenost a nekonečnost. Dochází zde postupně ke gradaci, 

jež umlká vstupem druhé části a zobrazením letících divokých kachen nad tichou hladinou. 

Roj však za sebou zanechá opuštěnou unavenou labuť klesající na hladinu moře, kde 

odpočívá. Třetí část symfonické básně začíná nenápadným zazněním hlavního motivu, motivu 

„touhy“ jen v několika nástrojích. Postupně však sílí, až se ho zmocní i celý orchestr. Motiv 

ve své síle a výši zaniká, ale moře se vlní a šumí dále, jako věčná píseň o věčné touze. 

Impresionistické prvky se zde objevují jak po stránce technické, melodické, tak i 

instrumentální. 

     Samotu v přírodě Novák vyjádřil ve svém dalším díle z roku 1905 Smyčcovém kvartetu D 

dur op. 25. Skladba nás zaujme svou prostotou jak v invenci, tak i samotném provedení. 

Základní myšlenka kvartetu je taková: básník – skladatel leží ve volné přírodě a vnímá 

všechny zvuky, vidí barvy a cítí vůně té „prosté“ přírody. Se svými myšlenkami se odpoutává 

od země a vzlétá do volného prostoru, aby tam s ní ještě více splynul. Tento „útěk“ do světa 

snění vyjádřil útěkem – tedy fugou. Dalším prvkem fugové práce je nekonečná melodie, 

kterou skladatel vyjádřil nekončícím zpěvem, jenž stoupá v neustálých gradacích stále výše. 

Fuga tohoto kvartetu je stěžejním dílem celé moderní komorní literatury.  

                                                 
28 Antonín Sova  (26. února 1864 -16. srpna 1928) byl český básník a prozaik. 
29 Jaroslav Kvapil  (25. září 1868- 10. ledna 1950) byl český básník, dramatik, překladatel, libretista a divadelní 
režisér. 
30 Josef Svatopluk Machar (29. února 1864 -17. března 1942) byl český básník, prozaik, satirik, publicista a 
politik 
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     Roku 1907 zkomponoval skladatel další symfonickou báseň Toman a lesní panna op. 40 

v básnickém provedení Františka Ladislava Čelakovského31. Báseň vypravuje o vášnivé lásce, 

kdy Toman, pochybující o lásce svého děvčete, odjíždí na koni ji navštívit. Když však zjistí 

její nevěru, prchá do lesa a v zoufalství se vrhá do náruče zlé lesní panny a umírá. Složitost 

partitury, použití skladebných prostředků a důsledná polyfonická práce předstihují vše, co 

Novák doposud napsal. Časté užití celotónových stupnic a nónových akordů se zde pojí 

s profesionálním ovládáním orchestrálního zvuku a výrazu. Skladba byla poprvé provedena 5. 

dubna 1908 na koncertu Národního divadla. Datum premiéry se stalo významným v historii 

české moderní hudby.  

 

2. 3. I. První vrchol Novákovy tvorby 

 

     V letech 1909 – 1910 vznikla „mořská fantazie“ pro velký orchestr, sólové hlasy a smíšený 

sbor Bouře op. 42 na slova Svatopluka Čecha.32 Novák byl vyzván Filharmonickým spolkem 

Besedy brněnské, aby složil k jejímu padesátiletému výročí velkou kantátu. Bouře je stejně 

jako Toman a lesní pana dílo symfonické, liší se však tím, že k orchestru je přidán sbor, 

sólové hlasy a také klavír. Tento velký aparát kantáty z ní dělá Novákovo nejmohutnější dílo. 

Sám skladatel se o své práci vyjádřil takto: „Kdo kdy slyšel její provedení, myslel by, že tato 

živelně řádící hudba vytryskla z mé hlavy jako žhavá láva z chrlící sopky. V tom by se ovšem 

velice mýlil. Skladba vznikla s bezpříkladnou předtím pomalostí – někdy napsány za celý den 

třeba jen čtyři takty. A právě přitom bylo nejtěžším problémem udržeti tvůrčí plamen ve stále 

stejné temperatuře, ba naopak, ještě více jej rozpalovati až k vyvrcholení tragiky při 

ztroskotání lodi.“33 Bouře představuje v Novákově díle vrcholnou syntézu jeho předchozího 

vývoje a žánr dramatické kantáty se stal inspirací pro mladé skladatele. 

     Poslední Novákovo impresionistické dílo je jeho operní prvotina Zvíkovský rarášek op. 49 

z let 1913 – 1914 na text Ladislava Stroupežnického.34 Dílo psal Novák pro své potěšení a líčí 

v něm humornou zápletku způsobenou malým Petrem ze Švamberka a proslulým českým 

veršovcem Mikulášem Dačickým z Heslova. Děj se odehrává v druhé polovině 16. století na 

hradě Zvíkov. Opera roste ze vzorné deklamace českého slova a plyne v jednom proudu bez 

                                                 
31 František Ladislav Čelakovský (7. března 1799-5. srpna 1852) byl český básník národního obrození, kritik a 
překladatel 
32 Svatopluk Čech  (21. února 1846- 23. února 1908) český básník, prozaik, novinář a cestovatel 
33 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1946. s. 158. 
34 Ladislav Stroupežnický (6. ledna 1850-11. srpna 1892) byl český dramatik a dramaturg Národního divadla. 
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uzavřených čísel. Jednotlivé postavy a situace obsahují své příznačné motivy, které se 

opakují. Zvíkovský rarášek měl premiéru na scéně Národního divadla 10. října 1915.  

 

2. 4. Světová válka v Novákov ě tvorb ě 

 

     Jak už bylo zmíněno v první kapitole, Vítězslav Novák prožíval světovou válku velmi 

bolestně a samozřejmě se jeho pocity odrazily i v kompozici. Jedním z takových děl je cyklus 

šesti mužských sborů, nazvaný Síla a vzdor op. 51 z roku 1917. Podkladem mu byly básně J. 

Nerudy35, F. S. Procházky36, J. V. Sládka37 a J. S. Machara. Podnětem ke vzniku této skladby 

se stal Manifest českých spisovatelů zaměřeným proti pasivitě českých poslanců ve 

vídeňském parlamentu a byl podepsán 150 osobnostmi kultury. Jelikož tyto sbory psal Novák 

pro domo sua38, vyjádřil zde přímo a výbušně svůj vztah k válečným událostem. Sbory nejsou 

dobře přístupné zpěvákům, jelikož zpěv často přechází až v bolestné výkřiky.      

     Jak už jsme se dozvěděli z první kapitoly, Novákova tvorba v letech 1918 – 1920 

obsahovala především drobné skladby. Zmiňme tedy Dva zpěvy T. G. Masarykovi pro mužský 

sbor, jenž vnikly zřejmě na objednávku při uvítání příjezdu prezidenta Masaryka na 

Wilsonovo nádraží. Za podobných okolností vznikl také oslavný pochod Vítězům 

československým z roku 1918. Na slova Růženy Jesenské39 zkomponoval Novák krátký 

smuteční zpěv intimního charakteru - elegii Nad smrtí Štefánikovou. Posledním dílkem 

Novákovy „republikánské“ tvorby byl menší mužský sbor Na polích flanderských na text 

amerického plukovníka Johna McCrae40, padlého ve Flandrech. 

     Po těchto menších dílech se Novák pustil do kompozice pohádkové opery Lucerna op. 56 

dle stejnojmenné hry Aloise Jiráska41. Libreta se ujal Jiráskův zeť Hanuš Jelínek.42 Lucernu 

Novák netvořil ve velkých pevných linií, ale na základě drobnějších ploch a detailů. Provádí 

zde velké množství příznačných motivů, vztahujících se jak k osobám, tak i k věcem a jevům. 

                                                 
35 Jan Neruda (9. července 1834–22. srpna 1891) byl významný český básník a novinář. 
36 František Serafín Procházka (15. ledna 1861-28. ledna 1939) český básník 
37 Josef Václav Sládek (27. října 1845–28. června 1912) byl český spisovatel, básník, novinář a překladatel. 
38 Domo sua – „pro svůj dům“, pro svou vlastní potřebu 
39 Růžena Jesenská (17. června 1863-14. července 1940) byla česká učitelka, básnířka a spisovatelka. 
40 John McCrae (30. listopadu 1872 -28. ledna 1918) byl kanadský chirurg z Ontaria sloužící v průběhu 1. 
světové války na západní frontě ve Flandrech v dnešní Belgii. V roce 1915 napsal svoji slavnou báseň - In 
Flanders fields (V polích flanderských), v níž vyjadřuje žal nad zabitými spolubojovníky. Jeho báseň se stala 
jedním ze symbolů celé války a dodnes je připomínána tradicí vlčího máku na paměť padlých a válečných 
veteránů. 
41 Alois Jirásek (23. srpna 1851- 12. března 1930) byl český prozaik, dramatik a politik. 
42 Hanuš Jelínek ( 3. září 1878-27. dubna 1944) byl český básník, esejista a divadelní kritik. 



21 

Například motiv mlynáře, Haničky, kněžny nebo také motiv lucerny, mlýna, lesního zámečku 

atd. Novákova Lucerna čiší idylickou prostotou, jemným humorem a pohádkovou čistotou. 

     Novákovou další a poslední operou na libreto Antonína Klášterského43 podle básně Adolfa 

Heyduka44  je opera Dědův odkaz op. 57 z roku 1925. Opera shrnuje to, co hudebně a ideově 

vyjádřil autor ve svých předcházejících symfonických a kantátových dílech. Vedle bohatých 

symfonických proudů je opera psána v duchu lidové melodiky a rytmiky. Hejdukův 

pohádkový námět o hudebníkovi Janovi, který se z prostého venkovského chlapce vypracuje 

na mistra houslové hry, dal Novákovi příležitost oslavit rodinné štěstí a vyjádřit dík své ženě 

– spolupracovnici, jež podporuje jeho umělecký život. 

     Ještě před Dědovým odkazem se Novák v roce 1923 po mnoha letech opět vrátil ke 

Slovenským spevům. Upravil dalších patnáct písní, které vyšly jako třetí sešit. Čtvrté a páté 

pokračování  bylo vydáno hned po Dědově odkazu a toto unikátní dílo uzavřel šestým sešitem 

v roce 1930.  

     V první kapitole bylo zmíněno o Novákově baletní pantomimě Signorina Gioventu op. 58 

z let 1927 – 1928. Tento žánr se v jeho tvorbě objevil poprvé. Balet komponoval v době, kdy 

začal pociťovat první známky stáří vyhrocené oční chorobou, ztrátou mládí a životní energie. 

Novák se v tomto, ale i v dílech dalších, navrací k hudebním myšlenkám svých raných 

skladeb. Hudební výraz se však stává čím dál více komplikovanější. Dochází k exponování 13 

témat, které jsou do sebe složitě polyfonicky propojena. I harmonická stránka skladby nabízí 

časté bitonální a polytonální vybočení. Pantomima na námět Svatopluka Čech slavila při 

pražské jevištní i koncertní premiéře velký úspěch. 

     Podnětem k vytvoření dalšího Novákova díla se stal Epilog – skladba Josefa Suka. V 

letech 1931 – 1934 tedy vznikla monumentální Podzimní symfonie op. 62 o třech větách 

charakterizující skladatelovo trojí životní období. V první větě se nechal inspirovat krásou 

milované přírody a vzpomínkami na svá minulá díla. Po vstupní části Novák exponuje tři 

mollová témata mohutné trojité fugy, dále se objevuje čtvrté durové téma meditativního 

charakteru, poté věta končí reprízou úvodní fanfáry. Po celou dobu nás provází témata 

z Novákových stěžejních děl – V Tatrách, kvartet – D dur, Bouře a Pan. K práci na druhé 

větě přistoupil Novák takto: „Instinktivně jsem vycítil, že tato věta musí být jakousi obdobou 

věty prvé. Tak jsem po delším hloubání přišel na to, že po fuze o třech a jednom subjektu mají 

následovat kontrapunktické variace tří a jedné melodie. Při nemožnosti najít čtyři krátké 

anakreontské básně bylo nasnadě hledat je v moravských lidových textech. Brzo byly 

                                                 
43 Antonín Klášterský (25. září 1866-3. listopadu 1938) byl český básník a překladatel. 
44 Adolf Heyduk (6. června 1835- 6. února 1923) byl český básník. 
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nalezeny čtyři texty vyjadřující chlapskou veselost.“45 Věta je psána v neustálém 

polyfonickém napětí, které ani nástupem sborové složky nemizí a její základní téma se 

v homofonním tvaru ozve jen zřídka. Novák touto větou vyjádřil svou dlouhou tvůrčí cestu od 

jednoduchého folklorismu po hluboké vyjádření lidového hudebního projevu. Ve třetí větě se 

opět zamýšlí nad životem, touží po umělecké dokonalosti a lidském štěstí, vzpomíná ale také 

na bolestné okamžiky, ze kterých „utíká“ do čisté přírody. Podzimní symfonií Novák 

symbolicky uzavřel svůj dosavadní vývoj a připravil si cestu pro následující práci. A jaký 

podstatný rozdíl vnímáme ve skladbách Suka a Nováka? Sukův Epilog se nese temnými 

barvami s předtuchou brzkého konce a bolestnou rezignací. Podzimní symfonie je však 

obrazem života vášnivě prožitého a vzdorujícího zákonu stáří.  

     Dílo inspirované skladatelovým rodným krajem nese název Jihočeská suita op. 64 z roku 

1937. Na svůj rodný kraj však nevzpomíná tak bouřlivě jako v Podzimní symfonii. Sám 

Novák ve svých Pamětech hovoří o příbuznosti Jihočeské suity se Smetanovými 

symfonickými básněmi Z českých luhů a hájů a Vltavou. Druhá věta Lesy a rybníky vypráví o 

kouzlu jihočeské krajiny. Je psána v rondové formě a ta je právě společná se Smetanovou 

Vltavou. Ve třetí větě Kdysi s podtitulem Pochod Táborů vzpomíná Novák na politickou 

minulost tohoto kraje. Je psána s vědomím napjaté politické situace roku 1937. V závěru se 

ozve pastorální melodie první věty, do jejichž posledních tónů zaznívá náznak národní 

hymny. Umělcův vztah k jihočeské lidové písni je snad dokonce silnější, než jak tomu bylo ve 

velkých dílech z moravsko – slovenského období. Délka a plynulost spolu se zpěvnou 

melodikou vět vytváří novum dosavadní Novákovy tvorby. 

  

2. 5. Novákův druhý tv ůrčí vrchol v dob ě nacistické okupace 

v letech 1938 – 1945 

 

     Z počátku tohoto období byla Novákova tvorba ovlivněna politickou situací země, 

dokonce musel přerušit práci na třetím kvartetu. Zřízení Protektorátu a další události nakonec 

ochromují skladatelovy tvůrčí síly na celé dva roky.  

     Poté během jediného roku 1941 dozrála v Novákově tvorbě čtyři mohutná díla: 

symfonická báseň De profundis, jež přináší obraz českého národa ve dnech hrůzovlády, 

Sonáta pro violoncello a klavír – zobrazení nenávisti k okupantům, sborový cyklus Domov a 

poslední dílo tohoto roku Svatováclavský triptych. V tomto období přichází také první naděje 

                                                 
45 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1970. s. 287. 
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na obrat ve světových událostech a to ze Sovětského svazu zastavením hitlerovské expanze. 

Novák se tedy opět plně pouští do kompozice, a tak pod přímým dojmem zprávy o bitvě u 

Stalingradu46 vzniká mohutné dílo Májová symfonie op. 73. Těmito činy se stal Novák 

v období nacistické okupace opět vedoucí osobností české hudební kultury.  

     V roce 1943 tedy vzniká dílo pro dva sólové hlasy, smíšený sbor, velký orchestr a varhany 

Májová symfonie na texty K. H. Máchy47, V. Hálky48 a F. Branislava49. První dvě věty Novák 

zkomponoval ve věrném obrazu dosavadní tvorby. Do popředí záměrně staví nejtypičtější 

rysy své skladebné práce. Nepoužívá nové vyjadřovací prostředky a techniku, nýbrž je dovádí 

k dokonalosti. Obzvlášť v první větě používá velké množství citací z předchozích děl. 

Dokonce pro ústřední téma symfonie zachází skladatel do studentských let, kdy se coby 

student snažil zhudebnit prvních čtrnáct veršů Máje. Dále zakomponoval téma Zamilovaných 

ze Slovácké suity, lidovou píseň Lásko, bože lásko, jež použil v Bouři a také citát ze 

Smetanovy Hubičky. Tuto různorodost tématického materiálu dokázal semknout do intonační 

jednoty a již použitým citátům vdechuje nový obsah. Poslední věta symfonie - Vzkříšení je 

inspirovaná statečným bojem Sovětské armády. Do závěrečné písně Ej uchněm zazní citát 

naší národní hymny, kterou celá symfonie slavnostně končí. Dílo bylo provedeno až po 

osvobození dne 5. prosince 1945 v rámci oslav Novákových pětasedmdesátin. Novák se po 

dokončení Májové symfonie vyjádřil takto: „Jak nesmírné ulehčení pocítil jsem po dopsání 

posledních taktů! Překročiv dvaasedmdesát let vyplnil jsem úkol, jemuž platily ubohoučké 

kompoziční pokusy studenta sedmnáctiletého! Zhudebněny nesmrtelné verše Máchovy, avšak 

teprve pokračováním a zejména větou poslední vzniklo dílo v celé své myšlenkové 

obsažnosti. Nyní teprve bylo možno volněji vydechnout, napřímit šíji schýlenou pomyšlením 

na další den poroby při každém ranním probuzení.“50  

 

2.6 Novákův tvůrčí typ 

 

     Vítězslav Novák měl po celý svůj život samotářské sklony. Při studiu hudební skladby či 

písňové sbírky v samotě pracovny se cítil nejšťastnější. Často prožíval období, kdy se vyhýbal 

                                                 
46 Bitva u Stalingradu (podzim 1942 – zima 1943) neboli Stalingradská bitva představuje nejvýznamnější a 
rozhodující střetnutí německých a sovětských vojsk na východní frontě. 
47 Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 – 6. listopadu 1836) byl český básník a prozaik, představitel českého 
romantismu a zakladatel moderní české poezie. 
48  

 
49 František Branislav (16. června 1900 - 25. září 1968) vlastním jménem František Blech, byl český básník 
50 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1970. s. 346. 
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společnosti  i nejdůvěrnějším přátelům. Poté zas zatoužil po širokém okruhu přátel a stával se 

vtipným společníkem. V „tomto“ Novákovi nebylo zdánlivě ani stopy po zádumčivém 

snílkovi a samotáři. A právě tyto protikladné strany jeho osobnosti nám pomáhají pochopit 

umělecký profil jeho tvorby, ve které také nalézáme obdobnou polaritu. Na jedné straně 

meditativní umělecký lyrik, na straně druhé umělec hýřící životní radostí a optimismem. Obě 

stany nám podávají obraz o Novákově citlivém nitru.  
     Základní složkou Novákovy tvorby byl  romantismus, který se v průběhu celoživotního 

díla mnohokrát proměnil. Skladatel toužil po věčném mládí, miloval cizokrajné dálky, věci 

tajuplné a záhadné. Typicky romantický je i Novákův inspirační okruh: vřelý vztah 

k moravskému a slovenskému lidu, láska k přírodě, k ženě, k vlasti a národu. Subjektivnost 

Novákovy tvorby se projevuje v autobiografičnosti, „deníku jeho života“. Všechna velká díla 

vznikla na základě subjektivních impulsů umělcova nitra. 

     Prvořadý důraz při komponování skladby kladl Novák na výstavbu melodiky. Okruh 

jednotlivých melodických typů je široký, uveďme tedy alespoň tyto:  

     Melodie romantického typu. Tato oblast se objevuje v Novákových skladebných začátků až 

do roku 1896. Díla vyrůstají pod vlivem Chopinovým a Lisztovým, později se přidává vliv 

Čajkovského a pozdních romantiků (Brahmse, Griega a do určité míry i Dvořáka).  

     Melodika pod silným vlivem lidové písně moravské a slovenské. Tento vliv se rodí v letech 

1896 – 1900 a zůstává pak trvale zakotven v celé další Novákově tvorbě. V dílech se objevují 

charakteristické intervaly (valašská kvarta, krok zvětšené sekundy, lydická kvarta), dále pak 

charakteristická rytmika – výrazná sčasovka51 čardášová, sčasovky moravsko – slovenské, 

zbojnické a další.  

     Melodické myšlenky pod vlivem české lidové písně se objevují ve Třech českých tancích a 

Tanečních studií. Ovšem výrazněji ho nacházíme v opeře Lucerna. Vliv jihočeské lidové 

písně se objevuje v samotných Jihočeských motivech, další uplatnění v Novákově tvorbě poté 

není známo.  

     Melodie ovlivněna lidovou písní cizích národů. Tento typ Novák uplatňuje v úzké 

souvislosti s potřebami námětu, ne z důvodu Novákovi hudebnosti. Používá lidové písně 

anglické, španělské, ruské a také třeba exotické. Jmenujme např. Bouři, Signorinu Gioventu, 

Májovou symfonii a další.  

     Dále u Nováka pozorujeme časté použití citací z vlastního díla. Příčina těchto autocitací 

má u něj zásadní význam, určitá témata se v průběhu skladebného a životního vývoje stala 

                                                 
51 Sčasovka - většinou živě probíhající figura, zpravidla o dva tři řády v živějším pohybu  než je její okolí. Začal 
ji používat Leoš Janáček. 
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vrcholnými symboly a nositeli konkrétních myšlenek, které se objevují ve skladbách na 

nejzávažnějších místech. Tak je tomu i s ústředním motivem z Pana (o něm podrobněji 

hovořeno ve 3. kapitole), který prostupuje podstatnou částí Novákovy tvorby. Autocitací si 

Novák také často připomíná určité životní situace. 

     Vítězslav Novák byl ve své době první a skoro jediný, kdo přinesl do české moderní hudby 

primární polyfonické cítění. Tuto polyfonickou fakturu neexponuje pouze v rozměrných a 

závažných dílech, nýbrž i ve skladbách prostého obsahu a jednoduché formy. Vrcholným 

projevem Novákova polyfonismu je jeho fugová práce. Tu uplatnil např. v obou kvartetech, 

Podzimní symfonii, Svatováclavském triptychu a dalších dílech. Jen kvantitou svých fug patří 

Novák k ojedinělým osobnostem naší posmetanovské hudby. 

     Charakteristickým rysem Novákovy hudební formy byla záliba v dvoudílnosti nebo 

dvouvětosti. Zvláštním případem je Sonáta Eroica, kde jsou pod dvouvětou formou skryty tři 

věty sonátové. Novákovo vyspělé formotvorné cítění ho vede k netradičnímu uchopení svých 

skladeb a jejich formální nekonvenčnosti.  

     Novákova tvorba měla novou povahu a dynamiku v protikladu k statickému způsobu 

hudebního vyjadřování staré generace. Významným způsobem rozšířil vyjadřovací prostředky 

české hudby: rozbil strnulé akademické formy, prohloubil pojem tématické práce, obohatil 

harmonické prostředky a prosadil bohatě polyfonickou hudební fakturu. Spolu s Janáčkem má 

Novák historickou zásluhu na tom, že lidová hudební kultura zůstala v podvědomí české 

moderní hudby.  
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3. Klavírní tvorba  

 

3. 1 Novákovy po čátky klavírní tvorby  

 

    Jako u většiny autorů také u Vítězslava Nováka najdeme mezi jeho prvními skladatelskými 

pokusy, nikdy netištěnými a pravděpodobně ani nikdy veřejně provedenými, především 

skladby písňové a klavírní. Hudební výchova žáků oboru skladby probíhá většinou u klavíru, 

kdy zvuková představa a nástrojová stylizace jsou zde nejbližší a možnost rychlé realizace je 

zde nejsnazší. Novák měl ještě jeden důvod, proč svou tvorbu soustředil právě ke klavíru, 

studoval jej na pražské konzervatoři a nějaký čas také sólově koncertoval.  

     Novákova raná klavírní díla byla ovlivněna tvorbou Roberta Schumanna. Mezi první 

významnější ještě neopusovanou skladbu patří Variace na Schumannovo thema  z roku 1893. 

Téma skladby použil z Schumannova Alba pro mládež op. 68 č. 34. Novák na to vzpomínal 

takto: „Bylo to právě na konzervatoři, kdy mi opětovné poslechnutí známé reminiscence 

vnuklo nápad, jejž jsem zprvu považoval za nesmírně bizarní, podivínský… Rozpřísti variace 

na Schumannovo thema – a napodobiti v nich zase jen Schumanna, jeho způsob tvoření, jeho 

harmonii, a zkoušet odíti myšlenku formou preludia…“ 52 Jak sám Novák ve svých Pamětech 

píše, neměl v úmyslu skladbu veřejně provést, byla to pro něj jen jakási „hříčka“, která ho 

bavila a nevyžadovala tolik času. Skladbu zahajuje „Thema“ a pak následuje devět variací 

v tomto pořadí: 1. Preludio, 2. Capriccio, 3. Feuillet d Album, 4. Toccatina, 5. Serenata, 6. 

Scherzo, 7. Elegie, 8. Alla Schumann, 9. Finale. Originál je majetkem Muzea Antonína 

Dvořáka a opis skladby je uschován v knihovně Akademie múzických umění v Praze.  

     Mezi první opusovanou skladbu řadíme Klavírní trio g moll, které vzniklo na podzim roku 

1892, v době, kdy Novák ukončil na konzervatoři studium skladby. Dílo tedy tvoří jakousi 

spojku mezi léty konzervatorními a následujícím obdobím. Význam tohoto tria je dán už tím, 

že jej autor zařadil mezi první opusovanou skladbu – všechny předchozí skladby vyloučil jako 

nezralé. Melodika zůstává věrná romantickým vlivům, hlavní témata však nabývají jisté 

plastičnosti. Spolu s tím se objeví i další významné novum, které se stane pro pozdější 

Novákovu osobnost velmi charakteristické: silné polyfonické cítění, jež se zcela vymyká 

dobové kompoziční zvyklosti, kdy Dvořák a především Fibich cítí zcela homofonně. Tato 

záliba v kontrapunktické technice předurčuje budoucí vývoj Novákova skladebného profilu. 

                                                 
52 LÉBL, V. Vítězslav Novák Život a dílo. 1. vyd. Praha : Československá akademie věd, 1964. s. 47. 
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     Další klavírní skladbou z roku 1893 je Balada e moll op.2, tvořená na podnět Byronova 

dramatu Manfréd. Dílo opět vycházelo ze Schumanna. Novák se snažil vytvořit na základě 

autobiografičnosti obraz ústředního hrdiny Byronova dramatu - obraz tragické postavy 

osamělého buřiče. Do této skladby ovšem také proniká i vliv Lisztův, zvláště v použité 

akordice, častých oktávových zdvojeních¨a rozložených akordech po celé šíři klaviatury. Obě 

dvě uvedená díla (Varaice na Schumannovo thema a Balada e moll) nejsou jen „nositeli“ 

klavírního zvuku, ale vědomě vycházejí z jeho techniky, úmyslně využívají barevnost 

jednotlivých poloh a jsou stavěny tak, aby klavírista plně uplatnil své hráčské dovednosti. 

V dílech nenacházíme nic z lidové prostoty a citovosti Antonína Dvořáka (Novákova učitele, 

jehož vliv lze předpokládat). Balada je věnována Vilému Kurzovi.53 

     Na počátku roku 1894 zahájil Novák práci na čtyřvětém Klavírním kvartetu c moll op. 7. 

Silným výchozím vzorem se zde stává dílo Brahmsovo, které Nováka ovlivňuje nejen po 

stránce stavby témat, ale i v charakteru celé skladebné struktury, která se znatelně odlehčuje. 

Hudební výraz je daleko úspornější a stavba jednotlivých vět logicky promyšlená do 

posledních detailů. Melodická invence nese vedle Brahmse i vliv Dvořákův. 

     V letech 1894 – 1896 se v Novákových skladbách začíná projevovat jeho vlastní klavírní 

sloh. Důkazem je tomu cyklus tří klavírních skladeb Vzpomínky op.6. Dílo mělo původně 

obsahovat ještě čtvrtou skladbu, která se však svým popisným rázem lišila od třech intimních 

skladeb, a tak byla z cyklu vyjmuta a zničena. Vzpomínky budou podrobněji pojednány ve 

čtvrté kapitole. 

     V roce 1896 Vítězslav Novák končí na konzervatoři svá klavírní studia. Jeho učitel klavíru 

Josef Jiránek měl přání, aby si napsal svůj vlastní klavírní koncert. Dílo (Klavírní koncert e 

moll) vznikalo z čistě vnějšího podnětu, což se odrazilo na celé jeho podobě. Novák brzy 

poznal nemalé slabiny koncertu zaměřeného jen k vnějšímu efektu, a proto se vzdal jeho 

veřejného provedení. Ve své knize píše: „Koncert se mi tím více znechucoval, čím déle jsem 

jej cvičil. Sympatický na něm byl mi lisztovský monotematismus, nesympatický výsledek 

toho počínání. Nelíbila se mi různorodost poslední, dvořákovské věty s předchozími 

lisztovskými. Rozhodl jsem se tedy, že tu zrůdu hrát nebudu.“54 Koncert byl poprvé uveden 

Novákovou švagrovou Annou Práškovou na koncertě České filharmonie v roce 1915. 

     Dalším cyklem lyrických skladeb jsou Serenády op. 9 – čtyři svěží náladové miniatury, ve 

kterých Novák s humorem vzpomínal na svá milostná dobrodružství. Skladby jsou uvedeny 

                                                 
53 Vilém Kurz (23. prosince 1872 Německý Brod - 25. května 1945 Praha) byl český klavírní virtuos a pedagog, 
profesor mistrovské školy státní konzervatoře v Praze. 
54 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1946. s. 85. 
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motty J. Vrchlického, J. Kvapila a J. Vrbaty. Pro představu uveďme motto třetí skladby 

Sostenuto mesto: „Já nesmím říci: Mám Tě rád…- Tvou hladit ručku, vlas Tvůj dlouhý – jen 

písní smím Ti vyslovit – své lásky bol a žár své touhy.“ V roce 1895 upravil Novák č. 1, 3, 4 

pro housle a klavír.    

      Na podnět profesora Jiránka, kterého okouzlily předchozí Serenády, vznikl další cyklus 

Barkaroly op. 10, který obsahuje pět skladeb: Za slunných dnů; V teskné chvíli; Andante 

gracioso; Barkarola intimní; Barkarola baladická.  

     Jediným klavírním dílem z této doby, které vybočuje z rámce milostné inspirace jsou 

Eklogy op. 11. Skladby vznikaly v době Novákova studia Brahmse (dílo mu bylo věnováno), 

což se hlavně odrazilo v rytmicky bohatě stavěné faktuře. Ovšem Brahmsova klavírní 

capriccia, intermezza, fantasie a především díla op. 116- 119 vznikala v těsné časové blízkosti 

s Novákovými cykly, že možnost opravdového vlivu zde není pravděpodobná. Celkový 

charakter Brahmsovy hudební řeči však na Nováka zapůsobil, a tak hlavně v Eklogách je 

Brahmsův vliv zcela zřejmý. Cyklus je vyobrazením přírodních nálad. Tato inspirace se stala 

důležitou pro celé Novákovo dílo. Básnická motta v úvodu jednotlivých skladeb jsou volena 

z básní Jaroslava Vrchlického. Vystihují pozdně romantickou náladu Novákovy hudby.  

     Cyklus náladových poezií Za soumraku op. 13 uzavírá toto romantické „brahmsovské“ 

období skladatelovy tvorby. Dílo obsahuje čtyři skladby. První dvě čísla vznikla na motta 

básní J. S. Machara. Andante rubato – první skladba cyklu je uvedena takto: „Rád v kamna 

zřím, když uhel řeřavý – tam tiše plá, jak zlatá směs žhavá – a mám ten pocit teskný, dumavý 

– jak při západu hledět do nebes.“55 Dílo svým charakterem ještě patří do období Novákova 

romantismu, ale již zde, především v části Alla balata, se chvílemi ve zvláštním zamlžení 

objevují melodické prvky moravské lidové písně.  

     V roce 1896 se stal klavír Novákovým jediným „mluvčím“ jeho tvorby. Barcarolly, 

Eklogy a Za soumraku – v tomto roce nesložil nic jiného. Záliba v klavíru tu má své 

opodstatnění. Byla důsledkem změny v podstatě Novákova hudebního výrazu a v jeho názoru 

na smysl uměleckého projevu. Velkolepost lisztovsko – wagnerovské novoromantiky střídá 

intimní lyrika, která se spokojí s mnohem menším gestem. Podnětem k tvoření se nyní stává 

samo Novákovo nitro.   

 

                                                 
55 SCHNIERER, M., PEŘINOVÁ, L. Vítězslav Novák -  Tématický a bibliografický katalog. 1. vyd. Praha : 
Editio Praga, 1999. s. 83. 
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3.2 Moravská a Slovenská hudba v klavírní tvorb ě Vítězslava 

Nováka (1897 – 1900)  

 

     Prvním dílem tohoto období, ve kterém se neobjevují už žádné známky „subjektivního 

romantismu“, nýbrž dominantní se stává lidová hudba, je dílo psané pro čtyřruční klavír Tři 

české tance op. 15 (Polka, Furiant, Sousedská) z roku 1897. Toto dílo poprvé čtyřručně 

provedl Novák s L. Janáčkem v Hukvaldech. Novák se v době častých cest na Valašsko stýkal 

s Janáčkem, jejich skladatelský sloh a vztah k moravskému folklóru je ovšem rozděloval. 

Inspirace z valašského, moravského, slováckého a slovenského folklóru a dojmy z přírody 

těchto oblastí na dlouhou dobu určovaly směr autorova uměleckého profilu. 

     Roku 1898 vznikl cyklus  klavírních skladeb Můj máj op. 20 obsahující tyto skladby: 

Andante semplice, Molto tranquillo, Andante spianato a Allegro vigorózo.  Skladby měly být 

volným pokračováním Eklog  z roku 1896 (původní název Eklogy moravské), ale ve 

skladebné faktuře a klavírní stylizaci se v průběhu komponování začala „krystalizovat“ 

Novákova vlastní osobitost, nacházíme zde budoucí anticipace tvorby budoucích let, a tak 

dílo dostalo vlastní název. Ve svých Pamětech Novák píše: „Zde poprvé vystupuje nesmrtelná 

moje milenka Příroda, těšitelka mých bolestí těla i ducha. Poprvé zde porovnávám svůj život 

k jednomu z ročních období. Je to tentokráte období vzkříšení k novému životu, období 

oddechu po přestálých těžkých krizí, jimž jsem již podléhal.“56  Nejzajímavější skladbou 

tohoto cyklu je zejména druhá skladba, nazvaná V lese, kde skladatel podvědomě směřuje 

k impresionistickému hudebnímu vyjádření.  

     Vrcholným dílem moravsko-slovenského období je Sonáta Eroica op. 24 z roku 1900. 

Sonáta patří k jedné z Novákových skladeb, ve kterých se odráží láska k lidské a národní 

svobodě a odpor k násilí. „Mužné“ a energické téma první věty s Beethovenovskou progresí 

je hudebním vyobrazením ideálu slovenského národního hrdiny. Druhá věta svou bolestnou 

náladou připomíná baladické nocturno. Hrdina tiše „zpívá“ o sobě a své zemi, o jejích 

stescích a bolech. Finální věta opět bouří zbojnickým veselím – zde Novák nejvíce čerpá 

z lidových hudebních prvků. Skladbu sceluje v jednolitý celek skladatelův důsledný 

monotematismus. Veškeré hudební dění je ve své struktuře odvozeno z jediné melodické 

myšlenky, která se v původní podobě objevuje hned na začátku první věty. Nápěvně zcela 

zřetelně vychází z moravské lidové písně. Dílo napsal Novák pro klavír jako individuální 

nástroj, dokonale využil jeho techniky, energickým projevem vyzdvihl základní charakter 

                                                 
56 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1946. s. 95. 
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díla. Sice není Eroica nijak klavíristicky vděčná, přesto nemáme v literatuře mnoho takových 

děl. Nelze ji přenést na jakýkoli jiný nástroj, aby nebyla zničena její umělecká hodnota. Tím 

se právě Sonáta Eroica odlišuje od předešlých Novákových děl. Mistrovsky zde vyobrazil  

hudebními prostředky myšlenky svého hrdiny a sloučil je s dokonalým zvukem klavíru. 

Sonáta má na přelomu století ještě jeden velmi důležitý význam. Česká sonátová literatura 

nemá v novější době časté zastoupení. Posledním takovým dílem je sonáta B. Smetany z roku 

1846 a po Eroice pak Janáčkova Sonáta 1. X. 1905, a proto Novákova sonáta zaujímá 

v klavírní literatuře své reprezentativní místo. 

     V roce 1903 zkomponoval Novák dílo, které je známější v orchestrální podobě Slováckou 

suitu op. 32. Suita má pět vět s konkrétními programy : 1. V kostele, 2. Mezi dětmi, 3. 

Zamilovaní, 4. U muziky, 5. V noci. Dílo v sobě odráží autorův důvěrný a láskyplný vztah 

k moravskému lidu. Je psáno sice v době, kdy Novák už svůj „moravismus“ překonal, ale 

vzpomínky na dojmy z Moravy byly ještě tak silné, aby suita mohla vzniknout. Dílo je 

zvláštní tím, že do folkloristických obrazů zde v poslední větě V noci poprvé pronikají do 

Novákovy tvorby impresionistické prvky. 

     Dva valašské tance op. 34  jsou Novákovým posledním dílem moravského období. Autor 

je chtěl zkomponovat už v roce 1897, kdy je poprvé slyšel v Hukvaldech, ale z důvodu jiných 

rozpracovaných kompozic práci odložil a vrátil se k ní až v roce 1904.  

 

3.3 Klavírní tvorba  ovlivn ěna impresionismem 

 

     Prvním dílem, které je ovlivněné tímto směrem, je Novákův cyklus klavírních skladeb 

Písně zimních nocí op. 30 z roku 1903. 1. Píseň měsíčné noci, 2. Píseň bouřlivé noci, 3. Píseň 

vánoční noci, 4. Píseň noci karnevalové. Cyklus vznikl na základě autorových intimních 

zážitků, které se v průběhu kompozice propojovaly s okruhem tradičních námětů klavírních 

skladeb. Vedle míst hluboce meditativních jsou zde i části vysloveně programní. Vstupní 

motiv Písně měsíčné noci vnímáme jako třítónový úvod s pětitónovým motivem, kterému 

dodává naléhavý výraz vzestupný interval kvinty a současně spojuje oba diatonické postupy.  
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Tento pětitónový motiv je jediným stavebním materiálem celého jedenáctitaktového tématu. 

V Písni bouřlivé noci pozorujeme zvláštní motivickou propojenost a originalitu expozice i 

provedení v pouze dvouminutové skladbě. Píseň vánoční noci uvede velebné téma Vánoc. 

Monotématismus je zde propojen s mistrovskou polyfonní prací, ve které je střední díl 

skladby postaven v podstatě jako dvouhlasá passacaglia. Píseň karnevalové noci je atypická 

délkou motivického materiálu. Téměř celá rozměrná skladba vyrůstá z pouhé vzestupné malé 

sekundy.  

 

Výrazová originalita cyklu odpovídá originalitě formového utváření. Cyklus jako celek 

připomíná kontrastujícím charakterem jednotlivých skladeb a jejich tempovým seřazením 

formové schéma barokní sonáty: pomalu – rychle – velmi pomalu – velmi rychle. Vysokou 

hudební kvalitou je „předzvěstí“ budoucího Pana. Zcela poprvé se Novák v klavírní stylizaci 

osvobozuje od všech přímých i nepřímých vlivů a dospívá tak k vlastní osobité faktuře. Dílo 

řadíme do Novákovy tvorby impresionistické, ovšem je to impresionismus český, který 

„nenabourává“ dosavadní linii české hudby, ale rozšiřuje jak epickou, tak lyrickou schopnost 

hudebního vyjádření. Jako celek byla skladba poprvé provedena 25. 4. 1908 na Večeru 

žijících českých skladatelů v Měšťanské Besedě. 

     Z roku 1911 pochází absolutní vrchol Novákovy klavírní tvorby cyklus Pan – klavírní 

báseň v tónech o pěti větách. Práci na tomto díle započal Novák necelé dva měsíce po 

premiéře jeho Bouře ( fantazie pro velký orchestr, sólové hlasy a smíšený sbor), která se stala 

Novákovým nejmohutnějším dílem. Oproti Bouři mírní autor použití hudebních prostředků. 

„Velký a mohutný“ orchestr střídá „intimní“ klavír. „Snažil jsem se ze všech sil dostati 

z klavíru nejodstínovanější zvukovou kapacitu, které se tento nástroj svými možnostmi někdy 

velmi vzpíral.57 „Pan“ je starořecké slovo a jeho původní význam je „veškerenstvo“, vše, co 

žije, tedy příroda. Název byl poté v řecké mytologii přenesen na postavu, která symbolizovala 

volný, nespoutaný a idylický život. Tento „bůh“ Pan měl podobu satyra, družil se k nymfám a 

hrával na syrinx – Panovu píšťalu. Vítězslav Novák však svým názvem tohoto díla myslel na 
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původní význam slova – personifikace sil, které vládnou přírodě a člověku. Dílo je 

„zrcadlem“ skladatelovy duše, ve kterém rekapituluje svou dosavadní tvorbu. V tomto duchu 

vznikají jednotlivé věty díla: Hory – zde opět vzpomíná na zážitky, již jednou ztvárněné v 

symfonické básni V Tatrách. Moře jako nové vidění po Bouři. Les, jehož předobraz byl 

narýsován již v cyklu Můj máj a Žena, kterou znázorňuje ve Věčné touze, Bouři a dalších 

dílech. Cyklus je uveden Prologem.  Ohniskem celého díla se stává hlavní a jediný 

dvoutaktový motiv:  

 

Ve své základní podobě zazní v Prologu, v dalších částech skladby je různě modifikován dle 

obsahu vět. Po stránce harmonické je motiv vytvořen rozloženým tónickým trojzvukem 

s přidanými tóny d a g. Tato harmonická a melodická „jednoduchost“ se stane pro Nováka 

vším, co chce Panem říci. Prostota a klid horského prostředí – taková je nálada počátku Hor - 

druhé věty cyklu. 

 

Příbuznost k hlavnímu motivu zde spatřujeme v opětovném kvartovém kroku a závěrečném 

diatonickém postupu. Klesnutí melodického úryvku o sekundu a použití mixolydické septimy 

jsou charakteristické pro slováckou hudbu. 

Ve větách Hory a Moře pozorujeme Novákův nejzajímavější rys melodického vyjádření, tím 

je zvláštní hymnický výraz, exponovaný na myšlenkových vrcholech jednotlivých vět. 

Ten se od této doby stává trvalou a neodlučitelnou složkou Novákova hudebního projevu. 
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Hory neobdivoval Novák pouze z dálky, ale v Tatrách přivázaný na laně k horskému průvodci 

slézal i prudké skály. Jeden takový výstup dokonce málem zaplatil životem, když při sestupu 

uklouzl a od otevřené rány na hlavě upadl na čtyři hodiny do bezvědomí. Také divoký živel 

moře mu učaroval natolik, že se neváhal vrhnout do rozbouřených vln. Jak popisuje 

v Pamětech: „A tu jsem se vrhl naznak do vln o kamenitý břeh se tříštících. Do moře stále dál 

šlo to snadno – ale potom! Vlny se o mne tříští, zuřivě mě bijí do tváře, zaplavují mi oči, 

vnikají do nosu. Je to zalknutí! Za tohoto hukotu, řevu a sykotu myslím, že nadešla poslední 

moje hodina, že z té vřavy nevyváznu… Doma mi pak stačilo zavřít oči, abych si okamžitě 

vybavil tu hrůzně krásnou scénu s celou její zvukovou mohutností. Psal jsem hudbu opravdu 

prožitou.“58 

Když se Novák odhodlal psát toto dílo, měl za sebou již bohatou životní i tvůrčí zkušenost. 

Panovi předchází čtyřicet klavírních skladeb uspořádaných do jedenácti opusů, velká klavírní 

sonáta (Sonata eroica) a neopusovaný koncert pro klavír. Předchází mu také bohaté prožitky 

z bezprostředního styku s přírodou a řada milostných vzplanutí i erotických dobrodružství. 

Novák sám charakterizuje celý cyklus ve svých Pamětech takto: „Podal jsem tímto dílem 

syntézu svých nejniternějších dojmů, vzbuzených v mé duši velkolepostí Hor a Moří, 

intimitou Lesa a touhou po Ženě – milence i roditelce nového života.“59 Dílo bylo poprvé 

provedeno Václavem Štěpánem 14. listopadu 1911 na koncertě Českého spolku pro komorní 

hudbu. Skladba byla přijata i kritikou a téhož roku pronikl Pan i do ciziny. V roce 1912 

Novák Pana zinstrumentoval, ale dílo tím ztratilo hodně ze své původní intimnosti. Přesto 

tato hudební báseň upevnila Novákovo vedoucí postavení v české hudební kultuře. 

     Bouří a Panem se uzavřela Novákova rozlehlá vývojová etapa a skladatel se tak ocitl na 

důležitém rozhraní svého života a díla. Byla za ním dvě velká díla, jejichž hodnoty nebylo 

možno opakovat. Pro novou tvůrčí etapu neměl Novák dostatek vnitřní energie a pozitivní 

inspirace. Předválečná doba plná nejistot na něj působila velmi depresivně. Ze všech jeho děl 

zkomponovaných po roce 1910 cítíme útěk od této současnosti a marné pokusy uchytit se na 

nějaké pevné půdě. Jsou to například tato díla: sborový cyklus Na domácí půdě, písňový 
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cyklus Erotikon nebo opera Zvíkovský rarášek. Tyto kompozice nemají jedinou vnitřní 

souvislost, jsou od sebe izolované a vznikají z momentálních pohnutek. Skladby jako takové 

mají bezesporu mnoho kladných hodnot, ovšem jako celek ubírají na Novákově kompoziční 

suverenitě. 

     Mezi taková díla patří i suita pro klavír nazvaná Exotikon op. 45 z roku 1911, která 

obsahuje pět skladeb: 1. Marcia, 2. In primavera, 3. Balata, 4. Ninna-Nanna, 5. Danza. 

Jestliže měly v Bouři exotické části svůj opodstatněný význam, pak zde Novák použil 

exotismus z vědomě únikových důvodů. Sám autor se o vzniku tohoto díla vyjádřil takto: 

„Exotikon vzniklo ze dvojí příčiny; z mé záliby v lidové písni, a ze životní roztrpčenosti. 

Pravda, prožíval jsem chvíle nejčistší tvůrčí radosti a nejhlubší dojmy přírodní, ale přece jen 

všelicos mě hnětlo – zklamané naděje, osobní příkoří. Chtělo se mi aspoň na čas prchnouti 

z mého světa někam hodně daleko, kde by mě nic nepřipomínalo moji minulost, kde bych 

s nikým neměl nepříjemnosti. Učinil jsem to přání aspoň symbolicky tou exotickou 

hudbou.“60 Novák v tomto díle uvádí hudební motivy tatarské, čínské, indiánské, laponské a 

arabské. Jejich citace je přesná, harmonizace a  rozvedení je už Novákovou samostatnou 

tvůrčí prací. Exotikon je tedy soubor jiskřivých hříček, které charakterizují jednotlivé hudební 

kultury. 

     Po klavírní suitě Exotikon se Novák v kompozici pro klavír na nějaký čas odmlčel. Přišla 

první světová válka a jak už bylo zmíněno v první kapitole, Novák prožíval tato válečná léta 

velmi bolestně. Samozřejmě měla tato doba  pronikavý vliv na povahu jeho tvorby a směr 

jejího vývoje. Skladby čiší bojovným vlastenectvím, které se v tomto období stává hlavním 

inspiračním podnětem skladatelovy tvorby. V době vzniku samostatné Československé 

republiky a prvních let její existence se Novák odklání od veřejného dění. Přichází trpké 

zklamání nad politickými, společenskými a kulturními poměry v republice. Ztrácí své vedoucí 

postavení v české hudební kultuře, do popředí se nyní dostávají zejména J. Suk, J. B. Foerster 

a L. Janáček. V této době Novák komponuje spíše drobnější skladby politického charakteru. 

      V lednu roku 1920 – celých devět let od Novákovy poslední kompozice klavírní skladby 

vznikl klavírní cyklus Šest sonatin op. 45. Sonatiny jsou obrazem skladatelova rodinného 

života a byla věnována dětem. O jejich vzniku se autor vyjádřil takto: „Náš pětiletý Járeček už 

plaval v Dyji jako rybička a Maruška se již přizpůsobila mým extravagantním turistickým 

požadavkům. Tato roztomilá idyla konečně oživila ve mně touhu složit nějaký klavírní 
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protějšek dětských písniček. Tak vzniklo šest klavírních sonatin.“61 V sonatinách dochází ke 

značnému zjednodušení celé faktury a Novákova stylu. Toto zjednodušení se týká především 

technických požadavků, které autor přizpůsobuje dětskému interpretovi. Obsahová náplň 

všech sonatin je však velmi bohatá, vystihuje nejrozmanitější nálady malého dítěte. Přestože 

jsou témata zpracována jednoduchým způsobem a dochází k častému opakování stejné formy, 

dílo neztrácí na své hodnotě. Všechny sonatiny, kromě poslední, jsou třívěté a každá má svůj 

program naznačený nadpisem na začátku věty. Hudební vystižení tohoto programu účinně 

působí jak na interpreta, tak na posluchače. První sonatina „Jarní “, plná světla a radosti, je 

obrazem dětského života a krás přírody. Literatura se liší v názvech jednotlivých vět. 

Vladimír Lébl v knize Vítězslav Novák život a dílo uvádí tyto názvy : Skřivánek vzlétl do 

oblak a jásá – Pozdrav lesa – Veselá společnost. V knize Antonína Heřmana Rozbor sonatin 

V. Nováka má sonatina tyto podtituly : Z procházky v polích – Dojmy z lesa – Veselá 

společnost. Většina notového materiálu se však shoduje s názvy označenými v knize 

Vladimíra Lébla. Sonatina je psána homofonním způsobem. Při celkové jednotnosti formy a 

obsahu nepůsobí jednotvárně, naopak je plná kontrastů a melodické rozmanitosti. Druhá 

sonatina má název „Z dětského života“. První věta formy sonátové zobrazuje neklidnou 

melodií a synkopovaným doprovodem v levé ruce Choré dětsko. Dětskou radost zde střídá 

neklid dítěte, které musí zůstat v posteli. Provedení věty je zpracováno stupňovaným 

pohybem a progresivní gradací s podloženými disonancemi, jakoby tu dětský neklid přerůstal 

v pláč. Druhá věta Ukolébavka je napsána v dvoudílné písňové formě protkaná klidnou 

ušlechtilou melodií. Třetí věta v rondové formě vypráví o Prvních dobrodružství, které děti 

zažívají v lese. Třetí sonatina s názvem „O prázdninách“  je opět třívětá. První věta Z rána 

přináší radostnou a jásavou náladu. Druhá věta U lesní studánky je monotematická a složená 

ve variační formě. Celá věta dýchá naprostým klidem tiché lesní samoty. Rej dětí ve slunné 

přírodě líčí třetí věta Mezi dětmi. Rázovitý rytmus vedlejšího tématu jakoby znázorňoval 

skotačivý poskok dětí. 
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Následující sonatinu „Pohádka“ zkomponoval Novák pod vlivem politických událostí 

(převrat a osvobození Slovenska). Antonín Heřman píše o obsahu první věty Smutná 

princezna takto: „Smutná princezna – Slovač – lká nad svým osudem, neboť určena jest 

k zadávení draku – Maďaru – a sotva troufá si mysliti na osvoboditele Čecha. Leč tento přijde 

a v boji s drakem princeznu k novému, společnému životu vysvobodí.“62 

V druhém dílu věty se objevuje motiv osvoboditele s charakteristickým rytmem. 

 

 

 

Další sonatina „Zbojnická“ je opět dokladem skladatelovy lásky ke Slovensku. V první větě 

Janošík se objeví citát z písně Pásl Janko tri voly. Hvězdnatou noc slováckého nebe líčí druhá 

věta, která je napsána v rondové formě. Věta je plná poetické nálady stupňované slovenským 

koloritem Jižních Tater. Třetí věta líčí Zbojnické veselí Janošíkovy družiny. Toto bujné veselí 

je ztvárněno kontrastujícími prostředky, orientálního charakteru (zvětšená sekunda) a poté 

zase slovenského (lydická a myxolidická tónina). Tato sonatina je díky svému klavírnímu 

stylu pro interpreta nejvděčnější. Cyklus je zakončen sonatinou „Vánoční“ , která jako jediná 

obsahuje jen dvě věty. První Pastorální hned v úvodu přináší pastorální motiv, jenž se 

kanonicky několikrát opakuje a během věty je postupně modulován do různých tónin. Druhá 

věta nese název Rorátní písně z doby Husovy a je zpracována na způsob fugy. Závěr tvoří 

pastorální motiv první věty v augmentaci podložený mohutnými akordy. Sonatina je 

tematickým zaměřením i volbou hudebních prostředků kontrastní vůči předešlým sonatinám a 

to především díky svému středověkému charakteru. Pro Novákův tvůrčí vývoj je zde 

zajímavý růst obliby v citacích. V „Pohádce“ je skrytě citován začátek písně Hej Slované, ve 

„Zbojnické“ je to náznak písně Hej hore hák, dolu háj a již zmíněna píseň Pásl Janko tri voly a 

ve „Vánoční“  použil skladatel latinskou píseň Pudru nativitatem. Svým hudebním bohatstvím 

se dílo odlišuje od běžné úrovně dětské instruktivní literatury. Cyklus poprvé provedl Václav 

Štěpán 11. 12. 1920 v Českém spolku pro moderní hudbu.  

     Z roku 1920 pochází klavírní cyklus Mládí op. 55 – drobné skladby, které byly několika 

skladateli upravovány pro různé nástroje. Součástí prvního dílu jsou skladbičky: Dětský 

popěvek, V dobré náladě, Rozhovor, Velký žal, Tanec, Touha, Pochod, Ukolébavka, Dvě 

slovácké děti (on – ona), Měsíční noc, Ovčáček. Druhý díl obsahuje skladbičky: Píseň jara, 
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Hra, Na výletě, Rozmarná příhoda, Skřivánek, Dudák, Dva české tance – Sousedská a 

Furiant, Čertovská polka. „Jsou věnovány mé ženě, prodlužovatelce mé mladosti. Ve všech 

zračí se moje dobrá nálada vyznívající zvlášť humorně v Čertovské polce.“63 Na prvním čísle 

Dětský popěvek si můžeme ukázat Novákovu práci s harmonickou složkou. Všeobecně 

v Novákově díle pozorujeme nezávislost harmonie na melodice. Skladatel se ve snaze 

zdůraznit výraznost melodie často vyhýbá „běžné“ harmonizaci a snaží se uplatnit takovou, 

která by se dané melodii aspoň z části vzpírala. A právě v Dětském popěvku si pohrává 

s různými harmonizačními možnostmi. Neměnný popěvek je zde pokaždé jinak 

zharmonizován: 
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4. Vzpomínky 
 
4. 1 Triste 

 
 

     V roce 1894 komponuje Vítězslav Novák cyklus třech klavírních skladeb nazvaný 

Vzpomínky. Toto dílo v mnohém určuje směr dalšího skladatelova vývoje. Obtížnost 

některých míst nepramení ze snahy po virtuozitě, ale jsou výsledkem výrazu, který chtěl 

Novák zachytit a také nutným důsledkem široké gradace a zvukově exponovaných vrcholů. 

Vzpomínky měly pro Nováka mimořádný význam. Jsou vzácným jednolitým celkem, jehož 

jednotlivé skladby vznikaly na základě hlubokých intimních pocitů. Skladatel ve 

Vzpomínkách opouští své dosavadní inspirační zdroje. Neobjevuje se zde nic z lisztovské 

teatrální velkoleposti, naopak nastupují vlivy zcela nové - erotická vášnivost a tristanovská 

melodika. Cyklus původně obsahoval ještě čtvrtou skladbu nazvanou Bacchanale. Ta byla 

spíše popisného rázu (jednalo se o jakousi „hospodskou idylu“), tím se vymykala z intimního 

rámce prvních třech částí a tak byla později Novákem zničena. Vzpomínky tedy tvoří tyto tři 

skladby: Triste, Inquieto a Amoroso.     

      Triste – smutně, teskně. Jak už sám název napovídá, jedná se o skladbu smutnou, 

melancholickou. Novák zvolil mollovou tóninu (f moll) a tempo andante sostenuto a tím 

navodil teskný charakter skladby. Inspiračním zdrojem se stává autorův vlastní citový zážitek 

– dětství, na které nevzpomíná příliš šťastně. Skladbu uvádějí akordy v pp, jejich vážnost je 

zdůrazněna misteriosem. Po těchto akordech, které navozují náladu skladby, nastupuje hlavní 

téma. To nám může připomínat Čajkovského Oněginovskou melancholii. Z interpretačního 

hlediska je důležité, aby nástup hlavního tématu nenarušil rytmickou pulsaci úvodních 

akordů. 
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Akordické tremolo impresionistického charakteru harmonicky vychází z úvodních akordů a 

odděluje první díl skladby od druhého. Misterioso a předepsané pp opět zdůrazňují náladu 

skladby.  

 

 

 

Druhou část skladby řeší Novák imitačním rozváděním hlavního tématu, tento způsob je pro 

jeho práci s motivem příznačný.  

 

 

 

 

  

V celé skladbě je velmi důležitá práce s agogikou. Tempové změny by neměly narušit 

základní pulsaci, naopak by skladbě měly dodávat přirozené „dýchání“. Vedení zpěvné 

melodie v pomalém tempu je velmi náročné. Aby hráč dosáhl plynulého navazování tónů, 

musí se dobře poslouchat. V obou dílech Novák stupňuje dynamicky a agogicky téma 

k mohutnému ff. Skladba končí akordickou plochou misteriosního charakteru, kterou se 

navrací z úvodu skladby. 
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4. 2 Inquieto 

 

     Inquieto – nepokoj, neklid. Druhá skladba tohoto cyklu v tempu allegro agitato je zcela 

neobyčejná a originální. Její zvláštnost spočívá v hlavním motivu, jehož tóny zní ve vrchním 

hlasu akordického rozkladu. Těkavý ráz této hudby je dále podporován synkopickým rytmem, 

autor těmito prostředky vyjádřil utajený a hned zas propukávající vzruch a neklid skladby. 

Melodická linka postavena na držených tónech vyžaduje důsledný nácvik. V počáteční fázi 

začínáme hrou samotné melodie bez doprovodných tónů. Poté hrajeme dle zápisu a sluchem 

kontrolujeme vedení hlavní melodické linky. Ta se pohybuje ve starých tóninách, respektive 

v dórické moll (a h c dis e fis g a). Nacházíme tu prvky Novákovy moravsko – slovenské 

melodiky, jež jsou zde podvědomě anticipovány.  

 

 

 

 

 

Následuje čtyřřádková epizodická mezivěta, ve které pozorujeme vliv autorů období 

romantismu. A to především ozvěna Fryderyka Chopina. Mezivěta je v pravé ruce tvořena 

běhy, které jsou z pianistického hlediska dobře a příjemně vyřešeny, v konečné podobě by 

měly být zahrány vylehčeně s pocitem rukou v klávesách.  
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Přicházející vedlejší téma v tempu un poco meno mosso je čistě Novákovo. Tříčtvrťový takt 

hlavního tématu se mění na takt celý. Téma je vyjádřeno sekvencovitým překladem 

dvoutaktového motivu do nižších nebo vyšších poloh. Charakteristický melodický krok, 

klesající vždy větším intervalem, je chromatický průtah shora. To všechno vytváří v této části 

skladby zvláštní atmosféru –  jakousi utajenou úzkost a touhu skladatelovy mladé duše. 

Změna taktu nesmí narušit přirozenou pulsaci skladby, proto dbáme o přesný přechod.                                 

Původní půlová hodnota odpovídá půlové hodnotě s tečkou v nastupující ploše. 
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Vedlejší téma dosahuje svůj vrchol v akordech ff, který svou plností představuje hru celého 

orchestru. V této části převládají trioly v sudém taktu -  Novákův typický rytmický prvek.  

 

 

 

 

Poté se opět ozve dvoutaktový motiv vedlejšího tématu odlišný tóninou i zpracováním. Vrací 

se tříčtvrťový takt a tempo I. „Rozhodnost a naléhavost“ těchto několika taktů je zdůrazněna 

accentatem assai non legato.  
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Po tomto vzruchu se ozve stejná mezivěta jako v první části, která zde „připravuje“ neklid, 

jenž se opět navrací. V závěru skladby se střetávají obě myšlenky – myšlenka touhy a 

nepokoje.  

 

 

 

 

4. 3 Amoroso  

 

     Třetí a poslední skladbu tohoto cyklu Novák nazval Amoroso – láskyplně. Ota Fric ve své 

knize Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku I64 uvádí, že podnětem k Amorosu byl Novákův 

vztah k Josefině Javůrkové, která později mnohokrát zasáhla do Novákova života. Vladimír 

Lébl však píše, že ve skutečnosti je Amoroso Novákovo vzpomínkou na Gustýnku 

Bachrachovou z Jindřichova Hradce.   

     

 

 

 

                                                 
64 Ota Fric Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku I 
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 Stavba skladby je založená na dvou tématech. Jednoduchá – prostá vrchní melodie, která je 

podložena neustále se měnícími akordy v levé ruce, vytváří dokonalou atmosféru Novákova 

citu. 

 

 

 

O této části Amorosa píše také Karel Janeček v knize Tvorba a tvůrci: „Novákova melodie 

není lehce kreslena, nýbrž ryta; její obrys je kategoricky určitý. Ostatní složky hudebního 

výrazu nejsou pak jen samozřejmým doplňkem nebo odvozeninou melodie, nýbrž žijí svým 

vlastním životem.“65 Již při počáteční fázi nácviku melodie se ihned snažíme o dynamiku, 

přednes a „krásný zvuk“. V dvojhmatech vytahujeme vrchní tóny a zároveň dbáme na správné 

vedení melodické linky. Téma je ještě jednou opakováno v oktávovém zdvojení. 

 

  

 

                                                 
65 JANEČEK, K. Tvorba a tvůrci.1. vyd. Praha : Panton, 1968. s. 102. 
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Po krátké šestitaktové mezivětě nastupuje druhé téma, které je odlišné tóninou (H dur – Es 

dur) a také způsobem doprovodu levé ruky. Ta doprovází melodii triolami v taktu celém.  

Druhé téma přechází přes rozložené akordy impresionistického charakteru do mohutného 

vrcholu vyjádřeného akordickou plností „orchestrálního“ zpracování. 

  

 

 

Poté následuje uklidnění rozloženými akordy v p. Pasáže závěrečného dílu jsou proplétané 

prvním tématem i protihlasem. Skladba končí motivem lásky, který se postupně ztrácí 

v závěrečných arpegiích.  
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     Nejen Vzpomínky, ale celé Novákovo klavírní dílo je skutečně nádherné. Ovšem aby na 

posluchače zapůsobilo, musí být z pianistického hlediska zahráno přesvědčivě. Novák byl 

svým založením bytostný romantik a obdivovatel Liszta, což spatřujeme především v jeho 

prvních klavírních dílech. Později se však snaží nalézt svůj vlastní styl. Jeho virtuózní plochy 

nejsou samoúčelné, vždy jde o součást jeho vlastního sdělení. Obtížnost některých míst lze 

možná také zdůvodnit faktem, že Novák nebyl profesionálním klavíristou, i když hru na klavír 

studoval na konzervatoři. Novákův přítel – klavírista a profesor mistrovské školy pražské 

konzervatoře ve své publikaci „50 let s Novákem“ píše, že Novákovi chyběly základy, 

samotné držení ruky i poloha prstů na klaviatuře měly něco podivného, neobvyklého a pro 

dobrou hru těžko užitelného. Nicméně pianistické nedostatky Nováka nijak nelimitovaly 

z hlediska kompozičního. Svým dílem bezesporu obohatil českou klavírní literaturu. 
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5. Interpreti Novákova klavírního díla  

 
     Na začátku celé řady umělců – propagátorů Novákova klavírního díla byl Novákův učitel 

klavíru na pražské konzervatoři prof. Josef Jiránek. Jemu Novák věnoval Variace na 

Schumannovo téma. Ve své knize O sobě a o jiných Novák píše: „Hrál je veřejně třikrát a 

teprve potřetí bezvadně. Předtím se mu vždycky nějaká maličkost nepovedla. Představte si, 

prosím, s jakým gustem jsem si s ním ve škole vyměnil místo. A jak neúprosně jsem mu 

vytýkal kdejakou chybičku, provázeje to různými interjekcemi, jako: Pozór, pane profesore. 

Co to zas bylo? Tak to není. Zkrátka, oplatil jsem mu tehdy s úroky jeho kritizování mých 

nepodařených klavírních výkonů.“66 

     Mezi nejvýznamnější interprety Novákova klavírního díla patří dr. Václav Štěpán.67 

Poprvé provedl skoro všechny skladby počínaje cyklem Můj máj a konče provedením sonatin. 

Roku 1911 premiéroval Pana a Exotikon. Štěpánova hra nefascinovala virtuózní brilancí, 

upoutávala mnohem hlouběji bezprostředním kontaktem mezi interpretem díla a jeho 

posluchači, jak Novák vzpomíná ve své knize. Toto „porozumění“ Novákově klavírní tvorbě 

sdíleli i Štěpánova žena a jejich syn. Vynikající pianistka Ilona Štěpánová68 (dcera klavírních 

pedagogů Viléma a Růženy Kurzových) uspořádala k Novákovým šedesátinám večer jeho 

skladeb. To samé pak učinil o patnáct let později (k Novákovým pětasedmdesátinám) i její 

syn Pavel Štěpán69.  

     Novákovy menší klavírní skladby měl v repertoáru Jan Heřman.70 Jako první provedl 

cyklus Písně zimních nocí. Svou interpretaci zaměřil spíše na menší skladby, kde mohl 

uplatnit svůj barvitý úhoz a brilantní techniku (z Pana hrál jen Les a Moře). 

     Mezi další interpretky Novákova díla patří také jeho švagrová Anna Prášková, která 

poprvé uvedla skladatelův klavírní koncert. Novák se ve svých Pamětech o Anně píše, že byla 

první, která po Václavu Štěpánovi krásně zahrála Les a Moře z Pana. 

                                                 
66 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1946. s. 52. 
67 PhDr. Václav Štěpán (12. prosince 1889 Pečky - 24. listopadu 1944 Praha) byl český muzikolog, estetik, 
klavírista, skladatel, publicista a pedagog. 
68 Prof. Ilona Štěpánová-Kurzová (19. listopadu 1899, Lvov, Rakousko-Uhersko - 25. září 1975, Praha) byla 
nejznámější českou klavírní virtuózkou v období mezi dvěma světovými válkami, po druhé světové válce se 
stala spolu s Františkem Maxianem zakladatelkou katedry klávesových nástrojů Akademie múzických umění v 
Praze. Byla matkou pianisty Pavla Štěpána. 
69 Prof. Pavel Štěpán (28. května 1925, Brno - 30. září 1998, Praha) byl český pianista, jehož doménou byla 
interpretace klavírních děl Josefa Suka, Vítězslava Nováka a klavírních koncertů W. A. Mozarta. 
70 Jan Heřman (31. srpna 1886, Neveklov – 30. září 1946, České Budějovice) byl přední český celosvětově 
oblíbený klavírista 20. století. Popularitu si získal především pro své jedinečné zahrání skladeb od Beethovena, 
Debussyho, Bacha, Nováka, Suka nebo Fibicha a stal se i populárním členem tzv. Českého tria, které založil 
spolu s K. Hoffmannem a L. Zelenkou. 
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    Novákovy klavírní skladby také studoval František Rauch 71 - absolvent skladatelovy 

kompoziční třídy, který propagoval jeho klavírní dílo jak u nás, tak i v cizině. V roce 2003 

vyšly tři CD s kompletem Novákových skladeb. První disk tohoto kompletu obsahuje 

soubornou nahrávku skladatelových Sonatin op. 54, na druhém disku se můžeme seznámit se 

dvěma díly- Sonatou eroicou op. 24 a Panem op. 43, třetí disk nabízí cykly drobnějších 

skladeb: Bagately op. 5, Můj máj op. 20, Písně zimních nocí op. 30 a výběr dvanácti částí z 

Mládí op. 55. Nahrávky těchto děl pořizoval Rauch průběžně v letech 1957-76, tedy v téměř 

dvacetiletém rozmezí a jeví se na nich jako pianista mimořádných kvalit. Rauch měl 

vynikající techniku, která mu dovolovala bez problémů zvládat i tak rozsáhlá díla, jako je 

Sonata eroica nebo Pan (tato skladba má sama o sobě stopáž  54 minut a Rauch je jedním z 

mála pianistů, kteří ji měli ve svém repertoáru).  

     Mezi další interprety Novákova díla patří Věra Řepková a Otakar Vondrovic.72 Z cizích 

pianistů, kteří měli v repertoáru Novákovu Eroiku jmenujme Ignáce Friedmana a Konrada 

Ansorga.73 Vítězslav Novák v Pamětech píše o provedení Pana v Americe: „Tuze rád bych 

věděl, jak dopadl polský klavírista Orenstein s Panem v Americe, odkud mi kdysi poslal 

program dokumentující tuto takřka neuvěřitelnou událost.“74 

     Mezi žijící pianisty, kteří mají v repertoáru Novákovo dílo, patří český klavírista, skladatel 

a hudební pedagog Martin Vojtíšek, který studoval na AMU hru na klavír pod vedením Ilony 

Štěpánové-Kurzové. Tato vynikající pianistka, která žila v úzkém kontaktu s hudbou 

skladatelů – svých současníků Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka u něj podnítila zájem o 

českou hudbu přelomu 19. a 20. století. Vojtíšek natočil jedinou kompletní nahrávku 

Novákova klavírního díla (4 CD). Pro Supraphon natočil 2 CD s těmito skladbami: Sonata 

eroica, Písně zimních nocí, Vzpomínky, Barkaroly, Za soumraku, Bagately a cyklus Mládí. 

CD si našla úspěšnou cestu do mnoha zemí a také je ocenila česká i mezinárodní kritika. Další 

2 CD se skladbami: Slovácká svita, Můj máj, Exotikon, Dva valšské tance, Pan, Eklogy a 

Ballada vydalo nakladatelství Kvinta. Prestižní americký časopis American Rekord Guide o 

jeho interpretaci napsal: „Martin Vojtíšek interpretuje skvěle. Hraje v širokém rozsahu od 

bouřlivých nálad ke klidným emocím.“  

      

      

                                                 
71 František Rauch *4.2.1910 (Plzeň) – †24.9.1996 (Praha), český klavírista a hudební pedagog, profesor na 
Akademii múzických umění v Praze 
72 Prof. MUDr. Otakar Vondrovi (1908 – 1985) lékař a klavírní virtuos, který je známý promyšleným přednesem 
a bezchybnou technikou. 
73 Ansorge, Conrad Eduard Reinhold (1862 – 1903) klavírista a skladatel 
74 NOVÁK, V. O sobě a o jiných. 1. vyd. Praha : Jos. R. Vilímek, 1946. s. 391. 
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Závěr 

 

     Vítězslav Novák nebyl jen vynikajícím skladatelem a pedagogem, ale především 

vzdělanou osobností s velkým okruhem zájmů a zálib. Sám se snažil mimo komponování a 

pedagogické činnosti také literárně tvořit. Důkazem toho jsou jeho Paměti, které mají 

vysokou literární úroveň. 

     Občanské sdružení, které se zabývá soustavným šířením skladatelského a pedagogického 

odkazu Vítězslava Nováka je Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka. Iniciuje koncertní 

činnost zaměřenou na interpretaci jeho díla (spolu s vyhledáváním mladých talentů v pěvecké 

i instrumentální oblasti). Dále organizuje putovní „Novákovské dny“ na různých místech 

republiky a podněcuje badatelskou a publikační činnost směřovanou ke kompozičnímu dílu 

V. Nováka a jeho žáků. 

     Klavírní dílo Vítězslava Nováka je stálou součástí repertoáru českých pianistů. Jeho 

skladby hrají jak žáci základních uměleckých škol, tak studenti konzervatoří. Pro povzbuzení 

zájmu o Novákovo klavírní dílo založila společnost V. N. Mezinárodní klavírní soutěž V. N., 

jejíž 2. ročník se uskuteční 27. – 29. května 2011 v Kamenici nad Lipou. 

     V mé bakalářské práci jsem se pokusila nastínit životní osudy skladatele a pedagoga 

Vítězslava Nováka, stručně charakterizovat jeho dílo a  především představit jeho klavírní 

tvorbu. Doufám, že Novákova hudba nezůstane pouze zaznamenána na notovém papíře, ale 

bude veřejně prezentována i v budoucnosti.  
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Přílohy  
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Příloha I: Vítězslav Novák – absolvent jindřichohradeckého gymnázia 
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Příloha II: Vítězslav Novák v době kompozice Bouře 
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Příloha III: Novákův rodokmen 
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Souvenir de mon pere (1888, rukopis) 
 
Variace na Schumannovo thema (1893, Orbis 1950) 
 
Balada podle dramatu G. Byrona Manfréd (1893, FU) 
 
Vzpomínky (1894, S, KLHU) 
 
Klavírní koncert s orchestrem (1895, M)  
 
Serenády (1895, S 1896, SHV 1962) 
 
Barkaroly (1896, S, nové vydání s Barkarolou baladickou v SHV, 1961) 
 
Eklogy (1896, S, SHV) 
 
Za soumraku (1896, S, SHV) 
 
Tři české tance (na 4 ruce, 1896, S, č. 2 a 3 též pro orchestr) 
 
Můj máj (1899, FU) 
 
Bagately (1899, FU) 
 
Sonata eroica (1900, MU, Orbis) 
 
Písně zimních nocí (1902 – 03, S, KLHU) 
 
Slovácká suita (1903, MU, též pro orchestr) 
 
Pan, báseň v tónech (1910, orchestrální verze 1912, UE, SHV) 
 
Exotikon, suita (1911, UE) 
 
Šest sonatin (1919, MU, Zbojnická, Vánoční a Pohádka též pro orchestr) 
 
Mládí (21 skladeb, 1920, HM, 6 skladeb upraveno pro orchestr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha IV: Přehled klavírní tvorby Vítězslava Nováka 
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Příloha V: První tisk Novákovy skladby 
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Příloha VI: Autografy Bouře a Pana 
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Příloha VII: Josef Suk k Novákovým šedesátinám 
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Příloha VIII: Vítězslav Novák s manželkou Marií a synem Jaroslavem 


