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Nález autografu Fibichových Variací B dur pro klavír z roku 1877 nejen 

rozšiřuje okruh známých a dokončených skladeb Zdeňka Fibicha, ale v rámci jeho 

díla navíc představují jediné zachovalé koncertní variace pro klavír. Díky Variacím 

můžeme také lépe nahlédnout do Fibichovy kompoziční techniky, neboť v roce 1883 

je přepracoval pro smyčcový kvartet. Komparační analýza mimo jiné odhaluje, že 

posledně jmenované dílo je neprávem opomíjeným klenotem. Zajímavým zjištěním 

je také fakt, že další významné variační cykly pro klavír od Bedřicha Smetany, 

Antonína Dvořák a Leoše Janáček spadají svým vznikem do stejných let jako opus 

Fibichův. Diplomová práce, která navazuje na nálezovou studii z roku 2008 

v časopise Hudební věda, se dále zaměřuje na osobnost dedikanta, profesora Josefa 

Sallače (1849 – 1929), a odhaluje v něm důležitou postavu hudební života, zejména 

2. poloviny 19. století. Také proto by bylo záhodno pátrat po Sallačově archivu, který 

může ukrývat cenné opisy. Vždyť se díky němu zachovala Fibichova Sonáta D dur 

pro housle a klavír z roku 1875. 

 

 The discovery of the autograph of Fibich's Variations in B-flat major for piano 

from 1877 not only extends the collection of known and completed compositions by 

Zdeněk Fibich, but they also present the single preserved concert variations for piano 

within his oeuvre. Thanks to the Variations, we can have a better insight into Fibich's 

compositional technique, for in 1883, he reworked them for a string quartet. Among 

other things, the comparative analysis reveals the latter work to be an unjustly 

neglected treasure. Also interesting is the fact that the origin of other significant sets 

of variations for piano by Bedřich Smetana, Antonín Dvořák and Leoš Janáček falls 

into the same period as Fibich's opus. Following the discovery in 2008 and the 

consequent study in Hudební věda ('Musicology') magazine, this thesis further 

focuses on the dedicatee, Prof. Josef Sallač (1849 – 1929), and reveals him as a 

prominent figure of the musical world, esp. in the 2nd half of the 19th century. This is 

one of the reasons why a search for Sallač's archive would be advisable, as it might 

contain valuable manuscripts. It was, after all, thanks to him that Fibich's Sonata in D 

major for violin and piano from 1875 was preserved. 

 

nález, autograf, Zdeněk Fibich, Variace B dur pro klavír, Thema con variazioni B dur 

pro smyčcový kvartet, přepracování, analýza, Josef Sallač, Vladimír Hudec 

 

discovery, autograph, Zdeněk Fibich, Variations in B-flat major for piano, Thema con 

variationi in B-flat major for a string quartet, reworking, analysis, Josef Sallač, 

Vladimír Hudec 
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I. Úvod 

 

 

 

Co vůně v kraj, co v duši kouzla vlívá 

noc čaruplná v hor květnatém svahu, 

když svoje hvězdy vetká v moje dumy 

a v sny mé roní svojí rosy vláhu. 

 

Jaroslav Vrchlický 

Notturno 

báseň k části Semplice z cyklu Z hor, op. 29 – Z. Fibich
1
 

 

 Předkládaná diplomová práce, stejně jako texty, na něž navazuje: stejnojmenná 

seminární práci, článek v periodiku Hudební věda
2
 a příspěvek ve sborníku 

Musicologica Olomucensia 12,
3
 povstává ze šťastné náhody.  4. března 2007 autor 

tohoto textu dostal od starostky Zpěváckého spolku Hlahol povolení k vypáčení 

skříňky, od které se již dávno ztratily klíče. Při manipulaci s touto skříňkou se náhle 

pod jednou z nožiček objevily modré papírové desky se štítkem Variace na původní 

théma od Zd Fibicha. Jak se později ukázalo, šlo o autograf Fibichových Variací, 

který byl považován za ztracené, stejně jako byla za ztracenou považována i skladba; 

Vladimír Hudec ji ve svém Tematickém katalogu zařadil pod číslem H. 506 do oddílu 

Nedokončené skladby, nerealizované skicy a motivy.
4
 

 Tato práce si klade za cíl nejen odpovědět na otázky zmíněné předcházejícími 

texty – podrobnější portrét dedikanta Variací B dur pro klavír Josefa Sallače a s tím 

související putování autografu dějinami –, ale také začlenit Variace (1877) do 

kontextu Fibichova díla, děl jeho současníků (Dvořák, Janáček, Smetana) a 

                                                 
1 

 Tato Fibichova krátká klavírní skladba pro autora tohoto textu představuje díky relativní 

podobnosti s thematem Variací B dur jakýsi „noční“ pendant. Proto také jako entré a základní 

atmosféru diplomové práce zařazuje k Semplice přináležející Vrchlického báseň. 
2 

Viz Rudovský 2008. 
3 

Rudovský 2010. 
4
 Hudec 2001: 619 – 620. Více v kapitole Stav bádání. 
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nejvýznamnější předchůdců (zejm. Schumann). Prostor bude tedy věnován, kromě 

hudební analýzy díla, také srovnání s dalšími, nejen klavírními, variačními cykly 

všebořického rodáka. 

 V našem případě však máme možnost hlouběji nahlédnout do Fibichovy tvůrčí 

dílny, neboť v roce 1883 skladatel přepracoval a rozšířil nalezené variace pro 

smyčcový kvartet – Thema con Variationi B dur. Velká pozornost bude tedy 

věnována i této zajímavé metamorfóze. 

 Přitom stále mějme na paměti slova muzikologa Alfreda Einsteina: 

„Najvlastnejším nástrojom romantizmu bol však klavír. Je to romantický nástroj 

v plnom význame toho slova, jednak svojím intímnym a jednak brilantným 

charakterom.[…] Prostriedkom na vyjadrenie najintímnejších, ale i 

najmonumentálnejších pocitov tak v domácnostiach, jako aj v koncertnej sieni.“
5
 

 Velký půvab nalezených Variací dokazuje jejich úspěšná novodobá premiéra 

19. června 2012 na mahlerovském festivalu v Jihlavě. Znějící intimitu i brilanci zde 

na posluchače přenesl klavírista Miroslav Sekera.
6
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Einstein 1989:260. 

6 
Součková 2012:12. 



10 
 

 

I. Variace B dur pro klavír 

1. Popis hudebniny a určení autografu 

 

Popis hudebniny 

 Co se týče samotné hudebniny,
7
 jedná se o velice dobře zachovaný klavírní 

part, psaný převážně perem s drobnými doplňky obyčejnou tužkou. Hudebnina je 

datována 6. 10. 1877, sestává z obalu a osmi nečíslovaných stran,
8
 je svázána 

papírovou lepenou vazbou a je dodatečně oříznuta.
9
 Pro notový zápis je užito 12 

pětilinkových osnov při formátu stránky 306mm x  245mm. Celek obsahuje 

následující části: 

 

1. Thema. Poco allegretto 

2. Var. I., Poco piu moto 

3. Var. II., Allegro moderato 

4. Var. III., Canone all´ottava, Andante espressivo 

5. Var. IV., Allegro marciale, Con fuoco 

6. Var. V., Allegro brillante 

7. Coda, Adagio – Piu mosso – Allegro moderato – Ancora piu mosso – Grandioso – 

Presto 

 

 Modrý papírový obal zpevňuje na hřbetu hnědá lepicí páska, zevnitř pak páska 

průhledná. Na titulní straně obalu se v horní třetině uprostřed nachází lepený štítek 

s červeným orámováním. Na štítek je vepsáno černým perem: Variace | na původní 

théma | od | Zd Fibicha. Vedle slova Variace nacházíme červeným perem psanou 

signaturu: Aa 35. Mimo rámeček, vpravo nahoře leží obdélníkové fialové 

signaturovací razítko, které ve dvou třetinách rozděluje čára.
10

 Ve vrchní třetině, tj. 

                                                 
7 

Viz Přílohy. 
8 

Tj. 2+4 f. 
9
 Viz chybějící noty ve čtvrté variaci. 

10 
V notovém archivu Zpěváckého spolku Hlahol běžně užívané. 
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nad čárou, čteme popisek: Archiv | Pražského Hlaholu. Ve spodní části, pod čárou, 

pak: č. 5976. Zadní strana obalu, taktéž modrá, a nažloutlé vnitřní strany jsou 

prázdné. 

 Velkou část plochy titulní strany notované části pokrývá krasopisně provedený 

následující text, který je psaný přes prázdné notové osnovy: Svému příteli | p. 

Sallačovi | Variace na | puvodní Thema. | do Bdur | Zdeňek [!] Fibich. Tento text je 

zjevně psán jinou rukou než text na obalu, podle všeho jde o ruku Fibichovu.
11

  Nad 

slovem Zdeňek se nalézá fialové razítko: Prof. Jos. Sallač a vpravo nahoře, nad první 

notovou osnovou, znovu vidíme červeným perem psanou signaturu: Aa 35. 

 Třetí strana obsahuje již notový zápis. Zde nad první notovou osnovou stojí 

opět černým perem psaný text: Thema con Variationi, který je zřejmě psán stejnou 

rukou jako celá tato strana. Slovo Variationi částečně překrývá fialové razítko: Prof. 

Jos. Sallač. V pravém horním rohu pak je již zmíněnou datace, psána ve formě, tj. 18 

6/10 77. 

 

Určení autografu
12

 

 Další textové části hudebniny, týkající se tempa, dynamiky, agogiky a 

formy, jsou všechny psány stejnou rukou a stejným černým inkoustem. Notová část je 

taktéž provedena jednou rukou. Že jde o ruku Fibichovu, tedy Fibichův autograf, 

k tomu nám nejlépe dopomohou dva prameny, jistě autografní, s klavírními variacemi 

úzce souvisejícími. Běží o zmíněné kvartetní Thema con Variationi B dur
13

 a pamětní 

list Národ sobě z roku 1880, kde se se svými oblíbenými „motivy“, v sekci Autografy 

českých skladatelů operních,
14

 představila tehdejší skladatelská elita – vedle Fibicha 

např. Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Josef Richard Rozkošný či Karel Bendl. 

Fibich se prezentuje thematem našich variací. 

Srovnejme však nyní oba prameny, abychom určili charakter nalezené 

                                                 
11 

Blíže v kapitole Josef Sallač. V případě obalu jde o ruku jednoho z místních archivářů. Vyskytuje 

se i na dalších hlaholských hudebninách. 
12

 Viz také Rudovský 2008. 
13

 Hudec 2002: 315-316, H. 269, viz také Přílohy. 
14

 Národ sobě 1880:17, viz Přílohy. 
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hudebniny. Za klíčové shody lze považovat několik grafických prvků: často nejsou 

spojeny hlavičky not v souzvucích, dále Fibich zapisuje takt v podobě šikmého 

zlomku a specificky také píše basový F klíč. Tyto znaky jsou přítomny systematicky 

ve všech třech pramenech. 

Konečně ke stejnému výsledku, totiž k autografní povaze nalezené hudebniny, 

dospěl i tvůrce pracovního lístkového katalogu notového archivu Hlaholu, když na 

lístku uvádí „rukopis“.
15

 Způsob realizace Fibichovy autografní partitury kvartetu 

Thema von Variationi B dur navíc dokazuje, že kombinace tužky a pera je pro Fibicha 

typický. 

Za zvláštní případ považujeme vpisky psané obyčejnou tužkou, resp. modrou a 

oranžovou pastelkou. Tyto pravděpodobně patří zatím neurčenému interpretovi.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Na lístcích se pracuje s pojmy „psané“ pro opis a „rukopis“ pro autograf. 
16

 Viz Josef Sallač. 
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2. Stav bádání 

 

Z toho důvodů, že jde v případě klavírních variací B dur o znovunalezení 

skladby, je počet zmínek o díle v sekundární literatuře minimálně. Konkrétně běží o 

tři poznámky v textech Vladimíra Hudce. 

  V monografii píše: „Jeho stálý zájem o lidové intonace dokládají variace pro 

klavír B dur z r. 1877, přepracované o šest let později do variací pro smyčcový 

kvartet…“
17

, na jiném pak místě: „Mezi kompozicí Emy a Vodníka se Fibich vrátil ke 

dvěma starším plánům. V březnu přepracoval pět klavírních variací z r. 1877 do devíti 

charakteristických variací pro smyčcový kvartet. Variace tu nechápal jako tektonický 

úkol, ale jako možnost uplatnit i v této formě poetický typ skladatelský, tíhnoucí 

k obsahovému přehodnocování hudební myšlenky.“
18

 Třetí zmínka pak pochází 

z Hudcova katalogu, z úvodního Biografického náčrtu: „Snaha o ´českoslovanský´ 

ráz tohoto typu je patrná ve Fibichově tvorbě téměř až do konce sedmdesátých let, jak 

to příznačně dokazuje […] lidovost klavírních variací B dur z r. 1877…“
19

 

Jak je zřejmé, Hudcovy komentáře z katalogu a fibichovské monografie 

musíme považovat za kontroverzní. Vždyť na jedné straně píše Hudec o variacích 

nedokončených (rok 2002), na druhé straně v monografii (rok 1971) operuje 

s konkrétním počtem variací, tedy s pěti. Také tempová označení a frázování 

zmíněných notových incipitů vykazují podobnou rozpornost: incipit v Hudcově 

katalogu při údaji o neznámém autografu se s incipitem nalezeného autografu 

v uvedených parametrech zcela shoduje, včetně tempového označení Poco allegretto. 

Přitom bychom spíše očekávali shodu s incipitem z pamětního listu, ten je totiž 

Hudcem v katalogu uváděn jako klíčový pramen. V pamětním listu je tempové 

označení Andantino a i v dalších parametrech má thema jinou podobu (dynamika, 

frázování, k zápisu je užita repetice). 
20

 

                                                 
17

 Hudec 1971: 61. 
18

 Ibid.: 76. 
19

 Hudec 2001: 17. 
20

 Viz Přílohy 
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Dalším pramenem, na který Hudcův katalog odkazuje a který by mohl zároveň 

osvětlit zmíněné nesrovnalosti, je tzv. Moserův katalog. Moserův katalog
21

 – 

v Hudcově katalogu se v rámci hesel skrývá pod zkratkou MK – sepsal Fibichův žák 

Viktor Roman Moser (1864–1939), kterého v roce 1883 tímto soupisem pověřil sám 

skladatel. Thematický seznam veškerých skladeb Zdeňka Fibicha se dělí na 2 části: 

první, kompletní, zachycuje skladby z doby od roku 1862 do 31. května 1885, druhá, 

navazující, zůstala v torzu. 

V tomto soupisu se probíraná skladba pod názvem Thema a variace B dur 

nachází pod číslem 405 a rokem 1877. Moser cituje úvodní tři takty s předtaktím, 

včetně tempového označení Andantino a repetice. Jde tedy přesně o podobu, kterou 

známe z pamětního listu, což dokládá i přípis nacházející se pod incipitem: Toto 

thema napsáno v pamětním listě „Národ sobě“ v roce 1880.
22

 Za tímto přípisem ještě 

stojí odkaz na č. 465 a rok 1883, který vede k Variacím pro smyčcový quartett,
23

 u 

něhož je jen reference zpět na číslo 405. Zjišťujeme tedy, že Moserův katalog 

záhadnou existenci autografního incipitu v Hudcově katalogu nevysvětluje. Moser se 

pravděpodobně s autografem vůbec nesetkal. 

Abychom mohli pokročit dále v naznačené problematice, musíme již opustit 

katalog Vladimíra Hudce a zamířit do dalších pramenů. Jedním z nejdůležitějších je 

rozsáhlá pozůstalost Stanislava Kamenického
24

 (1881–1965), profesora příbramského 

gymnázia, který začal v první polovině dvacátého století pracovat na Fibichově 

tematickém katalogu. Katalog sice nakonec nedokončil, ovšem heuristická příprava 

vytvořila několik cenných pramenů k fibichologickému bádání. 

Ve zmíněné pozůstalosti se například nachází několik zajímavých soupisů. Za 

                                                 
21

 V současnosti je ve Fibichově pozůstalosti uložené v rodině RNDr. Zdeňka Fibicha, tedy 

nedostupný. Autor tohoto textu pracoval s kopiemi, které laskavě zapůjčil doc. Jiří Kopecký, FF UP 

Olomouc. 
22

 Moser 1883–1888: 127. 
23

 Moser 1883–1888: 160. 
24

 Kamenického pozůstalost je dnes uložena v Informačním a dokumentačním centru Univerzity 

Palackého v Olomouci. Šest svazků z pozůstalosti je zdigitalizováno. DVD s fotokopiemi těchto 

svazků je například k dispozici v knihovně Ústavu hudební vědy FF UK v Praze. Pramen autorovi 

této diplomové práce opět ochotně zprostředkoval Jiří Kopecký.  
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prvé jde o opis prvního dílu Moserova katalogu,
25

 kde skladbu zde nazvanou Thema a 

variace B dur pro klavír najdeme samozřejmě také čísla u 405 a roku 1877.
26

 

Kamenického opis na rozdíl od předlohy ale neobsahuje notové incipity skladeb, ty 

zde nahrazují údaje o tónině (B dur), tempu (Andantino), metru (3/4) a počtu taktů 

(24 t.). Vyjma počtu taktů všechna data ukazují na téma z pamětního listu. Počet taktů 

naopak odkazuje na autograf, neboť, jak víme, verze z pamětního listů čítá jen 17 

taktů s předtaktím. Kamenický také odkazuje na č. 465, Variace pro smyčcový 

kvartett,
27

 na pamětní list a vlevo od č. 405 křížkem vyjadřuje, že „motiv mám 

opsaný“
.28

 Dále opis zaznamenává rukopisné vpisky cizí rukou, a to obyčejnou 

tužkou a modrým perem. (Kamenickému patří pero černé.) Modrým perem je 

dopsáno: „jako ztracené“ a následuje přeškrtnutá nula, Kamenického symbol pro 

„Ztraceno, zachováno pouze thema“.
29

 Obyčejnou tužkou je zaznamenáno: „Pryč!“, 

„fragment“ a „Blbost!“. 

Za druhý, pro nás zajímavý svazek pozůstalosti, lze považovat Přehled themat 

veškerých skladeb Zdeňka Fibicha,
30

 kde se Thema a variace B-dur
31

 opět vyskytuje 

pod č. 405 a který cituje úvod verze z pamětního listu. Heslo dále pomocí zkratek 

„TM“ a vpisku „jen thema“ zachycuje, že Kamenický vytištěné téma znal a „měl“, a 

prostřednictvím „RM“ a vpisku „celé“, že Kamenický dokonce vlastnil opis celého 

rukopisu. 

O skutečnosti, že Kamenický znal skladbu celou a že ji také opsal, svědčí data 

z dalšího přehledu, a to z Přehledů veškerých skladeb Zd. Fibicha.
32

 Zde totiž také 

nacházíme Thema a variace -B-
33

 pod číslem 421
34

 a u nich poznámku o existenci 

                                                 
25

 Thematický seznam veškerých skladeb Zdeňka Fibicha od r. 1862 do 31. května 1885, dále jako 

Kamenický I. 
26

 Kamenický I: 81. 
27

 Ibid.: 98. 
28

 Ibid.: 4. 
29

 Ibid.: 3. 
30

 Dále jako Kamenický II. 
31

 Kamenický II: 55. 
32

 Dále jako Kamenický III. 
33

 Kamenický III: 34–35. 
34

 Uvedeno je také číslování Moserova katalogu, které je dvojí - Např. Variace Moser označuje 

číslem 405 a 185. 
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opisu, ale v tempu Andantino. V podčarové vysvětlivce Kamenický dokonce 

vyjmenovává části skladby (5 variací a kodu) s tempy a s počty taktů, přičemž tyto 

přesně odpovídají autografu z Hlaholu. 

Zmínky o Variacích nacházíme i v dalších soupisech. V cenném soupisu 

Anežky Schulzové
35

 se sice Variace neobjevují, za to je najdeme v pomocném 

seznamu Ludvíka Boháčka, který vyšel v roce 1950 hned ve dvou publikacích, vždy 

v rámci oddílu Některé skladby rukopisné. V případě brožury Zdeněk Fibich, 

sestavené Ladislavem Šípem a Otakarem Svobodou, je skladba uvedena jako Thema 

s variacemi B-dur pro klavír 2r.
36

 V publikaci Dílo Zdeňka Fibicha ji Boháček uvádí 

pod titulem Thema con variazioni pro klavír na dvě ruce (1877).
37

 

 Poslední skutečnost svázaná s autografem Variací, kterou podobně jako přesné 

datum a lokaci vzniku díla ostatní prameny nereflektují vůbec, je jméno dedikanta p. 

Sallače, psané na titulním listu autografu pravděpodobně Fibichovou rukou. Dále se 

na autografu vyskytují ještě dvě razítka s titulem a naznačeným křestním jménem: 

Prof. Jos. Sallač.
38

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 V rámci její monografie Zdenko Fibich – Eine musikalische Silhouette. Ta byla vydána pod 

pseudonymem Carl Ludwig Richter, Richter 1900. 
36

 Šíp – Svoboda 1950: 52. 
37

 Boháček 1950: 30. 
38

 Viz kapitola Josef Sallač. 
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3. Analýza 

 

Thema – poco Allegretto (3/4) 

  Thema variací je periodické, symetrické, v malé třídílné formě – 

a b a, přičemž reprízované a se liší jen dynamikou, dodatečně připsanou Fibichovou 

tužkou. Thema je traktováno po čtyřtaktových polovětách – 3 předvětí, 3 závětí. 

Celek čítá 24 taktů, kdy díl a vězí v základní B dur, díl b v dominantní F dur. 

 Melodická linka se pohybuje v ambitu oktávy a je spíše zpěvná. Její základní 

charakter, stejně jako téměř syrytmický doprovod, určují osminové pauzy, které 

narušují plynulý tok. Pauzy jsou rozmístěny pravidelně, vždy na 3. dobu v první části 

polověty,
39

 druhá část je spojitá. Velmi výrazná je hlava thematu se svým půltónovým 

poklesnutím a následným repetováním na tónu e‘‘. Pokud bychom melodický celek 

měli opsat metaforicky, působí dojmem „vzdechů“ či „kolébání“. V bookletu 

k nahrávce smyčcových variací Havlík thema charakterizuje jako „sladce 

roztouženou melodii.“
40

 

 Také další hlasy, v pětihlasé
41

 chorální sazbě, ctí základní charakter melodie a 

většinou se pohybují v půltonových a celotónových postupech. Zejména spodní hlasy 

postupují vůči „sopránu“ a „altu“ v protipohybu. Jakožto vůdčí princip lze označit 

mírnou oscilaci hlasů kolem tónického kvintakordu, ať už v B dur či F dur. 

 Harmonická rychlost sleduje rychlost melodickou, tj. téměř na každou dobu se 

mění harmonická funkce. Jedna z nejnápadnějších a velmi určujících funkcí se 

vyskytuje hned na době první, a to alterovaná dominanta se zvýšenou kvintou, tzv. 

smetanovská. Toto schéma pak otevírá také b díl v F dur.  Z dalších moderních 

harmonických prostředků využívá Fibich také alterovanou mimotonální dominantu, 

např. na první době třetího taktu, alterovaný septakord na VII. stupni (2. doba 6. 

                                                 
39 

Výjimku tvoří 2. závětí, přesněji 14. takt, kde se melodie nepřerušuje. 
40 

Viz Havlík 2001:17. 
41 

„Tenorový“ hlas většinou jen v oktávě zdvojuje sopránovou melodii. 



18 
 

taktu), jehož rozvod navíc následuje až po pauze, či alterovaný subdominantní 

septakord na první lehké době patnáctého taktu.
42

 Tento takt je také místem největší 

harmonické hustoty, funkce se zde mění na každou osminovou dobu. 

 Stejný takt a takt následující také představují vrchol thematu, a to nejen ze 

zmíněných důvodů, ale také se zde koncentrují dynamické (crescendo z f a zlom do 

subito pp) a agogické (accelerando přechází v ritardando) požadavky skladatele. 

  

1. variace – Poco più moto (3/4) 

 První variaci lze nazvat sopránovou, neboť právě ve vrchním hlase dochází 

k zásadní změně; až na výjimky se nyní pohybuje čtyřikrát rychleji a také ve vyšších 

polohách. Původní frázování s osminovými pauzami je znatelné jen díky spodním 

hlasům. Variaci můžeme označit za ornamentální (vlastně blízkou baroknímu stylu), 

neboť zachovává původní harmonicky-formální plán (24 taktů, B dur x F dur, 3 díly – 

zde se dokonce návrat dílu a řeší pomocí da capo al fine), až na takty 13. a 14., kde 

se mění doprovodná figura (oba takty jsou identické) a také se mění harmonie – není 

zde VI. stupeň.  Odlišná je také dynamika: zatímco se první, resp. třetí díl odehrává 

povětšinou v p, ve středním díle touží Fibich po kontrastech, přičemž vrchol zůstává 

opět v 15. a 16. taktu, kde pravá ruka stoupá až na f‘‘‘. 

 Pro případnou edici je třeba opravit v taktu 16. obě es na e, neboť podobně jako 

v thematu (a zmíněných variacích kvartetních) v závěrečné kadenci 2. dílu má znít 

dominantní C dur. 

 

2. variace – Allegro moderato (3/4) 

 Následující variace, označme ji jako triolovou – hlavní novinkou je právě tato 

rytmická proměna, již opouští koncept ornamentálních variací ve prospěch 

charakteristických. Dochází totiž k proměně harmonie: hlavní rámec je zachován, 

včetně výrazných harmonizací úvodů polovět, ovšem zbytek period je dosti odlišný, 

např. první závětí (6. takt) se komplikuje mimotonálním septakordem na VII. stupni, 

2. fráze 2. předvětí (12. takt) se končí dominantním septakordem, modulační 

                                                 
42 

Nepočítáme-li osminové předtaktí. 
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„odvážná“ kadence 2. závětí (15. takt) se zase nově zahušťuje alterovanými akordy – 

dominantou a II. stupněm. A je to právě 2. závětí, kde se i do budoucna budou 

odehrávat největší harmonické změny. 

 Co se týče rytmu, postupně se variace dostává až ke komplementárnímu 

triolovému, do nějž se zapojuje i bas, který tak definitivně ztrácí podobu z thematu. 

Formálně je opět variace řešena skrze da capo. Dynamicky a výrazově variace trůní o 

stupeň výše; jako výchozí stupeň slouží mf a espressivo. 

 

3. variace – Andante espressivo, Canone all´ottava  (4/4) 

 U třetí variace dochází hned k několika zásadním změnám, čímž se opět dále 

vzdaluje od thematu: ke změně struktury – především ve vrchních hlasech se odvíjí 

kánon v oktávě,
43

 přičemž spodní hlasy kontrapunkt doprovází klasickou „klavírní“ 

figurací, a vše se navíc odehrává nově v sudém metru. Co se týče harmonie, 

zpomaluje se její rychlost, zjednodušuje se, ale zároveň se také mění dosavadní 

konstanty, např. 1. závětí (8. takt) končí na III. stupni. Ve 2. závětí (13. taktu) se pak 

prostřednictví hlavy thematu (s cis) zdánlivě navrací výchozí B dur, ovšem hned další 

takt se navrací do F dur. Velmi podstatnou metamorfózou je také odlišení 1. a 3. 

závětí (takty 7. a 8. versus 23. a 24.), tedy nová forma: a b a´. V taktech 23. – 24. se 

také nově objevuje tečkovaný rytmus. 

 Celá imitace probíhá v p a sempre legato. O to výraznější je vrchol v tradičních 

místech (15. – 16. takt), kde se zvedají dvě vlny ve forte. 

 

4. variace – Con fuoco, Allegro marciale (alla breve) 

    Čtvrtá variace, rozervaná, přichází zejména se zcela novým výrazem – 

dramatickým pathosem: sempre fortissimo, „téma“ variace je rozeklané, kdy jeho 

ambit sahá od b‘‘ až k ,C; Jde o spodní melodický vrchol celých Variací. Variace 

pracuje téměř výhradně s hlavou thematu, kterýžto motiv pomalu stoupá. Tonálně je 

                                                 
43

 Z klasických vzorů se kánon v oktávě objevuje např. v Goldbergových variacích, BWV 988, J. S. 

Bacha, přesněji ve 24. variaci. 
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variace poměrně neukotvená
44

 – tóniky hlavních tónin se objeví vždy až na konci 

závětí. V prvním závětí se poprvé objevuje mollová subdominanta (takt 6.) Podobně 

jako u předchozí variace se ve 13. taktu rádoby vrací základní tónina. Vrchol variace, 

opět ve formě da capo, představuje syrytmický postup stejným směrem v taktu 14., 

neboť do té doby se „obě ruce“ střídají nebo jsou v protipohybu. 

 

5. variace – Allegro brillante (3/8) 

 Pátou variaci lze metaforicky pojmenovat jako běžící bas, neboť právě ve 

spodním hlase se děje to podstatné. Kvůli rychlosti spodní linky se také jedná o 

variaci nejvirtuóznější. A zatímco bas „běží“, ostatní hlasy se v podstatě vrací 

k původnímu thematu, a to v melodické, rytmické (s ohledem na proměnu z 3/4 na 

3/8) i v harmonické vrstvě. Výjimku tvoří jinak uspořádané 2. závětí, které naopak 

upomíná na řešení tohoto místa v předchozích variacích. 

 Variace se vrací k formě da capo a také k pianissimu, ovšem jen v 1. předvětí. 

Zbytek variace Fibich naproti tomu výrazně vrásní. Např. v taktech 13. – 15. se 

prudce střídá decrescendo s fp. Takt 15. skladatel zvláště opečovává – probíhá zde 

crescendo a decrescendo zároveň.  

 

Coda – Adagio-Piu mosso-Allegro moderato-Ancora piu mosso- 

Grandioso piu mosso-Presto (3/4) 

 Coda je z větší části (do 3. doby taktu 24.) vystavěná řazením citací 

z odeznělých variací, a to bez jakýchkoliv spojovacích oddílů. Fibich toho dosahuje 

tím, že cituje po původních polovětách. Ovšem vzhledem k odlišné tektonické funkci 

gradující cody skladatel mění původní tempa a frázování. 

 Před defilé variací zazní první předvětí  thematu (Adagio), oproti úvodu Variací 

jen s detailněji propracovaným výrazem a v pianissimu. Po té následuje první závětí 

1. variace (Piu mosso), které oproti původní podobě sílí k mf, ovšem rezignuje na 

vypracované frázování. Dále navazuje druhé předvětí 2. variace (Allegro moderato), 

                                                 
44

 To je samozřejmě nutné brát s nadsázkou, neboť posluchač má stále na paměti původní 

harmonický plán. 



21 
 

ovšem se dvěma drobnými změnami. V prvním případě (1. doba 9. taktu) se jedná 

zřejmě o chybu – ligaturovaná nota ve středním hlase by měla být čtvrťová –, 

v druhém pak Fibich poslední notu v poslední skupině triol (2. doba ve 12. taktu) 

pozměnil z d na c, aby tak závětí uzavřel jasněji. Dále Fibich dosavadní 

chronologické schéma cody narušuje, neboť do druhého závětí zařazuje druhé závětí 

5. variace (Ancora piu mosso). Díky tomu dochází k přirozenému vývoji, kdy drobné 

hodnoty ze „sopránu“ putují do „basu“. Návaznost je o to plynulejší, že se mění takt 

z původního 3/8 na 3/4. Ze stejného důvodu také mizí fermata na posledním 

souzvuku. Poslední citovanou variací je první díl 4. variace (Grandioso piu mosso), 

ovšem v lichém metru a také s jiným vyústěním: místo III. stupně přichází mollová 

subdominanta. 

 Po ní nastupuje tempový (Presto), vrchní melodický (c‘‘‘‘) i dynamický (fff) 

vrchol celých Variací – 3 stupnicové běhy a „potvrzovací“ kadence v základní tónině, 

přičemž v těchto 10 taktech poprvé ze sebe skladba setřásá pravidelný tep 

24taktových částí. 
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4. Josef Sallač 

 

 Jak je již uvedeno ve studii věnované nálezu Variací,
45

 klíčem k historii vzniku 

a pohybu autografu může být postava dedikanta, c. k. gymnaziálního profesora Josefa 

Sallače.
46

 Jako výchozí informace nám poslouží Sallačův medailonek od Josefa Juzy 

v monografii Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou: 

 „Gymnazijní profesor, hudebník (*24. 12. 1849 Jindřichův Hradec, + 8. 6. 

1929 Praha). Střední vzdělání získal v Jindřichově Hradci, Písku a Plzni. Vystudoval 

matematiku a fyziku ve Vídni a Praze, potom působil 5 let jako suplující profesor na 

reálce v Rakovníku a v letech 1878 – 1900 byl profesorem na gymnáziu v Rychnově n. 

Kn. Na reálce v Praze vyučoval v období 1900 – 1919, kdy odešel do důchodu. Byl 

vynikajícím pedagogem, měl přirozenou autoritu a mezi studujícími byl velmi 

uznávaný. V Rychnově n. Kn. byl zapojen do společenského života, byl např. 

organizátorem turistiky. Byl též výborným hudebníkem. Organizoval koncerty. Osobně 

se znal s Ant. Dvořákem, Bedřichem Smetanou a dalšími osobnostmi našeho 

kulturního života. Jeho koníčkem byl sborový zpěv, byl ředitelem a sbormistrem 

Pěveckého spolku. Byl sběratelem uměleckého skla.“
47

 Tyto údaje díky dalšímu 

bádání však došly zásadního rozšíření. 

 Především je třeba odlišit tohoto gymnaziálního profesora od Josefa Salače 

s jedním l. Tento Salač žil zhruba ve stejné době, ovšem byl majitelem firmy Ignác 

Leopold Kober – knihkupectví, nakladatelství a národní knihtiskárna.
48

 

Pravděpodobně jde o tohoto Salače, který je pochován na hřbitově Šárka,
49

 neboť 

                                                 
45

 Rudovský 2008:121–122. 
46

 Pomiňme, že jako dedikanta klavírních variací časopis Dalibor 20. dubna 1879 uvádí „mistra 

Smetanu“, Dalibor 1879. Nikde jinde se totiž tato informace neobjevuje, viz také Rudovský 2008. 
47 

Juza 1994:267–268, 2001:274–275. 
48

 Vizitky a pohlednici Josefu Miroslavu Hovorkovi a Jiřímu Václavu Klímovi z let 1897-1914 

uchovává PNP. Mimochodem firma Kober sídlila ve Vodičkově ulici č. 736 – tzv. Hlávkův palác. 
49

 Odd. 4, č. hrobu 168. 
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pohřeb se konal 15. května 1929. Zatímco prof. Sallač dle všeho zemřel stejného 

roku, ale až 8. června.
50

 Vladimír Hudec ve své monografii prof. Sallače zaměnil 

s postavou o dvě generace mladšího Ladislava Salače – akademického malíře a 

ilustrátora. Hudec totiž píše: „Sonáta C dur pro housle a klavír […] byla dlouho 

považována za ztracenou. Její opis však pořídil na počátku osmdesátých let 

funkcionář Umělecké besedy Ladislav Salač…“
51

 a „Skladba [Sonáta pro housle a 

klavír D dur] byla stejně jako předchozí houslová sonáta považována za ztracenou, 

ale i ona se zachovala Salačově opisu, pořízeném 27. 7. 1877“.
52

 Přední fibicholog 

z toho omylu usvědčuje sám sebe, když v Tematickém katalogu u posledně 

zmiňované sonáty uvádí jako autora opisu našeho Josefa Sallače.
53

 Navíc právě Josef 

Sallač byl velmi činným v rámci Umělecké besedy, jak dokazují zápisy ze schůzí 

Hudebního odboru.
54

 Dle pramenů se prvního zasedání zúčastnil 3. října 1900. 

V letech 1902 – 1912 byl dokonce členem Správního výboru UB, valných hromad se 

účastnil od 17. prosince 1901.
55

 

 Vraťme se ale k Sallačově opisu 2. houslové sonáty, který je dnes uložen 

v Českém muzeu hudby.
56

 Na konci toho opisu je Sallač vlastnoručně podepsán, 

přičemž autogram se shoduje s tím z podpisových archů UB. Jiný rukopis nadepsání 

titulní strany, patřící dle všeho Sallačovi, dokazuje, že hlaholskou hudebninu naopak 

nadepsal Fibich. Na obou hudebninách nalézáme stejné razítko Prof. Jos. Sallač,
57

 

ovšem u opisu houslové sonáty se razítko barví spíše do modra. Sallač hudebninu 

píše perem, ovšem opravy dělá modrou a oranžovou pastelkou, která se zdá shodná 

s pastelkami užitými v autografu nalezeném ve Zpěváckém spolku. Důležitá je také 

provenience hudebniny; přírůstkové číslo 37/58, odkazuje k datu 3. června 1958 a do 

                                                 
50 

Viz Jeníček 1929. Možnost, že je na šáreckém hřbitově uložen profesor Sallač, ovšem nelze 

vyloučit, neboť u hrobu chybí nápisní deska. Teoreticky mohlo tedy dojít k chybě u data i jména 

v hřbitovní evidenci. 
51 

Hudec 1971:39. 
52

 Ibid.:56. 
53

 Hudec 2001:248. Zde je také uvedeno správné datum opisu, a to 27. srpna 1877. 
54

 Viz Prameny a literatura. 
55

 Jelínek 1913: s. LXVII, LXVIII a LXXI (sekce Statistické přehledy činnosti Umělecké besedy).  
56

 Viz Prameny a literatura. 
57 

Viz Variace B dur pro klavír – Popis hudebniny a určení autografu. 



24 
 

Českého muzea hudby přišla od Společnosti Zdeňka Fibicha.
58

 Totiž zhruba v téže 

době se dle přírůstkové signatury 5976 dostávají Variace do Hlaholu. 

 Za nejpřínosnější z našeho pohledu musíme však považovat předmluvu 

Ludvíka Boháčka (1880 – 1965) k vydání Houslové sonáty D dur: „…Tato sonata, i 

starší první C-dur, byly dlouho pokládány za ztracené a rukopisy obou jsou dosud 

nezvěstné. Náhodou byly objeveny před několika lety opisy obou sonat Drem Aloisem 

Kašpárkem [minist. rada ministerstva financí – poznámka ve vydavatelské zprávě]
59

 

v pozůstalosti přítele Fibichova, profesora Josefa Sallače, který v posledních 

desetiletích minulého století se horlivě účastnil našeho hudebního ruchu též jako 

činovník Umělecké besedy. Prof. Sallačovi věnoval Fibich rovněž své Thema 

s variacemi B dur, které po Fibichově smrti vyšlo v r. 1910 ve zpracování 

skladatelově pro smyčcový kvartet. Prof. Sallač opisoval pro sebe mnoho netištěných 

skladeb Fibichových hlavně v letech sedmdesátých, čímž také byly zachráněny obě 

houslové sonaty, jejichž původní rukopisy snad Fibich s tolika jinými rukopisy 

skladeb z mládí zničil krátce před svou smrtí […] Sallačův opis, čítající 42 stran, je 

opatřen na několika místech jeho razítky. Obě sonaty ležely dlouhá léta v archivu 

prof. Sallače a teprve několik let po jeho smrti se dostaly na veřejnost zásluhou Dra 

Kašpárka a houslistky Ervíny Brokešové, která je podrobila revisi…“.
60

 Tento zásadní 

pasus odpovídá hned na několik otázek vznesených v nálezové studii a samozřejmě 

pokládá otázky nové. 

 Například Boháčkovy informace osvětlují zmíněné rozpory v sekundární 

literatuře, kdy jednou Hudec píše o pěti
61

 i nedokončených
62

 klavírních variacích. A 

v katalogu cituje autografní incipit s tempem Poco allegretto, nikoliv podobu 

z pamětního listu Národ sobě, kterou označuje za jedinou zachovalou. Je zřejmé, že 

se autograf ztratil až za Hudcova života (1929 – 2003). Buď jej tedy viděl na vlastní 

oči, nebo vycházel z heuristické přípravy Ludvíka Boháčka, který v 50. letech 20. 

                                                 
58 

Za tuto informaci děkuji paní dr. Markétě Kabelkové z Českého muzea hudby. 
59 

Fibich 1950. 
60

 Ibid. 
61 

Hudec 1971:76. 
62

 Hudec 2001:315. 



25 
 

století chystal vydání Tematického katalogu.
63

 Nepřesnosti pak plynou z toho, že 

patrně v období mezi monografií a katalogem část poznámek o Variacích ztratil či na 

ně zapomněl. Naopak důležitá otázka, a to pro celé fibichovské bádání, zní: kde je 

zmíněný archiv Josefa Sallače? Dnes totiž např. není k dispozici ani Sallačův opis 

Houslové sonáty C dur z „počátku osmdesátých let“, o které mluví Hudec. 

V katalogu se u skladby jako pramen uvádí jen opis Fibichova žáka Stanislava 

Kamenického (1881 – 1965).
64

 

 Protože se našel autograf v archivu pražského Hlaholu, bylo záhodno zmapovat 

Sallačovy kontakty s tímto věhlasným sborem. Sallačovo propojení s Hlaholem 

dosvědčuje korespondence s Josefem Srbem Debrnovem (1836 – 1904), který byl 

kromě jiného také tajemníkem Zpěváckého spolku Hlahol.
65

 Tyto dopisy z let 1878 – 

1882, dva z Rakovníka a dva již z Rychnova, dokumentují čilou výměnou sborové a 

komorní literatury (Dvořák, Smetana) a novinky ze spolkového života, např. zvolení 

Fibicha a Smetany čestnými členy Hlaholu. Z listů se také dovídáme o založení sboru 

v Rychnově, který Sallač nazval Ozvěna, a o chystané dramaturgii – Smetanův kus 

Přiletěly vlaštovičky a Knittlova Česká svatba. 

 O tom, že byl Sallač dobrým klavíristou, neb jen takový mohl Variace zahrát,
66

 

svědčí jeho účast coby interpreta na koncertě 15. května 1892 v Rychnově nad 

Kněžnou (Puchweinův sál), kde spolu s Antonínem Dvořákem čtyřručně provedli 2 

rychlé části z cyklu Ze Šumavy, op. 68: Na přástkách a Noc filipojakubská.
67

 

Korespondence s Antonínem Dvořákem je pak vůbec neobsáhlejším zachovalým 

korpusem dokumentů Josefa Sallače – celkem 9 dopisů z let 1887 – 1904,
68

 přičemž 

Sallač je pětkrát pisatelem, adresami Rychnov, na Dvořákově straně New York, 

                                                 
63 

Boháček znal autograf dobře, vždyť uvádí jméno dedikanta Sallače a dílo uvádí také ve svém 

Jubilejním seznamu, viz Boháček 1950. O práci na tematickém katalogu viz Hudec 2001:8-9. 
64

 Univerzita Palackého, sign. H 1407, viz Hudec 2001:242. 
65

 Celkem 4 Sallačovy dopisy jsou uloženy v PNP. 
66

 Jak o tom hovoří klavírista Miroslav Sekera, který se ujal novodobé premiéry – 19. června 2012, 

Jihlava, hotel Gustav Mahler (Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2012), a klavíristka Lucie Čížková, 

která pořídila pracovní nahrávku pro mezinárodní konferenci Zdeněk Fibich, středoevropský 

skladatel konce 19. století – Olomouc 2010, viz Příloha (CD). 
67 

Viz Kuna 2004:345. Dvořákův koncert v Rychnově se konal v rámci rozlučkového turné před 

odjezdem do USA. 
68 

Viz Kuna 1988, 1989, 1995, 1997, 1999, 2000. 
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Spillville a Vysoká. Předmětem dopisů jsou gratulace, poděkování, Dvořákovy 

kompoziční plány, plánování setkání, dojmy ze Spojených států nebo informace 

k článku, který Sallač o Dvořákovi chystal. Zajímavý, neboť narušující představu, že 

se od roku 1900 Sallač natrvalo přestěhoval do Prahy, je Dvořákův přimlouvací dopis 

za studenta žádající kondice, který 15. ledna 1904 světový skladatel směřuje do 

Rychnova.
69

  Kromě dopisů uchovává České muzeum hudby také tištěnou partituru 

Legend, op. 59, s přípisem „Příteli p. J. Sallačovi Antonín Dvořák, 15. 5. 1883 

v Praze“.
70

 

 Ve stejné instituci se pak nacházejí také tři gratulační dopisy, a to Bedřichu 

Smetanovi k šedesátinám (z 2. března 1884),
71

 Karlu Kovařovicovi k padesátinám (9. 

prosince 1912)
72

 a Hanuši Wihanovi k šedesátinám (6. června 1915).
73

 K tomu ještě 

přibývá z Památníku národního písemnictví gratulace k osmdesátinám Adolfu 

Heydukovi (6. června 1915).
74

 Kromě jiného se z těchto drobných dokumentů 

dovídáme, že Sallač v Praze bydlel na Královských Vinohradech 506. Je tudíž 

zvláštní, že by byl pochován v Šárce a ne na Vinohradském hřbitově. 

 Zachoval se ještě jeden důležitý dopis od Josefa Sallače, totiž adresovaný 

profesoru fyziky Josefu Theurerovi (1862 – 1928). Theurer, mimo jiné zabývající se 

Smetanovým dílem, jej otiskl ve své stati O posledních dílech B. Smetany.
75

 

Dopisem, datován ku 14. dubnu 1907, kromě analýzy Pražského karnevalu vzpomíná 

na návštěvu u Bedřicha Smetany v Jabkenicích o prázdninách 1883. Za 

nejpodstatnější však z našeho pohledu musíme považovat závěr epištoly, kde Sallač 

shrnuje: „Recituji z paměti, avšak podávám myšlenky Smetanovy úplně správně, 

neboť sledoval jsem slova jeho s neobyčejným zájmem, neslyšev podobných ani z úst 

                                                 
69 

Viz Kuna 1995. 
70 

Fond Antonín Dvořák, č. 995 
71

 Viz Prameny a literatura. Zde je Sallač uveden s jedním l, což nejspíš způsobil fakt, že telegram 

odeslaný z Rychnova byl diktován.  
72 

Viz Prameny a literatura. 
73

 Ibid. 
74 

Ibid. Ve stejný den tedy Sallač poslal gratulaci dvou osobnostem; Heyduk se narodil 6. 6. a Wihan 

5. 6. 
75 

Theurer 1907. 
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Dvořákových ani Fibichových, s nimiž jsem se přece častěji stýkal.“
76

 Jde totiž o 

jediný přímý doklad toho, že Fibich se Sallačem byli dobří přátelé. 

 Na závěr ještě pohovořme o Sallačových aktivitách turistických. Nejen že 

spolu s profesory rychnovského gymnázia vyznačil část dodnes fungující „Jiráskovy 

horské cesty“ v Orlických horách, ale také publikoval brožuru Seznam nocleháren 

KČST pro mládež 1926,
77

 kde se honosí titulem Referent nocleháren KČST pro 

mládež. Především však byl pro české turisty natolik významnou postavou, že mu 

sepsali, jmenovitě Václav Vladimír Jeníček, nekrolog,
78

 u nějž je také otištěna zatím 

jediná objevená fotografie.
79

 Ocitujme ze vzpomínky na Josefa Sallače pasáže, které 

popisují, jaký to byl člověk: „…Byl dlouho mezi námi a byl vždycky rád viděn. Byl 

jedním z těch, kteří žijí sine ira et studio, beze lsti a klamu ve vážném rozhovoru i 

v humoru, v každé práci, v každé myšlence.[…] Dobrý člověk, jakých je dosud stále 

málo, velmi málo. On – mathematik, středoškolský profesor starší generace, prototyp 

přesnosti a dochvilnosti, nikoli však „puntičkářství”, pln laskavosti, družné lásky a 

srdečnosti, přímo stvořen byl k práci turistické. […] Byl zastáncem pravdy a dobra, 

milovník krásna. Mnoho cestoval a mnoho věnoval na prospěch svých sbírek 

uměleckých. V každém směru ušlechtilá duše. […] V té funkci [referenta] setrval až do 

roku 1927. Tehdy jsme neradi viděli jej odcházeti. Ale věděli jsme, že churavost, na 

níž naříkal, má svůj pevný kořen… Neublížil ani člověku, ani zásadám 

svědomitosti.[…] Jeho dary v archivu a v knihovně ústředí KČST jsou dokladem 

vzácné oddanosti k rozvoji a prospěchům klubu. […] Jsme a zůstaneme plni úcty a 

vděčnosti muži tak vynikajících vlastností, tak ryzího charakteru…“.
80
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 Ibid.:28 
77 

Sallač 1926. 
78 

Jeníček 1929. 
79 

Viz Přílohy. 
80 

Jeníček 1929. 
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II. Thema con Variationi B dur  

Komparační analýza 

 

Jak jsme již zmínili v Úvodu, Fibich zpracoval thema klavírních variací z roku 

1877 ještě jednou, a to smyčcovým kvartetem Thema con Variationi
81

 z roku 1883. 

Tato přeměna je pro poznání Fibichova kompozičního stylu naprosto jedinečným 

studijním materiálem nejen díky svému rozsahu,
82

 ale také díky tomu, že se na rozdíl 

od jiných případů zachovaly jak „předloha“, tak  i „přepracování“.
83

 Totiž, jak známo, 

v letech 1896–1897 Fibich mnoho svých, zejména ranějších, skladeb zničil.
84

 

V tomto případě nejen že nezničil podobu ani klavírní, ani kvartetní, ale s thematem 

se „pochlubil“ i ve zmíněném pamětním listě Národ sobě z roku 1880.
85

 

V tomto světle se zdají Havlíkova kritická slova o tom, že thema pro smyčcové 

kvarteto „patří k Fibichovým příležitostným skladbám, a takto ani nedostalo opusové 

číslo“,
86

 poněkud příkrá. Rovněž Urbánkův nakladatelský plán obráží jiný pohled na 

skladbu, to když ji v roce 1911 firma vydává.
87

 Také následující rozbor/komparace 

možná naznačí, že přiléhavější je hodnocení Očadlíkovo, který diskutované dílo 

charakterizuje epitetem „duchaplné“.
88

 Což možná přejímá z recenze Ladislava 

Dolanského: „Skladba Fibichova je práce velmi solidní a zajímavá, vynikající 

originálními myšlénkami a duchaplným jich zpracováním.“
89

 

Důležité je si také uvědomit, že smyčcový kvartet měl v komorní hudbě 19. 

století centrální postavení. Již od dob Haydnových představoval ideál pro 

                                                 
81 

Na autografu z ČMH je užito formy Variationi, v Tématickém katalogu zase variazioni, viz Hudec 

2001:315 
82 

Kvintet D dur, op. 42, využívá jen motivů z Nálad, dojmů a upomínek, viz Špilauer 2001. 
83 

Kauzy částečně či úplně ztracené „předlohy“ jsou např.: klavírní Suita g moll z roku 1877 versus 

čtyřruční Zlatý věk, op. 22, či 3. věta sonáty d moll z roku 1871 versus 3. věta Kvintetu D dur, op. 

42. 
84 

Zhodnocení této revize viz Památník Fibichův (Nejedlý): 341. 
85

 Viz také Závěr. 
86

 Havlík 2001:17. 
87 

Viz Přílohy. 
88 

Očadlík 1950:41. 
89 

Dolanský 1883. 
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homogennost barvy, polyfonní přísnost a vyváženou plnou harmonii.
90

 Také Fibich 

pěstoval tuto výsostnou formu. Náš smyčcový kvartet předcházely kvartet A dur 

z roku 1874 a kvartet G dur, op. 8, z roku 1878.
91

  

 Autograf smyčcových variací se nachází v Českém muzeu hudby.
92

 Partitura je 

psaná kombinací pera a tužky, tedy stejně jako variace klavírní a datována k 28. 3. 

1883 v Praze.
93

 V polokožené vazbě s červenými ozdobnými deskami se nachází tyto 

části: 

 

1. Thema. Assai moderato  

2. Var. I., Poco piu mosso assai leggiero 

3. Var. II., Con moto e appassionato 

4. Var. III., Andante espressivo (Canon per octava) 

5. Var. IV., Allegro 

6. Var. V., Allegretto 

7. Var. VI., Vivace 

8. Var. VII., Larghetto (sotto voce) 

9. Var. VIII., Allegretto 

10. Var. IX., Andante con moto 

11. Coda, Lento non troppo ma espressivo 

 

 Mimochodem titulní list, který ještě neobsahuje notový zápis, Fibich přikrášlil 

kudrlinkami a krasopisně podepsal. Vedle podpisu skladatel ještě dopsal: 

„provozováno poprvé dne 11. 4. 1884 na Žofíně v Praze.“
94

 

 

 

                                                 
90 

Více Špilauer 2001:24-30. 
91

 Všechny tři kvartety nahrálo Panochovo kvarteto, viz Fibich 2001. Z kvartetní literatury Hudcův 

Katalog uvádí v sekci Skladby nejisté ještě Variace F dur (1866, H 830), Allegro con fuoco a moll 

(1869, H 870) a Kánon F dur (1879, H 924). 
92

 Viz Prameny a literatura a Chadová 1999:68-69. 
93

 Fibich za datum a lokaci ještě připisuje: „Soli Deo Gloria“. 
94 

Hudec v Katalogu navíc zmiňuje interprety (Kratina-Pelikán-Mareš-Neruda) a příležitost (Matiné 

Bulls a Marty Reisingerové-Procházkové), viz Hudec 2001:315. 
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Thema - Assai moderato (3/8) 

 Ač měl Fibich díky kvartetnímu obsazení možnost zmnožení hlasů oproti verzi 

klavírní, původní pětihlasou sazbu redukuje na čtyři hlasy. Až na výjimky se totiž 

vyhýbá klavírnímu zdvojování oktáv, proto se původní harmonie neochuzuje. Nové 

smyčcové hlasy přirozeně dle svého rozsahu sledují hlasy „předlohové“.   

 Skladatel měl v podstatě stejnou tempovou představu, rozdíl mezi Assai 

moderato a Poco allegretto je totiž minimální. Možná se ale snažil větší hybnost 

smyčcové verze naznačit změnou taktu – z 3/4 na 3/8. K dalším obecnějším posunům 

pak patří detailněji propracované frázování
95

 a odlišný dynamický obrys, např. 1. 

závětí Fibich pojímá jako echo – probíhá v pianissimu a o oktávu výše. Podobně také 

ve 3. díle, který ovšem zachovává původní oktávové nastavení, což přehodnocuje 

původní formu na a b a´. Nově také chápe dynamiku 2. dílu – předvětí v mf a závětí 

ve f.  

 Také v detailech dochází k posunům, např. hned na první době prvního taktu 2. 

housle obohacují původní alterovanou „smetanovskou“ dominantu na septakord. 

Totéž se pak opakuje na začátku 1. závětí a v repríze (17. taktu), kde si navíc 2. 

housle těsně předtím „připomenou“ původní kvintakord. Variace z roku 1883 také 

mění původní melodicko-harmonickou podobu 2. taktu, resp. unifikuje jeho tvar s 1. 

závětím (6. takt) obou verzí. Nová bohatší kadence tedy nepočítá s dominantním 

septakordem, ale vždy s alterovaným VII. stupněm (a-c-es-ges). 

 Jak už bylo řečeno, nově musí ve středních hlasech Fibich řešit zdvojení v 

oktávě, pokud na něm trvá. Protože se zjevně snaží vyhnout dvojhmatům, pomáhá si 

novým rytmem (7. – 8. takt ve viole) či novým melodickým pohybem (oktávový skok 

ve 2. houslích v 9. taktu). 

 Vedle toho však o 6 let zkušenější skladatel přináší rytmická ozvláštnění: 

violoncello v 7. taktu synkopuje původní basovou linku tak, aby rytmicky doplňoval 

nový part violy, v 11. taktu zase nově přerušuje stoupající linku šestnáctinovou 

pauzou.  Ve 3. závětí si violoncello a viola své rytmické role vyměňují. Mimochodem 
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To se týká smyčcových variací jako celku. 



31 
 

jde o další prvek, kterým se mění původní forma thematu. Zcela nové synkopické 

zahuštění přináší viola také v 16. taktu. 

1. variace – Poco più mosso assai leggiero  (3/4) 

 Ač má jiné tempové označení, první variace je onou sopránovou klavírní i 

s tím, že ctí 3/4 takt a užívá da capo formy.
96

 Nově však Fibich k melodickým 

ornamentům využívá tzv. prolamované sazby, a to mezi 1. a 2. houslemi. Kvůli 

tomuto „putování“ melodické linie se do hlasu 1. houslí v 9. taktu, resp. 2. houslí 

v 10. taktu dostává nový triolový „převáděcí“ motivek. Nové jsou také flažolety ve 2. 

houslích v taktu 14., kdy se ornamenty vrací do 1. houslí. Stejně jako „tečkovaný“ 

motivek ve 2. houslích (takt 2. a 6.). Za staronové z předchozí části můžeme 

považovat synkopické zahuštění v 15. taktu. Ve 4. taktu Fibich jinak vede hlas violy, 

která tak tvoří plnější harmonii. Spolu s partem violoncella pak ve 13. a 14. taktu 

skládají „klavírní“ doprovodnou figuru. 

 Novinkou je také daleko dramatičtější dynamika – na zdvihy ve forte navazují 

tišší plochy. O to výrazněji působí tradiční vrchol v 15. a 16. taktu. 

 

2. variace – Con moto e appassionato (3/4) 

 Také 2. variace, triolová, nese ve smyčcovém provedení jiné tempové 

označení, ovšem hlavní změna tkví v proměně třetího dílu, v němž se variace 

„variuje“. Odestává se tak ve vrchních hlasech, a to v taktech 17. – 19., 22. a 23., kde 

v dílu a figurovaly pauzy či delší hodnoty. V dílu a´ se oproti a také nově melodie 

prolamuje do hlasu violy (20. takt). Fibich také nově odlišuje 9. a 10. takt od 11. a 

12., které jsou původně identické. Při druhém opakování dvoutaktové fráze 1. housle 

zdvojují melodii o oktávu výše. V 1. houslích v taktech 13. a 14. skladatel ještě 

připisuje vždy po dvou oktávových skocích. 

 Nová dynamická hladina 1. dílu je forte. 3. díl lze díky opačné dynamice 

pojmenovat jako „tichou vzpomínku“, ovšem s vypjatým závěrem. 
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Kvůli úspoře času a prostoru skladatel v autografu formu zapisuje skrze schéma, kdy opakující 

části nahrazuje písmeny A-G . 
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3. variace - Andante espressivo, Canone per octava (4/4) 

 3. variace sice zachovává původní tempo, ovšem jinak jde v metamorfóze 

klavírní verze nejdál. Formální opět běží o a b a´, neboť nejdříve se imitují 1. housle 

s violou, aby v „repríze“ mezi sebou rozmlouvaly 1. housle s 2., neboť se kontrapunkt 

přesouvá o oktávu výše. To má samozřejmě vliv na rozmístění nové „houpavé“ 

doprovodné figury, kterou nejdříve realizují violoncello s 2. houslemi, ve 3. dílu se 

přiznávky objevují ve viole. Už v 13. a 16. taktu Fibich komponuje 2. houslím nové 

„výplně“.
97

 Hlavní novinkou je však „dialog“ v sextolách mezi violou a violoncellem 

v taktu 17. – 20., který zakončují trylky. 

 V taktu 3. na poslední době se také drobně změní harmonie, to když díky partu 

2. houslí se místo VI. stupně objevuje mimotonální dominanta. Jako výchozí výraz 

Fibich požaduje piano dolce, které se s návratem do B dur stupňuje do forte. Avšak 

poslední závětí, kdy kánon už bytuje ve vyšší poloze, opět přináší reminiscenci 

v pianissimu.  

 Havlík o této variaci píše: „…variace s pizzicatovými přiznávkami violoncella 

má nadlehčený charakter pomalého tance.“
98

 

 

4. variace – Allegro (6/8) 

 Další variace společně s novým taktovým označením jako první opouští 

klavírní „předlohu“, jde o variaci zcela novou a dosud nejrychlejší. Havlík ji popisuje 

jako „scherzovo“.
99

 Její hravost tyje z rychlých změn dynamiky a stejně rychlého 

střídání technik pizzicato a arco. Ač charakterem zcela odlišná, přece svým 

„děravým“ frázováním a syrytmickým pohybem všech hlasů upomíná na výchozí 

thema. Ovšem s tím, že nově odděluje osminová pauza i 3. a 4. motivek, resp. 7. a 8 

atd., vyjma ale posledních dvou taktů 3. závětí.
100

 

                                                 
97 

Ve 13. taktu tak vzniká plnější harmonie s tercií. V 16. taktu postupují 2. housle syrytmicky se 

spodním hlasem. 
98 

Havlík 2001:17, přičemž pomiňme, že Havlík tuto mylně označuje jako čtvrtou; jde podle všeho o 

variaci třetí. 
99 

Havlík 2001:17. 
100

 Na rozdíl od snímku Doležalova kvarteta, viz Fibich 1996, nahrávka Panochova kvarteta tento 

rozdíl bohužel nerespektuje, viz Fibich 2001. 
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 Variace opět variuje sama sebe. Na první pohled to vypadá, že jde o jakousi 

„antivariaci“, neboť díl a´se zbavuje úvodních ornamentů, ale podstata variace 

probíhá na úrovni harmonické 1. versus 3. závětí (na konci frází místo tóniky stojí 

mimotonální dominanta, místo III. stupně subdominanta, resp. II. stupeň), přičemž se 

také mění směr melodie. 

 Zvláštní proces se také odvíjí ve středním dílu, jenž ctí F dur a především práci 

se signifikantním vybočením k citlivému gis více než thema. Fibich vlastně nově 

připodobňuje 2. závětí 2. předvětí. 

 

5. variace - Allegretto (3/4) 

 V případě další variace – „zpěvné, rozvíjené v oblých legatových frázích 

imitačně, na způsob fugata“
101

 s reperkusí T+B-A-S – se opět jedná o část zcela 

novou, zkomponovanou až pro smyčcovou verzi. I když zachovává původní 

kvadraturu, co se týká základních tónin, původní charakter je zcela setřen, a to nejen 

díky velmi propracovanému kontrapunktu, ale zejména díky zcela modifikovanému 

třetímu dílu. Ten samozřejmě vychází z dílu prvního, ovšem funkčně tíhne nejvíce k 

těsně. Především takty 19. – 21. pak představují zcela „novou hudbu“, se svou 

přehustou sazbou a dynamikou také vrchol variace, který tak leží jinde než u 

předchozích variací. 

 Velmi podstatnou a slyšitelnou změnou je změna metriky. Sice se nacházíme 

v „domácím“ 3/4 taktu, ovšem poprvé variace nezačíná předtaktím. Kvůli tomu 

půltónové vychýlení nově zazní až na 2. dobu. 

 

6. variace – Vivace (4/4 alla breve) 

 Následující variací se Fibich vrací do původního klavírního „řečistě“. A to 

včetně shodné dynamiky. Jen tempo je trochu rychlejší – vivace proti allegro 

marciale a odpadá výraz con fuoco. Změna je také v oktávové poloze, což způsobují 

nástrojové dispozice. A ještě v taktu 14. proti klavírní verzi skladatel nově píše zdvih 

ve čtvrťové hodnotě, pravděpodobně aby zatěžkal závěrečnou kadenci středního dílu. 

                                                 
101 

Havlík 2001:17. 
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 Fibich by také ve shodě s ranější verzí mohl užít da capo. Ovšem to by musel 

oželet novou ozdobu ve viole a violoncellu na konci 1. dílu, kterou na závěr 

vynechává, stejně jako požadované zpomalení, které naopak chybí v 1. dílu. 

 

7. variace – Larghetto, sotto voce (3/4) 

 Asi nejprudší náladový zvrat způsobuje variace sedmá.
102

 Jde o klasickou 

variaci minore
103

 v b moll, kterou bychom opět v klavírní verzi hledali marně. Vrací 

se sice ke 3/4 taktu
104

 a zůstává stále charakteristická, neb zachovává třídílnou formu, 

shodný počet taktů, ovšem spíše než thema – z něj poznáváme půltónové poklesnutí, 

nikoliv však již návrat – jako tematický materiál využívá motivek z 5. variace: 

rytmický vzorec jedné osminové a dvou šestnáctinových not. Thematu a předchozím 

variacím se také vzdaluje tím, že tóninou středního dílu je As dur, nikoliv F dur či f 

moll. 

 Havlík o ní smýšlí takto: „Sedmá variace má v úvodu pochmurně dramatický 

ráz, který se v dalším průběhu prosvětluje a vyústí znovu do výrazu lyricky 

zpěvného“,
105

 což je trochu zvláštní, neboť díl a´ se sice odlišuje durovým závěrem, 

ale jinak je jeho průběh zásadně podobný. Svou tichou vznešeností působí variace až 

barokně, čemuž napomáhá kráčivě psaný bas, Fibichem v autografu zvláště ošetřený: 

„violoncello pochettino marcato“.
106

 

 Vůbec se zdá, že na této variaci, při respektování tempa variaci nejdelší, 

skladateli nadobyčej záleželo. Kromě podrobně vypsaných nároků na dynamiku totiž 

Fibich dbá i na výraz – k hlasům dále poznamenává vibrato či espressivo. Co se týče 

harmonie, objevují se zde kromě alterací a mimotonálních dominant další mimořádně 

odvážné souzvuky, např. na první době 17. taktu (des-es-f-ges-a). 

 

 

                                                 
102 

Pro autora tohoto textu představuje variaci nejkrásnější. 
103

 Janeček 1955: 278. 
104

 V autografu Fibich opomněl změnu taktu poznamenat. V Urbánkově tisku nechybí, viz Přílohy. 
105 

Havlík 2001: 17. 
106

 Fibich užívá vzácnou formu italského výrazu pro „trošku“. 
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8. variace – Allegretto (3/8) 

 Tato variace je původní pátou klavírní, tedy poslední. Virtuózních běhů se 

logicky ujímá violoncello, ovšem Fibich mu obtížný part trochu ulehčuje, neboť 

nevyžaduje původní klavírní Allegro brillante. Kromě toho je však počet změn 

minimální a jde vesměs o úpravy „kosmetické“, vyplývající z rozsahu nástrojů (9. 

takt ve violoncellu) či ze snahy trochu pozměnit vedení středních hlasů (např. 2. 

housle a viola ve 4. taktu). V partu violoncella se pak ještě mění rozklad v poslední 

triole 13. taktu a v taktech 7. a 11. se v 2. houslích zjednodušuje rytmická figura. 

 Co se týče formy, Fibich zde mohl směle využít formulku da capo, neboť 

stejně jako u klavírní verze třetí díl je identický s prvním. 

 

9. variace - Andante con moto (3/4) 

 Další neklavírní variace přináší do celé Fibichovy skladby zásadní 

nepravidelnosti, které z ní, na rozdíl od ostatních formálních a charakteristických, 

činí variaci volnou. Variace je o 2 takty kratší, přičemž o tyto takty „přichází“ mezi 2. 

předvětím a 3. závětím se změnou dosavadní periodičnosti a zatímního harmonického 

plánu. Když pomineme, že 1. závětí se nově odehrává v Es dur, do 12. taktu vše 

zůstává v minulých intencích. Z 2. závětí se však nově stává modulační spojku 

převádějící z F dur do Es dur. Takty 15. – 18. budí dojem 3. předvětí, neb se navrací 

k materiálu prvního dílu, ovšem realizují ho v Es dur. K výchozí B dur se variace 

dopracuje až v posledních čtyřech taktech. 

 Zatímco úvodní thema se připomíná ve středních hlasech, primárius předvádí, 

vyjma 19. – 22. taktu, stupnicové běhy, trylky a jiné ozdoby, čímž vytváří pendant 

k předcházející variaci. Fibich si v této variaci také pohrává s metrikou. Nejenže jako 

druhá variace vynechává předtaktí, ale první housle se se svou košatou frází jakoby 

stále předbíhaly či opožďovaly. Do společného rytmu s ostatními hlasy se zařadí až 

před koncem variace. 
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Coda – Lento non troppo ma espressivo (3/4) 

 Nejrozsáhlejší část díla je zcela rozdílná oproti codě klavírní, „rekapitulující“. 

To znamená, že nejcennější, protože jinde nezachovaný, kus nálezu z hlediska 

samotné Fibichovy hudby představuje právě závěr klavírních variací. 

 Smyčcová coda čítá čtyři díly, čímž je jasné, že vybočuje ještě výrazněji než 

poslední variace z předchozího průběhu, což je ovšem z hlediska dějin forem u 

variační cody běžný jev. Jak ale naznačuje následující rozbor, můžeme codu 

považovat svým způsobem za další variaci. Totiž první tři části mají po osmi 

taktech
107

 a ctí původní tóniny. Z thematem sice nakládají velmi volně, ale to 

předchozí variace mnohdy také.  

 1. díl se vrchním hlasem a syrytmickým doprovodem vrací k úvodní podobě 

thematu – svým zápisem ve 3/4 taktu až ke klavírní verzi –, ovšem nabízí jeho zcela 

novou harmonizace. Např. na „cis“ době Fibich použil dvojalterovanou mimotonální 

dominantu na II. stupni, poslední lehkou dobu 1. taktu zase nově podkládá 

septakordem na II. stupni se zmenšenou kvintou. Dále Fibich thema vede skrz 

vzdálené tóniny, např. Des dur a Ces dur, přesto stále předvětí i závětí kotví v B dur. 

V závětí se pak thema téměř ztrácí, v 1. houslích svým zachování vybočuje jen 2. 

melodický motiv z 1. dílu. 

 Následující díl se téměř celý odehrává nad f-prodlevou ve viole. Ostatní hlasy 

v dlouhých hodnotách – vyjma violoncella, které klene melodii – oscilují kolem 

tóniky, 1. housle kolem c, 2. housle kolem a. Ve střetech těchto oscilací vznikají 

odvážné souzvuky: ces-des-as nebo ges-g-b-c (!). Autograf v tomto místě zachycuje 

dodatečnou skladatelovu opravu, kdy se má za 14. takt vložit dopsaný takt na 

poslední stránce rukopisu. 

 3. díl se vrací k úvodním motivům v B dur, ale již ve druhém svém taktu zamíří 

do As dur (takt 19. a 20.) se zcela novou frází, která projde skrze F dur (takty 21. a 

22.), es moll (22. takt) zpět do B dur. V této harmonické rychlosti ustává pohyb ve 

všech hlasech kromě 1. houslí. 

                                                 
107

 25. takt již totiž spíše náleží ztišené poslední části. 
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 V okamžiku úplného zastavení na fermatě začíná 4. díl. Po té 1. housle 

vystoupají až k b‘‘‘, čímž počíná pomalá závěrečná kadence, která ještě třikrát zmíní 

základní „vychylovací“ motiv. Za velmi zajímavé lze považovat jeho druhé využití, 

totiž enharmonickou záměnu cis za des, skrze něj moduluje přes Des dur do F dur. 

Tento moment otvírá kadenční úsek s akordy v chromaticko-terciové příbuznosti: již 

zmíněné B dur-Des dur-F dur, na které navazuje D dur-F dur-B dur. Tato pasáž působí 

neobyčejně „moderně“, neboť akordy na sebe navazují bez jakékoliv přípravy.
108

 

Poslední tři takty se pak již definitivně usadí v B dur a v postupném ztišování 

(perdendosi) ještě všechny hlasy společně třikrát potvrdí, připomínajíce tak vzdáleně 

2. motivek z thematu, tónický kvintakord. 

 

Variace jako celek 

 Vzhledem k odlišnému počtu i druhu částí u klavírní a kvartetní verze, vzniká 

samozřejmě také rozdíl tektonický, ale i klasifikační. Oba variační cykly se shodují 

do třetí variace včetně. Fibich byl tedy zjevně s kontrastností této trojice spokojen. 

Před nejvzdálenější variaci klavírní (Allegro marciale, Con fuoco) – smyčcová je 

šestá – vkládá dvě variace, které toto vzdálení přirozeně vyplňují. 

„Violoncellová/basová“ variace u obou cyklů plní funkci připomenutí thematu. 

Zatímco u klavírní verze představuje závěr oblouku, po němž přichází rekapitulující 

zrychlující coda, u smyčcové verze je vložena mezi dvě nejvzdálenější variace – 

minore a primáriovu – a znamená zlom. A pokud budeme smyčcovou codu považovat 

za svého druhu variaci, od zmíněného zlomu stoupají dvě variace nejvolnější. 

 Také časové proporce vycházející z respektování daných temp hovoří o 

odlišných vrcholech obou verzí. U starší z nich stojí v centru 3. variace (Canone 

all´ottava),
109

 kdežto u novějšího opusu stojí v popředí 7. variace (minore) a coda. 

Coda oboje variace zásadně diferencuje: na straně klavírní rychlé stupnicové běhy 

v prestu a patetické akordy, na straně kvartetní postupné tišení a zastavování. 

                                                 
108

 Tato kadence vzdáleně připomíná úvod Larga z Dvořákovy 9. symfonie „Novosvětské“ . 
109 

Polyfonní variace je i centrem symetrickým: předcházejí ji 3 části a 3 navazují. 
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 Obě verze také odlišují tempové poměry. Zatímco klavírní Canone all´ottava je 

obklopena zrychlujícími sekvencemi, smyčcové zrychlují jen do 3. variace. Po 

pomalém kánonu rychlost udržují, aby po minore postupně zpomalovaly, až se zcela 

zastavily. Z hlediska dynamiky jsou si obě verze podobné, v obou totiž v tomto směru 

na sebe upoutá pozornost dramatická variace 4., resp. 6. – sempre fortissimo. 

„Sallačovy“ variace pak ještě gradují ve fff v codě, ale pro kvartetní přepracování je 

tato variace dynamickým vrcholem. V obou případech za tuto variaci řadí Fibich 

plochu v tiché dynamice: v prvním případě 1. předvětí v pp, ve druhém sotto voce 

celého 1. dílu variace minore. 

 Z vyřčeného vyplývá, že lze také polemizovat s dosavadními klasifikacemi 

Fibichových variací. Zatímco klavírní cyklus patří jasně mezi variace charakteristické 

(první dvě jsou dokonce formální), u kvartetní verze Hudcovo a Havlíkovo 

hodnocení zcela neodpovídá: Hudec označuje variace za charakteristické,
110

 Havlík 

dokonce za přechodné mezi formálními a charakteristickými.
111

 Z analýzy však 

vyplývá, že bychom měli verzi z roku 1883 označit za přechodnou mezi 

charakteristickými a volnými. A to zejména kvůli variacím č. 5 (fugatové Allegretto), 

č. 6 (minore) a č. 9 (Andante con moto). 

 Posledně zmíněné variace a k tomu ještě kánon v oktávě s codou autor tohoto 

textu považuje za mimořádné cenné, proto si dovoluje nesouhlasit s Havlíkovým 

tvrzením, že dílo překrývá „řada zdařilejších a umělecky významnějších smyčcových 

kvartetů jiných skladatelů.“
112

 Jistě: jsou tu díla zdařilejší, ovšem v případě obou 

variací jde o díla více než důstojná. O smyčcové verzi to platí ještě více, neboť oproti 

starší „předloze“ jsou harmonicky proměnlivější i odvážnější. A protože se u nich 

Fibich nesmířil jen s formou da capo, jsou také pestřejší, plné důmyslných a vtipných 

nápadů. Tyto kvality a Fibichova kompoziční vyspělost jsou díky hlaholskému nálezu 

ještě zřejmější. 

                                                 
110 

Hudec1971:76. 
111

 Havlík 2001:17. Mimochodem Havlík se ve stejném bookletu dopouští nepřesnosti v tvrzení, že 

nahrávka této skladby je obnovenou premiérou díla dávno zapomenutého, ze známých viz nahrávka 

Doležalova kvarteta z roku 1996 (label ARTA Records). 
112 

Ibid. 
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 Vladimír Hudec pak přináší ještě jeden celkový pohled na tyto kvartetní 

variace: „Variace tu [Fibich] nechápal jako tektonický úkol, ale jako možnost uplatnit 

i v této formě poetický typ skladatelský, tíhnoucí k obsahovému přehodnocování 

hudební myšlenky.“
113

 Jinými slovy se tu říká, co jsme konstatovali u jednotlivých 

variací, že totiž u některých nastává prostřednictvím harmonických, rytmických, 

tempových posunů velká proměna výrazová, někdy dokonce evokující jiný žánr.
114

 

                                                 
113

 Hudec 1971: 76. 
114

 Dále o tom v následující kapitole 
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III. Variace v kontextu 

1. Fibichův život a dílo 

 

 Zdeněk Fibich zkomponoval nalezené Variace v říjnu roku 1877. 

Z hlediska skladatelova životopisu se jedná o období, kdy se již vrátil 

z vilenského angažmá (po prázdninách 1874), o období, kdy se podruhé oženil 

(23. 8. 1875), a to s altistkou Betty Hanušovou, sestrou své první ženy
115

 a kdy 

se aktivně zapojuje do pražského, potažmo českého hudebního života. Např. 

koncem roku 1874 vstoupil do Umělecké besedy,
116

 od června 1875 je členem 

výboru Jednoty dramatických umělců, začíná publikovat v časopise Dalibor a 

stává se (do r. 1878) 2. kapelníkem a sbormistrem Prozatímního divadla. Od 

roku 1878 se pak po Karlu Bendlovi na tři roky ujímá role sbormistra 

pravoslavného chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze.
117

 

 Co se týče díla a jeho periodizace, Hudec léta 1871 – 1882 označuje za 

údobí „Zrání“,
118

 rok 1877 pak spadá do podkapitoly „Ve jménu 

experimentu“,
119

 neboť se zaměřuje především na genezi prvního z melodramů – 

Štědrého dnu. Pro celkový kontext je třeba také připomenout, že v této době má 

Fibich za sebou již tak zásadní díla jako: symfonické básně Othello, Záboj, 

Slavoj a Luděk, Toman a lesní panna, baladu Meluzína, Klavírní kvartet e moll 

či Smyčcový kvartet A dur. 

 Samotný rok 1877 vypadá kompozičně takto: 18. ledna dokončuje Fibich 

operu Blaník, dopisuje 1. řadu čtyřručních Maličkostí a Suitu g moll; obé 

                                                 
115 

Rok 1874 pro Fibicha znamenal rok rodinných tragédií, kdy mu zemřela první manželka 

Růžena a obě jejich děti – Richard a Elza. 
116 

V letech 1884-1885 byl dokonce ve Správním výboru UB, v letech 1890-1892 vedl 

hudební odbor. 
117

 Chrám sloužil pravoslavné církvi v letech 1870 – 1914. 
118

 Hudec 1971: 21-66, Zrání předchází Doba příprav, Hudec 1966, a po Zrání následuje úsek 

Syntéza, který Hudec začíná od kompozice opery Nevěsta messinská, Hudec 1971: 67 - 111. 
119

 Hudec 1971: 48 – 56. V monografii Jaroslava Jiránka se kapitola o podobném období 

jmenuje Dále vlastní cestou, Jiránek 2000: 35 – 46. 
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komponuje přímo v říjnu.
120

 Doplňuje cykly písní: Neue Lieder, Šestero písní a 

Frühlingsstrahlen a rok zakončuje kompozicí druhého melodramu Pomsta 

květin. Celkem jde o 32 položek v Hudcově katalogu,
121

 což počtem překonává 

roky okolní, zejména 1873 – 1875 a 1879. A do jisté míry upomíná na roky 

nejplodnější, roky 1871 – 1872, o kterých sám Fibich prohlásil, že byly svou 

produktivností „hrůzu budící“.
122

 Z těchto 32 se nezachovalo 14 opusů, což 

může znamenat, že Fibich byl s tvorbou toho roku i v revizních letech 1897-

1898 zřejmě spokojen. Ze skladeb následujících dvou let totiž zmizela většina. 

Vzhledem k funkci, které Fibich v té době zastával, musíme konstatovat, že byl 

pro něj rok 1877 velice intenzivní.  

 

Klavírní dílo 

 V rámci celého Fibichova klavírního díla, které stojí díky 

monumentálnímu cyklu-diáři Nálady, dojmy a upomínky a Velké teoreticko-

praktické školy pro klavír centru jeho díla, zaujímají „nové“ Variace zvláštní 

pozici. Existují totiž jen dvoje zachované klavírní variace, neboť Variace F dur 

z října 1887 se zatím nenašly. Navíc ještě druhé Variace (d moll) jsou čistě 

instruktivní a vskutku drobné. Nacházejí se totiž ve zmíněné Velké teoreticko-

praktické škole: polyfonní thema – Sostenuto – má jen 8 taktů, stejně jako obě 

ornamentální variace (Andantino, Con moto).
123

 Nedají se tedy počítat mezi 

srovnatelný hudební materiál, neboť nejsou určeny pro koncertní pódium. 

 Pokud pomineme cyklus Nálady, dojmy a upomínky představují nalezené 

Variace jednu z rozsáhlejších zachovalých klavírních skladeb. Totiž za ztracené 

považujeme Sonátu G dur (1865), Sonátu d moll (1871), ba i Sonátu c moll 

(1874) atd. Ze zachovaných dvouručních jsou pak rozměrnější jen suita Z hor, 

                                                 
120

 Přesněji datovány části Suity – Preludium a Gigue: 18. a 21. října. 
121

 Hudec 2001: 765 – 766. 
122

 Památník Fibichův (Pippich): 347. 
123

 Fibich (Malát) 1883. 
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op. 29 (1887), a Malířské studie, op. 56 (1899). Ze čtyřručních pak 2 řady 

Maličkostí, op. 19 a 48 (1877 a 1894), Zlatý věk, op. 22 (1869 – 1885), a Sonáta 

B dur, op. 28 (1886). 

 

Thema con variazioni 

 A právě posledně jmenovaná Sonáta, tedy její 2. věta – Andante con 

variazione – a také Klavírní kvartet e moll, op. 11 (1874) a z něj opět 2. věta 

Tema con variazioni (Adagio non troppo) nám poslouží jako srovnávací materiál 

pro posouzení postavení našich Variací v rámci formy „thema s variacemi“ ve 

Fibichově díle. Dnešních dnů se totiž zjevně nedočkaly ani Variace F dur pro 

smyčcový kvartet (1866), ani Variace D dur pro housle a klavír (1873). 

 

Sonáta B dur, op. 28 

 V Sonátě B dur pro klavír na čtyři ruce, op. 28, věnované „milému 

příteli“ Antonínu Dvořákovi se variační věta nachází uprostřed a člení se na 

thema, 3 variace a codu.
124

 Thema – Andante – má znovu 24 taktů a znovu 

Fibich thema traktuje na 3 osmitaktové periody, přičemž forma je a [:b:]. O 

podobnosti Fibichových variačních themat také svědčí, že 1. a 2. tematicky 

vychází z 1. předvětí. 2. předvětí ze základní tóniny D dur nově vybočuje do H 

dur. Všechny variace ctí původní periody i harmonický půdorys. První dvě 

variace zrychlují pohyb, třetí je polyfonní. Coda se opět jeví jako variace 

(minore) a opět se svými 17 takty jako první porušuje původní periody. Podobně 

jako všechny předchozí variace, ale vyjma nově nalezených, coda postupně 

zpomaluje a tichne – v posledních taktech vypsáno perdendosi. 

 

 

                                                 
124 

Očadlík je má tyto variace za „jímavé“, Očadlík 1950:41, Hudec o nich píše: „…v pravém 

slova smyslu ornamentální variace modelu, který svou poetickou zpěvností navozuje náladu 

obdobnou variacím volné věty klavírního kvartetu e moll…“, Hudec 1971:88 
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Klavírní kvartet e moll, op. 11 

2. věta třívětého Kvartetu, věnovaného Otakaru Hostinskému, obsahuje 

thema, 8 variací, codu a čítá celkem 258 taktů.
125

 Pro srovnání: rozebírané 

Thema con Variationi B dur mají taktů 277. Thema v tempu Adagio non troppo 

těchto „poetických“ variací
126

 je 24 taktové, tedy stejně jako u našich obou 

Variací. Je opět periodické a člení se na tři 8taktové periody, ovšem formálně jde 

o a b c. Celé se odehrává v A dur, přičemž 3. díl je modulující. Dále jej lze 

charakterizovat (opět) jako velmi zpěvné, lyrické, v tiché dynamice. Taková je 

koneckonců i celá věta, včetně temp, která jsou všechna spíše pomalejší, neboť 

v rámci celku 2. věta splňuje právě roli lyrického spočinutí. 

 Od probíraných se tyto variace liší tím, že zde Fibich zařazuje tři variace 

minore, a to hned za sebou. 7. variaci, Allegretto, by šlo kvůli její „děravé“ 

struktuře považovat za částečně podobnou 4. variaci klavírní, resp. 4. smyčcové. 

Naopak chybí variace polyfonní. Důležitým rozdílem je také to, že každá 

z variací zachová „thematických“ 24 taktů, včetně nastavené periodicity. Zvrat 

přichází až v codě, která na vlastní 24taktový díl navazuje 11taktovou gradací a 

4taktovým dovětkem v ppp. Čili jde opět o závěr ve stylu perdendosi. Celkově 

se jedná o variace „volnější“ než znovuobjevené klavírní, ale přísnější než 

Thema con variazioni z roku 1883. 

 

Variace a studium 

 Pokud počítáme Fibichovy variační cykly, zjišťujeme, že je jich celkem 

osm; pět zachovalých (Variace B dur klavír, kvartetní Thema con Variationi B 

dur, variace v rámci Klavírního kvartetu a Sonáty B dur a ony instruktivní 

                                                 
125

 Očadlík (1950:22-23) variační větu charakterizuje takto: „Variační část druhá 

v podivuhodných proměnách a alternativách výrazových má další osobitost, neboť je to 

časově předzvěst nového pojetí variační práce, jak se projevila u J. Brahmse a po něm u Ant. 

Dvořáka.“ O celém pak díle Očadlík (Ibid.) soudí, že jde nejvýznamnější a nejosobitější 

Fibichův výtvor z vilenského období. 
126

 Takto je charakterizuje Hudec 1971:37. 
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variace) a tři nenalezené (Variace F dur pro smyčcový kvartet, Variace D dur pro 

housle a klavír a Variace F dur pro klavír), kdy první cyklus vznikl v roce 1866, 

poslední roku 1887. Dá se tedy říci, že skladatel pěstoval takto explicitně své 

variační umění systematicky.
127

 Pátrání po příčinách nás nutně zavede do doby 

Fibichových studií.    

 Po lekcích v ústavu Zikmunda Michala Kolešovského,
128

 totiž Fibich 

studoval téměř rok a půl, konkrétně od října 1865 do konce roku 1867, na lipské 

konzervatoři.
129

 Kromě detailního poznání německé romantické hudby, zejména 

Roberta Schumanna a Franze Schuberta,
130

 dostalo se Fibichovi relativně 

systematického kompozičního vzdělání, a to zejména díky významné postavě 

lipské konzervatoře Ernstu Friedrichovi Richtrovi, jehož spisy měly velký vliv 

po celé 19. století.
131

 Naplnění formy thema s variacemi tehdy patřilo 

k základním dovednostem, kdy za vzor se uváděli zejména variace 

Beethovenovy.
132

 

 

Polyfonie
133

 

 V kapitole Variace B dur pro klavír – Analýza jsme jako jeden z 

možných předobrazů 3. klavírní, kontrapunktické, variace uvedli dílo Johanna 

Sebastiana Bacha. Nikoliv náhodou. Během studijního pobytu v Lipsku Fibich 

docházel také na hodiny kontrapunktu, a to k věhlasnému Salomonu 

                                                 
127 

Implicitně je variační technika coby důležitý princip u Fibicha rozestřena do celého jeho 

díla, především pak v symfoniích, Hudec 1971: 76-80, 114-116, 162-166.   
128 

Zikmund Michal Kolešovský (1817 – 1868), skladatel, pedagog a regenschori v pražských 

kostelích sv. Štěpána a sv. Ignáce. Fibich ústav navštěvoval od října 1864 do května 1865. 
129 

Více o tamějším Fibichově studiu Hudec 1966: 27 – 33. 
130

 Více v kapitole Thema con Variationi  – stručné dějiny formy a Fibichovi současníci 
131

 Ernst Friedrich Richter (1808 – 1879), skladatel, teoretik, pedagog, vedoucí 

svatotomášského sboru. Jeho učebnice harmonie Lehrbuch der Harmonie (1853) se do roku 

1920 dočkala třiceti vydání. Další spisy např.: Die Grundzüge der musikalischen Formen und 

ihre Analyse (1852) či Lehrbuch der Fuge (1859). 
132

 Viz také jiné klíčové dobové, v Lipsku vydávané, kompendium - Die Lehre von der 

musikalischen Komposition, praktisch-theoretisch od Adolfa Bernharda Marxe, viz Slavický 

1974, Ottlová 1974 a kapitola Fibichovi předchůdci a současníci. 
133

 O polyfonii u Fibicha více Nejedlý 1901: 11-14. 
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Jadassohnovi,
134

 který svůj výklad opíral právě o díla Bachova. Vedle toho mohl 

mladý student Fibich slyšet Bachovu v Lipsku i naživo, a to buď v produkcích 

„Bachovy společnosti“ nebo chrámového sboru Kostela sv. Tomáše. 

Kontrapunkt dále Fibich studoval také během svého pobytu v Mannheimu (1869 

– 1870) u Vincenze Lachnera.
135

 Jak dokazuje Moserův a Hudcův katalog, od té 

studijních dob nepřestal Fibich polyfonní techniku pěstovat. Četnost kulminuje 

na konci 60. let, ovšem i v roce 1877 píše, kromě probírané variace, 

kontrapunktické Preludium, které zahajovalo zmíněnou Suitu g moll, a 

Preludium a fugu As dur. Možná ne shodou okolností Preludium ze Suity 

zkomponoval Fibich 18. října 1877, tedy 12 dní po Variacích, a ze zachovaného 

čtyřtaktového incipitu lze soudit, že šlo také o kánon v oktávě.
136

 Informace o 

těchto skladbách máme jen díky Moserovu katalogu, neboť nejsou zachovány. 

Zjevně je Fibich zničil v již zmíněném revizním období, podobně jako mnoho 

dalších kontrapunktických kusů.
137

 Zachoval se jen zlomek, který drobně narostl 

díky Variacím. 

 

Pochod 

 Také čtvrtá variace nabízí prvek, který není unikátní ve Fibichově díle a 

vyplývá z dobového kontextu,
138

 totiž žánr pochodu, v našem případě jde o 

stylizaci pochodu. Jak ze zmíněných dobových teoretických spisů vyplývá, 

patřilo také zvládnutí žánru pochodu k základním dovednostem.
139

 Také ve 

Fibichově díle nacházíme vícero pochodů, ze zachovaných např. první část z 

                                                 
134

 Salomon Jadassohn (1831 – 1902) byl nejen vyhledávaným pedagogem, ale také 

uznávaným klavíristou a skladatelem. Za dob Fibichových studií ještě profesorem 

konzervatoře nebyl, tím se stal až v roce 1871. Srovnání se studiem kontrapunktu u Bedřicha 

Smetany viz Slavický 1974. 
135

 Vincenc Lachner (1811 – 1893), německý skladatel, dirigent a pedagog. 
136

 Hudec 2001: 267. Některé kánony v oktávě však máme i zachovány, viz část Tyrolienne 

(1869) z cyklu Zlatý věk, op. 22. 
137

 Viz Hudec 2001, dle incipitů a názvů: H. 29, 52, 53, 58,  83, 84, 96, 98, 110, 509, 841, 

844, 878, 889, 910 atd., např. v roce 1878: 242, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 919, 921. 
138

 Např. z všudypřítomných vojenských přehlídek a smutečních obřadů. 
139

 Viz Marx 1842: 55, pochody u Bedřicha Smetany viz Ottlová 1974: 153n. 
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„hudebních drobotin“ Zlatý věk, první část z druhé řady Maličkostí, či úvod 

k melodramu Námluvy Pelopovy.
140

  

 

Coda 

 Když shrneme shody a rozdíly mezi všemi zmíněnými variacemi, 

zjišťujeme, že z nich výrazně vybočuje coda klavírních Variacích B dur. 

Zatímco ostatní cody se pohybují na hraně hudby expoziční a evoluční, tuto 

musíme považovat za zvláštní případ, jakési variační defilé, upomínající na 

adjunkční princip operních potpourri-předeher. Její řazení ovšem není násilné, 

ale logické a funkční. „Resumující“ coda, na první pohled působící až triviálně, 

vlastně dovádí do extrému cyklický princip, který Fibich tolik ctil. Hudec tuto 

skutečnost připomíná v souvislosti se Sonátou č. 2 pro housle a klavír (1875), 

která ve svém finále užívá reminiscenci varianty hlavního tématu věty druhé: 

„…Dosáhl tak svébytné modifikace romantického jednotícího principu, který od 

této skladby provází Fibichovu tvorbu až k poslední symfonii c moll 

[1898]…”.
141

 Uveďme, že zmíněná tendence je z uvedených skladeb přítomna 

také v Klavírním kvartetu, kde téma finále je variantou hlavního tématu věty 

první. 

 Není náhodou, že toto originální řešení cody použil Fibich právě u našich 

Variací. Podstatným parametrem je totiž počet variací, který musí být takový, 

aby shrnutí nebylo mechanické, ale zároveň scelující. Pět se zdá v tomto ohledu 

ideální.
142

 

 
 
 

 

                                                 
140

 Z nezachovaných např. i druhé nejstarší Fibichovo dílo: Smuteční pochod, H. 2, ze září 

1863 atd.
 

141 
Hudec 1971:50. 

142 
Nižší počet variací u Fibicha také vyplývá z toho, že pracuje s malými třídílnými formami, 

viz Janeček 1955:285. 
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2. Fibichovi předchůdci a současníci143 

 

 Dle hierarchie jednoho z nejdůležitějších hudebně-teoretických kompendií 

2. poloviny 19. století, totiž Marxovy pětisvazkové Die Lehre von der 

musikalischen Komposition, praktisch-theoretisch, patřilo komponování formy 

Variationen auf ein Thema
144

 k dobrému základu řemesla. Kapitola Die 

Variationen přichází na řadu ve třetím svazku s podtitulem Angewandte 

Kompositionslehre, přičemž první svazek – Elementarkompositionslehre – se 

věnuje, jak s názvu vyplývá, základní stavebným prvkům, jako je motiv, věta, 

perioda, písňová forma, také harmonii, druhý svazek – Die freie Komposition – 

pak zejména kontrapunktu.  Jako vzory Marx uvádí skladby i Johanna 

Sebastiana Bach, ale především Wolfganga Amadea Mozarta (10 variací G dur 

na „Unser dummer Pöbel meint“, KV 455, či 12 variací na „Ah vous dirai-je, 

Maman!“, KV 265), Josepha Haydna (Smyčcový kvartet C dur, op. 76/3, 

„Císařský“, Simfonii č.. 47 G dur), Carla Marii von Webera (7 variací na 

cikánskou píseň) a Ludwiga van Beethovena (Sonáty pro klavír č. 12 As dur, op. 

26, č. 23 f moll „Appassionata“, op. 57, a č. 32 c moll, op. 111). 

 Jak jsme již v předchozí kapitole poznali, pro samotného Fibicha, byl však 

klíčovou osobností, vedle Franze Schuberta a Felixe Mendelssohna-

Bartholdyho, Robert Schumann, přičemž tuto afinitu nezískal až v Lipsku, tam 

se jen potvrdila a prohloubila.
145

 Pro hlubokou sepjatost Fibichovu se 

Schumannovým dílem svědčí např. devět kusů s názvem Papillon
146

 dle 

Schumannova op. 2 či kompozice písní na stejné texty, jakých užíval Schumann, 

často i s podobným řešením, a také samotné vyznání Fibichovo, jak jej tlumočí 

jeho přítel Karel Pippich: „Byl jsem již tenkrát vášnivým ctitelem Schumanna a 

                                                 
143 

Pro podrobnou informaci odkazujeme na obsáhlou disertační práci Hany Doležalové, viz 

Doležalová 2011. 
144

 Marx 1845: 51. 
145 

Viz Hudec 1966, zejména s. 38 – 51. 
146

 H. 56, 849, 851, 852, 868, 872, 873, 874, 875. 
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Schumann byl také Fibichovi hned od prvých pokusů skladatelských vůdčí 

hvězdou.“
147

 Poměrně vtipným dokladem, jak vzpomíná Julius Rauscher,
148

 je 

také Fibichovo usvědčení hraběte Friedricha Ernsta von Sayn-Wittgenstein-

Berleburg, že jeho opera Antonius und Kleopatra (1882) není obohacením 

hudební literatury, neboť „doslovně opsal ze Schumannových méně známých a 

zřídka provozovaných děl celé stránky, připsal k partu klavírnímu jinou melodii 

a tak povstala nová opera.“
149

 Je třeba tedy počítat s tím, že Schumannovy 

Variace na thema Abegg, op. 1, thema, 3 variace, 2 „cody“,150 či Symfonické 

etudy, op. 13, – thema s 12 neobyčejně virtuózními variacemi - byly pro Fibicha 

vzorem. K tomu je však nutné doplnit, že tyto Schumannovy volné variace jsou 

těm Fibichovým velmi vzdálené, a to ve všech parametrech, včetně nároků pro 

hráče – u Schumanna vysokých. A ještě jedny Schumannovy variace jsou pro 

nás zajímavé: poslední jeho klavírní dílo - Variace na thema Es dur, tzv. 

„Geistervariationen“ z roku 1854. V nichž totiž co by 2. variaci nacházíme 

kánon v oktávě. Tyto variace však Fibich s největší pravděpodobností neviděl, 

neboť poprvé tiskem vyšly až v roce 1939.
151

 

 Mezi Fibichovy vzory jsme zahrnuli také Franze Schuberta. Z jeho 

několika variačních cyklů pro klavír tedy vyberme alespoň 13 variací na thema 

Anselma Hüttenbrennera, D. 576, neboť jde o styl podobný Fibichovi – totiž 

s přibývajícími variacemi postupně se zrychlující vrchních hlasy a zhušťující se 

sazba. Navíc se zde setkáme také s variací s „běžícím basem“ – u Schuberta je to 

variace sedmá. 

 Zmiňme také významné klavírní variace české provenience, které ty 

Fibichovy obklopují a které zároveň patří k vrcholům tohoto žánru v českém 

                                                 
147

 Památník Fibichův: 346. 
148

 Památník Fibichův: 349. 
149

 Ibid. 
150 

Dáváme do uvozovek, neboť Schumann je pojmenovává: Cantabile a (velmi rozsáhlé) 

Finale alla Fantasia. 
151

 Schumann 1995, viz předmluva od Wolfa-Dietera Seifferta.  
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kontextu. Dvořák své Thema con Variazioni As dur, op. 36, zkomponoval 

v prosinci 1876, přičemž pravděpodobně v roce 1878 dílo ještě revidoval. 

Smetanova 2. řada Českých tanců, kam z našeho pohledu nejvíce náleží tance 

Hulán A dur, Obkročák Es dur, je dokončena roku 1879. A konečně Janáčkovy 

Thema con Variazioni, op. 1,“Zdenčiny variace“ vznikají v roce 1880. 

 Dvořákovo dílo vyžaduje nejvirtuóznější techniku a je také nejobsáhlejší. 

Napočítáme 8 variací a k tomu ještě rozsáhlou codu. Neperiodické thema ve 

formě a a´ b a´´ má 45 taktů (3/8 takt), přičemž následující variace toto schéma 

rozvolňují – mění se poměry mezi díly, variace se prodlužují. Z Variací cítíme 

poučenost Beethovenem v kadenčních bězích a modulačních mezivětách, ale 

také Schumannem a zejména Brahmsem v užití chromatiky a složitých 

harmonických postupů. Coda se chová v souladu s mnoha Dvořákovými závěry 

skladeb, tichne a zpomaluje. Fibichově „kvartetní“ codě se také přibližuje tím, 

že se zprvu tváří jako 9. variace. 

 Smetanovy tance Hulán a Obkročák, nejmenší z námi probíraných opusů, 

vynikají svou originální formou. Například: před samotná themata – „národní 

písně“ -  ještě klade Smetana tematické introdukce. Nebo: oba tance obsahují 

vždy po třech variacích, ty ovšem na sebe nenavazují bezprostředně; Smetana 

pro ozvláštnění užívá různých meziher, v Obkročáku mezi 2. a 3. variaci vkládá 

další písňové téma.
152

 Charakterem snad nejvíce připomínají styl Chopinův. 

 Zdenčiny variace v B dur (!) vznikly jako Janáčkova lipská studentská 

práce, v níž svému profesoru Leu Grillovi a snoubence Zdence Schulzové 

ukázal, jak zvládl různé kompoziční styly. 24taktové periodické thema ve formě 

[:a:] b s nádechem moravského folklóru ještě neopouští rodný kraj, ale v sedmi 

variacích se postupně představují: Schumann, Čajkovskij, Liszt, Brahms a 

Bach/Busoni.153 Na sedmou, nejvolnější, kořeněnou typickou klasicistní figurací, 

                                                 
152

 Více Gabrielová 1983: 119n. 
153 

Doležalová 2011:224‒230. 
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navazuje coda. Ta opět na počátku upomíná na thema, ale pak začne zrychlovat, 

sílit, až je ukončena třemi „potvrzovacími“ akordy. 

 Fibichovy Variace B dur z tohoto srovnání vycházejí jako variace 

nejkonzervativnější, nejpřísnější a ještě díky kánonu v oktávě s archaickým 

přídechem. Snad i s ohledem na interpreta Josefa Sallače, který byl zřejmě 

dobrým klavíristou, ovšem ne profesionálem, jsou také nejméně technicky 

náročné. V čem však vynikají ze všech excerpovaných, je jejich již zmiňovaná 

sumarizující coda, která funguje jako scelující moment. Ze starších „českých“ 

variací tuto codu vzdáleně připomíná závěr Koželuhova díla Téma s pěti 

variacemi, „která v sobě shrnuje dosavadní materiál a využívá nejrůznější prvky 

z předchozích variací.“
154
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 Doležalová 2011: 139. 
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3. Lidové intonace – Českoslovanský ráz 

 

 Zastavme se ještě nyní u typizace, kterou připisuje Variacím Vladimír 

Hudec. Jde o tyto (zčásti již zmíněné) komentující výroky: „Jeho stálý zájem o 

lidové intonace dokládají variace pro klavír B dur z roku 1877…“
155

, druhý 

z Tematického katalogu: „Melodické idiomy lidových písní se objevují i v dalších 

třech vilenských skladbách […] Snaha o “českoslovanský ráz” tohoto typu je 

patrná ve Fibichově tvorbě téměř až do konce sedmdesátých let, jak to příznačně 

dokazuje folklórní taneční invence houslové sonáty D dur z r. 1875, lidovost 

klavírních variací B dur z r. 1877 […] a zejména 2. smyčcový kvartet G dur 

z roku 1878.“
156

 Významný olomoucký muzikolog své teze dále dokladuje, např. 

písněmi na Čelakovského Ohlasy (1876 – 1877),
157

 ve Smyčcovém kvartetu A 

dur (1874) má hlavní téma první věta rytmus sousedské, scherzo alla polka a 

závěrečné rondo probíhá nad dudáckou prodlevou,
158

 dále nezachovaná Klavírní 

sonáta c moll užívala v závěrečné fuze coby cantu firmu píseň Horo, horo, 

vysoká jsi
159

 i ve Smyčcovém kvartetu G dur, op. 8 (1879), opět polka v Triu a ve 

finálové větě opět dudácká prodleva.
160

 Tuto éru pak znovu shrnuje ve spojitosti 

s Klavírní sonátou B dur: „Sonátě chybí typické známky Fibichovy komorní 

tvorby z let 1875 – 1878,[…] hlavně opojení melodikou lidových písní, jež 

provázelo hudební výraz tehdejších Fibichových komorních skladeb jako 

conditio sine qua non.“
161

 

 „Národní ráz“ spatřuje u Smyčcových kvartetů G dur a A dur v komentáři 

k nahrávce Panochova kvarteta i Jaromír Havlík: „Dílo [Kvartet A dur] je psáno 

záměrně „v národním tónu“, tj. s nápadným využíváním nápěvných prvků české 

                                                 
155 

Hudec 1971:61. 
156 

Hudec 2001:17. 
157

 Ibid.:22 a 51. 
158

 Ibid.:38. 
159

 Ibid.:39. 
160

 Ibid.:61-62. 
161 

Hudec 1971:88. 
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lidové písně a tance. […] v tématu lyricky zpěvné věty druhé postřehneme nápěv 

lidové písně ´Ach není, tu není´ “
162

 nebo „Pomalá věta druhá [Kvartetu G dur] 

vyrůstá ze sladké kantabilní myšlenky v pomalém třídobém metru Fibichovy 

oblíbené sousedské […] Trio je polkové. […] Finální věta je pojata jako lidová 

taneční scéna: úvod s charakteristickým koloritem dudácké muziky je vystřídán 

rozšafným lidovým třídobým tancem (nejspíš rejdovák)“
163

  

 Když se však touto optikou
164

 podíváme na probírané Variace, není jasné, 

kde v nich Hudec nalézá ono lidové, ono „českoslovanské“.
165

 Thema je sice 

periodické a v malé třídílně formě, kterou užívá často lidová hudba. Odtud také 

její označení – písňová forma,
166

 ale melodika i frázování označit za „lidové“ jde 

jen stěží. Natož pak samozřejmě následný variační průběh. Hudec přiznal 

Variacím výše zmíněnou charakteristiku nejspíše v rámci paušalizace daného 

období. Podle autora toho textu by však bylo vhodnější Variace z tohoto 

„lidového“ žánru vyjmout. Koneckonců ani Havlík, který si jinak jak vidno, 

lidového charakteru ve svém sleevnote všímá, žádné takové charakteristiky 

kvartetním Thema con variazioni nepřisuzuje. 

 Také na pozadí Smetanových Tanců a Janáčkova quasi folklórního 

thematu, musíme označit Fibichovy Variace, spolu s Dvořákovými, za 

„národnostně“ neutrální. Oboje ctí řekněme „romantickou“ atmosféru. 

 Hudec nás svými závěry však upozorňujeme na další důležitý kontext, ve 

kterém Klavírní variace B dur vznikaly, totiž celkové hudebně-kulturní 

prostřední u nás v 70. letech 19. století, zejména v Praze; totiž „památný boj o 

                                                 
162 

Havlík 2001:16. 
163 

Ibid.: 17., viz také Očadlík 1950: 31. 
164

 O „českosti“ u Fibicha viz Nejedlý 1901: 49 – 57 a také Hostinský 1956: 404n. (stať Slovo 

o významu mistra Zdeňka Fibicha) 
165 

Ani Havlík o ničem podobném nepíše. 
166

 Janeček 1955: 194. 
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Smetanu“
167

, s ním spojená, podobně vášnivá, diskuze o „ideji slovanské 

hudby“
168

 a o „modernosti a pokroku v hudbě“.
169

  

 Takto zmíněnou dobu shrnuje Miloš Hons: „…začaly v Daliboru a 

Hudebních listech vycházet první kritické a analytické studie související se 

specifickou situací v české hudební kultuře. Smetanova a Dvořákova tvorba byla 

konfrontována s představami o národní hudbě a s tvorbou předních osobností 

německého romantismu. Z tohoto pohledu je pochopitelné, že hlavní zájem byl o 

moderní žánry programní hudby, operu a symfonickou báseň.“
170

 Součástí 

diskurzu byl také pojem „wagnerianismus“,
171

 přičemž jeden z nejzásadnějších 

hlasů v těchto všech konfrontacích patřil Otakaru Hostinskému, který patřil od 

roku 1871 k Fibichovým nejbližším přátelům.
172

 Důležitým textem, jenž zpětně 

hodnotí tehdejší spory a nastiňuje Hostinského koncepci, je stať O nynějším 

stavu a směru české hudby (1885). V ní se mimo jiné vymezuje vůči představám 

dalšího důležitého diskutéra té doby Maxe Konopáska
173

 a jeho příspěvkům do 

Hudebních listů: „Jinde zase žádáno na našich umělcích, aby celé hudby 

devatenáctého století raději zanechali a nové umění vykouzlili z několika 

pravěkých slovanských nápěvů, které prý se nedotknuty zachovaly v jakémsi 

odlehlém zákoutí karpatském… a toho žádáno s vážnou tváří, ne snad 

žertem.“
174

 Dále Hostinský volá po tom, aby českému skladateli byla dána 

svoboda, aby mohl studovat všechny dostupné formy a žánry a vzít si z nich to 

nejmodernější, co pak vloží do služeb národní hudby. 

                                                 
167

 Slovní spojení viz Nejedlý 1901: V, o tématu např. Lébl-Ludvová 1983: 387n. 
168

 Ottlová-Pospíšil 2006: 172 – 183. 
169

 Hons 2012: např. 46 – 47. 
170

 Hons 2012: 48, Lébl-Ludvová 1983: 331n. 
171

 Např. Ottlová-Pospíšil 1997: 96 – 110. 
172

 Hostinský komentuje dobu 70. let jako „samý spor a samý boj“, 1956:404.  
173

 Viz cit. Ottlová-Pospíšil. 
174

 Hostinský 1956: 372. 
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 Že bylo Konopáskovo nabádání, aby skladatelé studovali „pravěké“ písně 

a šli ad fontes české hudby, ve své době dosti vlivné, dokazuje tvorba;
175

 jak 

zmíněná Fibichova, tak také Antonína Dvořáka, který v 70. letech prodělal své 

slovanské období
176

 – Slovanské rapsodie, Slovanské tance (1. řada), Česká 

suita atd., a Bedřicha Smetany – České tance či Má vlast.  K vyřčenému je třeba 

dodat, že Fibich k naplnění „národní“ linie až na pár uvedených výjimek 

nevyužíval, oproti dvěma jmenovaným skladatelům, materiál lidových písní 

apod.,
177

 ale opíral se o „české“ náměty a žánrovou charakteristiku
178

 – viz i díla 

80. a 90. let; např. symfonická báseň Vesna, kantáta Jarní romance či opera 

Šárka.  

 Dobový kontext jsme tu ve zkratce předestřeli především z toho důvodu, 

abychom se uvědomili, v jaké pozici se v něm ocitají diskutované Variace. 

Nepatří totiž ani do „českoslovanského“ období, kde by je zjevně rád viděl 

Hudec, ani k tehdejším Hostinského „moderním“ žánrům, k programní hudbě, 

opeře, symfonické básni a melodramu. Vůči těmto proudům můžeme Variace 

označit jako demodé, anachronické. Ovšem vůči evropskému, zejména 

německému, kontextu nikoliv. Tam totiž „sebepotvrzující návrat“, jako reakci na 

tragické vojensko-politické události doby,
179

 vedlo k obratu k hudbě starších 

epoch,
180

 tedy k formám kontrapunktickým, ke suitě či právě k formě thema 

s variacemi,
181

 viz také exploatace této formy u Johannesa Brahmse. 

 Co bychom tehdy mohli vnímat na pozadí českého kontextu jako určitou 

rozeklanost, dvojkolejnost Fibichovy tvorby (Variace versus smyčcové kvartety 

                                                 
175

 Kopecký 2010. 
176

 Sluší se dodat, že Dvořáka s Fibichem té doby spojuje také neuvěřitelně vysoké 

kompoziční tempo, viz také Hostinský 1909: 45-46. 
177

 Ke vztahu Fibich a lidové píseň i folklór obecně viz Hudec 1966: 45.  
178

 Hudec 1971: 64. 
179

 Výsledcky prusko-francouzské války a krvavé potlačení pařížské komuny, viz Kopecký 

2010. 
180

 Kopecký 2010. 
181

 Pro úplnost připomeňme, že Fibich v roce 1877 komponuje i písně v němčině, do cyklů 

Neue Lieder a Frühlingsstrahlen. 
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„českoslovanského rázu“), to z hlediska kontextu evropského lze interpretovat 

jako dvě strany téhož. 
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IV. Závěr 

 

 Právě skončená diplomová práce se snažila předně odpovědět na otázky 

ze závěru nálezové studie, totiž vysvětlit rozpory v sekundární literatuře – 

rozdíly mezi Hudcovou monografií a Hudcovým Tematickým katalogem – a 

také osvětlit, proč se nález uskutečnil v archivu Zpěváckého spolku Hlahol. 

Nálezce vkládal naději do bližšího poznání osobnosti dedikanta profesora Josefa 

Sallače. Ukázalo se, že právem. Z důležité poznámky hudebního publicisty 

Ludvíka Boháčka vyplývá, že Josef Sallač měl hudební archiv, který kromě 

jiného ukrýval i opisy Fibichových skladeb. Tyto opisy vznikaly hlavně v 70. 

letech. Díky nim se například zachovala Sonáta č. 2 D dur pro housle a klavír, 

jejíž autograf, spolu s dalšími mnohými, Fibich zřejmě zničil v 90. letech. Dále 

z Boháčkovy předmluvy k vydání výše uvedené Sonáty rezultuje, že ještě v 50. 

letech byl archiv relativně pohromadě a v péči dr. Aloise Kašpárka. Sallačova 

pozůstalost se začala dělit až na konci 50. let: Sonáta putovala v roce 1958 do 

Českého muzea hudby a Variace B dur zhruba ve stejné době do Hlaholu. Právě 

to také vysvětluje zmíněné rozpory v literatuře. Hudec při vydání své 

monografie měl zřejmě ještě informace o Variacích v povědomí, při vydání 

katalogu již ne. Proč se nalezli Variace zrovna v Hlaholu, však úplně jasné není. 

Sallač jako milovník sborového zpěvu měl s Hlaholem četné kontakty, ale 

klavírní dílo? Možná se tam hudebnina dostala náhodně při četných přesunech 

not mezi Hlaholem a Českým muzeem hudby. I proto bude nanejvýš přínosné 

zjistit, jaký je další osud Sallačova archivu. Kdo ví, co všechno ještě turista a 

matematik Josef Sallač opsal? Tento úkol, ke kterému tato diplomová práce 

vyzývá, však nebude jednoduchý. Bude totiž třeba oslovit dědice a rodiny. 

 Druhým cílem překládané práce bylo začlenit Variace do Fibichova života 

a díla. Jak se ukázalo, Variace vznikly ve skladatelsky plodném období, které 

zároveň k patří zápasivým letům v české kulturní historii. 
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 Variace jsou jedinými zachovalými klavírními variacemi určenými pro 

pódium. Patří také k nejrozsáhlejším kusům pro klavír. Samozřejmě když 

pomineme cyklus Nálady, dojmy a upomínky. 

 Zhodnotili jsme také pozdější přepracování pro smyčcový kvartet Thema 

con Variationi B dur. Metamorfóza klavírních variací (1877) představuje cenný 

vzhledem do Fibichovy kompoziční práce. Dílo z roku 1883 pak lze považovat 

za povýšení původní předlohy. Je nejen bohatší o čtyři zajímavé variace a novou 

nádhernou codu, ale ukazuje větší harmonickou i rytmickou odvahu. 

 Z Fibichova díla – i z toho, jaké své kompozice v 90. letech zlikvidoval a 

jaké ponechal - můžeme odezírat, co považoval za své priority, čemu věnoval 

nejvíce energie, a je zjevné, že formy jako thema s variacemi mezi ně nepatřily. 

Z téhož díla ale také vidíme, že Fibich neustále studoval, zdokonaloval se a 

stavěl před sebe nové a nové úkoly. Do té linie naše Variace přirozeně zapadají. 

S tím souvisí kacířská otázka: proč Fibich Variace v 90. letech nezničil, když se 

s většinou absolutní, instrumentální, neprogramní hudby, a zvláště klavírní,
182

 

nekompromisně rozloučil? Viz ostatní variační cykly či řadu sonát. Naznačili 

jsme také, že Variace mohl pojímat jako žánrový úkol – vyzkoušet si pochod, 

polyfonní práci, formální i charakteristickou variaci. Opět o důvod k likvidaci; 

tento typ kompozic se nezachoval vůbec. Odpověď může být snadná: v 90. 

letech neměl autograf u sebe, ale byla v bezpečných rukou Sallačových. Ale 

měl-li autograf Fibich u sebe? Je možné, že Variace zachoval z úcty 

k dedikantovi, nebo si prostě ono „sladce roztoužené“183 thema s nápadnými 

zámlkami zamiloval. Vždyť jej použil hned třikrát. A to už něco znamená! 

 V každém případě - jak ukázala úspěšná novodobá premiéra v červnu 

roku 2012 – by to byla škoda, neboť jde skladbu velmi působivou a hodnou 

pódia. 

                                                 
182 

Jak informuje Nejedlý: „Fibich zničil celé čtyry pětiny svých 126 dvouručních 

[rukopisných] skladeb klavírních,“ Pmátník Fibichův 1910: 341. 
183

 Havlík 2001:17. 
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Prameny a literatura 

Prameny 

BOHÁČEK, Ludvík 

1950 Dílo Zdeňka Fibicha; Jubilejní seznam 

(Praha: Orbis, Knihovna společnosti Zdeňka Fibicha, sv. 4) 

 

DALIBOR (ANONYM) 

1879 Drobné zprávy (Dalibor, roč. I, č. 12, 20. dubna 1879, s. 97) 

 

DOLANSKÝ, Ladislav  

 1883 Z koncertní síně (Dalibor, roč. V., seš. 15, s. 149, 21. dubna 1883) 

 

DVOŘÁK, Antonín 

 1883 Legendy, op. 59 (tištěná partitura, Praha: Národní muzeum – České 

 muzeum hudby – Hudebněhistorické oddělení – fond Antonín Dvořák, 

 č. 995) 

  

 1955 Tema con variazioni, op. 36 (Praha: SNKLHU) 

 

FIBICH, Zdeněk 

 1877 (27. srpna) Druhá houslová sonáta do D dur (opis Josef Sallač, 

 Národní muzeum – České muzeum hudby – Hudebněhistorické oddělení – 

 fond S 80, č. 450) 

 

1877 (6. října) Variace na puvodní Thema/ Variace B dur (autograf, 

Praha: Notový archiv Zpěváckého spolku Hlahol Praha, sign. 5976) 

 

1883 (28. března) Thema con Variationi (autograf, Praha: Národní 
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muzeum – České muzeum hudby – Hudebněhistorické oddělení – fond 

S 80, č. 148) 

 

1883 (spolu s Janem Malátem) Velká teoreticko-praktická škola pro klavír, 

díl první, sešit 1-5, cvičení 4, s. 97 (Praha: Fr. A. Urbánek, U. 142) 

1886 Sonáta B dur pro pianoforte na 4 ruce, op. 28 (Praha: Fr. A. 

Urbánek, U. 356) 

  

 1911 Thema con Variationi B dur (Praha: Fr. A. Urbánek, U. 1581, hlasy) 

 

 1950 Sonáta D dur pro housle a klavír (Praha: Orbis, SZF, rev. dle opisu 

 Jaroslav Zich, předmluva Ludvík Boháček) 

 

 1961 Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír, op. 11 (Praha: SHV) 

 

HOSTINSKÝ, Otakar 

 1956 O nynějším stavu a směru české hudby, in: O umění 

 (Praha: Československý spisovatel) 

 

 1909 Vzpomínky na Fibicha (Praha: M. Urbánek) 

 

CHADOVÁ, Anna 

1999 Zdeněk Fibich, inventář fondu sign. S 80 (Praha: Národní muzeum – 

České muzeum hudby – Hudebněhistorické oddělení) 

 

JANÁČEK, Leoš 

 1990 Tema s variacemi, op. 1„Zdenčiny variace“ 

 (Praha: Editio Supraphon) 
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JELÍNEK, Hanuš (ed.) 

 1913 Padesát let Umělecké besedy 1863-1913 (Praha: UB) 

 

JENÍČEK, Václav Vladimír 

1929 Památce prof. Josefa Sallače (Časopis Klubu československých 

turistů, roč. XLI, č. 6, červen, s. 161) 

 

KAMENICKÝ, Stanislav 

Thematický seznam veškerých skladeb Zdeňka Fibicha od r. 1862 do 31. 

května 1885 (rukopis, Olomouc: Pozůstalost Stanislava Kamenického, 

Informační a dokumentační centrum Univerzity Palackého v Olomouci, 

nedat.) – Kamenický I. 

 

Přehled themat veškerých skladeb Zdeňka Fibicha (rukopis, Olomouc: 

Pozůstalost Stanislava Kamenického, Informační a dokumentační centrum 

Univerzity Palackého v Olomouci, nedat.) – Kamenický II. 

 

Přehledy veškerých skladeb Zd. Fibicha (rukopis, Olomouc: Pozůstalost 

Stanislava Kamenického, Informační a dokumentační centrum Univerzity 

Palackého v Olomouci, nedat.) - Kamenický III. 

 

Drobné prameny o jeho životě a díle (rukopis, Olomouc: Pozůstalost 

Stanislava Kamenického, Informační a dokumentační centrum Univerzity 

Palackého v Olomouci, nedat.) - Kamenický IV.  

 

KUNA, Milan (a kol.) 

 1988 AD – Korespondence a dokumenty, sv. 2 (Praha: Editio Supraphon) 
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 1989 AD – Korespondence a dokumenty, sv. 3 (Praha: Editio Supraphon) 

 1995 AD – Korespondence a dokumenty, sv. 4 (Praha: Bärenreiter Editio 

 Supraphon) 

 1997 AD – Korespondence a dokumenty, sv. 6 (Praha: Editio Supraphon) 

 1999 AD – Korespondence a dokumenty, sv. 7 (Praha: Editio Bärenreiter) 

 2000 AD – Korespondence a dokumenty, sv. 8 (Praha: Editio Bärenreiter) 

 2004 AD – Korespondence a dokumenty, sv. 10 

 (Praha: Editio Bärenreiter) 

 

MARX, Adolf Bernhard 

 1841 Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch-

 theoretisch, 1. díl, 2. vydání (Lipsko: Breitkopf und Härtel) 

 

 1842 Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch-

 theoretisch, 2. díl, 2. vydání (Lipsko: Breitkopf und Härtel) 

 

 1845 Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch-

 theoretisch, 3. díl, 1. vydání (Lipsko: Breitkopf und Härtel) 

 

NÁRODNÍ MUZEUM - České muzeum hudby – Hudebněhistorické oddělení 

 1884 fond Bedřich Smetana 

 (blahopřání-telegram, Muzeum Bedřicha Smetany, př. č. 34/91) 

 1912 fond Karel Kovařovic (blahopřání, S 115, G 8834) 

 1915 fond Hanus Wihan (blahopřání, S 211, inv. č. 121) 

 

NÁROD SOBĚ 

1880 Národ sobě; List pamětní, vydaný ve prospěch Českého divadla 

národního (Praha: Umělecká beseda) 
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PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ – Literární archiv 

 1878-1882 fond Josef Srb Debrnov (4 dopisy, z toho 1 nedat.) 

 1897-1914 fond František Bílý (3 navštívenky, př. č. 186/35) 

 1898 fond Jiří Václav Klíma (dopisnice, inv. č. 1198) 

 1900 fond Umělecká beseda – Hudební odbor (prezenční listiny, B34) 

 1901-1902 fond Josef Hlávka (2 navštívenky, př. č. 42/09) 

 1907 fond Josef Miroslav Hovorka (pohlednice, inv. č. 2364) 

 1915 fond Adolf Heyduk (navštívenka) 

 

PAMÁTNÍK FIBICHŮV 

1910 Artuš Rektorys, ed. (Praha: Mojmír Urbánek) 

 

RICHTER, Carl Ludwig Richter 

1900 Zdenko Fibich; Eine musikalische Silhouette (Praha: Fr. A. Urbánek) 

 

SALLAČ, Josef 

 1926 Seznam nocleháren KČST pro mládež 1926 

 (Praha: Klub československých turistů) 

 

SCHUMANN, Robert 

 1995 Thema mit Variationen „Geistervariationen“ 

 (Mnichov: G. Henle Verlag) 

 

SMETANA, Bedřich 

 1947 České tance (Praha: Fr. A. Urbánek a synové) 
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SVOBODA, Otakar – ŠÍP, Ladislav Šíp 

1950 Zdeněk Fibich (Praha: Gramofonové závody, n. p. – Centrogram) 

 

THEURER, Josef 

 1907 O posledních dílech B. Smetany (Naše doba XIV, 171n.) 

 

Nahrávky 

FIBICH, Zdeněk 

 1996 Zdeněk Fibich, Bedřich Smetana 

 (Praha: ARTA Records – Doležalovo  kvarteto) 

 

 2001 String Quartets 

 (Praha: Supraphon, SU 3470-2 131 – Panochovo  kvarteto) 

 

 2010 Variace B dur pro klavír 

 (pracovní nahrávka v archivu autora – Lucie Čížková) 

 

Literatura 

BUKOFZER, Manfred F. 

 1986 Hudba v období baroka (Bratislava: OPUS) 

DOLEŽALOVÁ, Hana 

 2011 Vývoj variační formy v klavírní literatuře 

 (disertační práce, Brno:  PedF  MU) 

 

EINSTEIN, Alfred 

 1989 Hudba v období romantizmu (Bratislava: OPUS) 
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GABRIELOVÁ, Jarmila 

 1983 Smetanovy České tance. Poznámky ke kompoziční a estetické 

 problematice (Miscellanea musicologica 30, s. 115 – 127) 

 

HAVLÍK, Jaromír 

2001 Commentary, in: Fibich, Zdeněk, String Quartets 

(Praha: Supraphon, SU 3470-2 131, s. 16 – 17, česká verze) 

 

HONS, Miloš 

 2010 Hudební analýza (Praha: TOGGA) 

 2012 Boj o českou moderní hudbu (1860-1900) (Praha: TOGGA) 

 

HUDEC, Vladimír 

 1966 Fibichovo skladatelské mládí (Praha: SPN) 

1971 Zdeněk Fibich (Praha: SPN, Olomouc: MTZ) 

2001 Zdeněk Fibich, Tematický katalog (Praha: Editio Bärenreiter) 

 

JANEČEK, Karel 

 1955 Hudební formy (Praha: SNKLHU) 

 

JIRÁNEK, Jaroslav 

 2000 Zdeněk Fibich (Praha: AMU) 

 

JUZA, Josef 

1994
1
, 2001

2 
Sallač, Josef (heslo), in: Významné osobnosti okresu 

Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou: Státní okresní archiv 

Rychnov nad Kněžnou, Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou) 
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KOPECKÝ, Jiří 

 2010 Fryderyk Chopin a koncept „českoslovanského stylu“ (Opus 

 musicum, r. 42, č. 3, s. 42–60) 

 

LÉBL, Vladimír – LUDVOVÁ, Jitka 

 1983 Nová doba, in: Hudba v českých dějinách, ed. Vladimír Lébl 

 (Praha: Supraphon) 

 

MICHELS, Ulrich 

 2000 Encyklopedický atlas hudby (Praha: Nakladatelství Lidové noviny) 

 

NEJEDLÝ, Zdeněk 

 1901 Zdenko Fibich, zakladatel scénického melodramu 

 (Praha: vlastním nákladem) 

 

OČADLÍK, Mirko 

 1950 Život a dílo Zdeňka Fibicha (Práce: Praha) 

 

OTTLOVÁ, Marta 

 1974 Tektonické problémy ve Smetanových studijních skladbách 

 (Hudební věda, č. 2, roč. XI, s. 150 – 169) 

 

OTTLOVÁ, Marta – POSPÍŠIL, Milan 

 1997 Bedřich Smetana a jeho doba (Praha: NLN) 

 

 2006 Idea slovanské hudby, in: Slovanství a česká kultura 19. století 

 (KLP: Praha) 
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RUDOVSKÝ, Martin 

2008 Variace B dur pro klavír Zdeňka Fibicha 

(Hudební věda, ročník XLV, č. 1-2, s. 115-124) 

 

2010 Variationen B-dur für Klavier von Zdeněk Fibich – Fund eines 

Autographs, in Musicologica Olomuncensia 12 – Zdeněk Fibich as a 

Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, s. 129 

– 140 (Olomouc: UP) 

 

SOUČKOVÁ, Jana 

 2012 Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2012 

 (Hudební rozhledy, č. 8, s. 11- 12) 

 

SLAVICKÝ, Milan 

 1974 Polyfonie ve Smetanově počátečním období 

 (Hudební věda, č. 2, roč. XI, s. 136 – 147)  

 

ŠPILAUER, Jiří 

 2001 Zdeněk Fibich, Kvintet D dur, op. 42, diplomová práce 

 (Praha: FF  UK, ÚHV, sign. G129-150/01) 
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Seznam příloh 

 

I. Zdeněk Fibich – Variace B dur pro klavír, autograf, Pražský Hlahol 

II. Pamětní list – Národ sobě, Autografy českých skladatelů operních 

III. Zdeněk Fibich – Thema con Variationi B dur, autograf (ČMH), 

1. notovaná strana 

IV. Zdeněk Fibich – Thema con Variationi B dur, hlasy, Fr. A. Urbánek 

V. Josef Sallač – fotografie z Časopisu KČT 

VI. CD – tracklist: 

 

 Variace B dur pro klavír 

  1. Thema – Poco allegretto      0:55 

  2. Variace I – Poco più moto      1:07 

  3. Variace II – Allegro moderato     0:39 

  4. Variace III – Canone all´ottava, Andante espressivo  1:13 

  5. Variace IV – Allegro marciale, Con fuoco   0:32 

  6. Variace V – Allegro brillante      0:38 

  7. Coda         0:53 

     klavír – Lucie Čížková 

 

 Thema con Variationi B dur 

  8. Thema – Assai moderato      1:00 

  9. Variace I – Poco più mosso assai leggiero  1:11 

  10. Variace II – Con moto e appassionato   0:59 

  11. Variace III – Andante espressivo    1:22 

  12. Variace IV – Allegro      0:37 

  13. Variace V – Allegretto     1:03 

  14. Variace VI – Vivace      0:22 
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  15. Variace VII – Larghetto     1:38 

  16. Variace VIII – Allegretto     0:34 

  17. Variace IX – Andante con moto    1:05 

  18. Coda – Lento non troppo ma espressivo   2:13 

     Doležalovo kvarteto 

 

  19. Tema con variazioni B dur     12:11 

     Panochovo kvarteto 


