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1. Osobnost Vít ězslavy Kaprálové a významné momenty jejího 
života 
 

1.1 Studium na Konzervato ři v Brn ě 
 

     Vítězslava Kaprálová se narodila 24. ledna 1915 v brněnském předměstí - Králově Poli. 

Hudba provázela Kaprálovou už od dětství. Její otec, Václav Kaprál1, byl soukromým 

učitelem hudby. Své znalosti uplatnil na vlastní soukromé klavírní škole v Brně - Králově Poli 

a později také na brněnské konzervatoři jako učitel teorie hudby a skladby. Hudbu studoval 

v Brně u Leoše Janáčka, v Praze u Vítězslava Nováka, který později ovlivnil i samotnou 

Vítězslavu Kaprálovou.  

     V roce 1916 začalo Rakousko-Uhersko, důsledkem světové války, pociťovat hmotný 

nedostatek, nejinak tomu bylo i v rodině Kaprálových. Poté, co byl otec povolán na frontu, se 

rodina uchýlila k matčiným rodičům do nedalekých Medlánek. V roce 1917 se vrátili zpět do 

Králova Pole. Po návratu z fronty si Václav Kaprál opět otevřel svou hudební školu. 

Kaprálová žila v době, kdy Evropa prožívala silné historické okamžiky. Narodila za první 

světové války a celý život byla neustále ve vleku dějinných událostí, které ji na jedné straně 

inspirovaly, na druhé straně oslabovaly a ničily. Vyrůstala v rodině, která si zakládala na 

národním přesvědčení a na úctě k národním tradicím. 

      Válečná doba, plná nejistoty, strachu. bídy a hladu zanechala svůj podíl na skladatelčině 

zdraví, což mělo za následek časté nemoci a léčení v plicním sanatoriu ve Starém Smokovci 

na Slovensku. Neustálé nebezpečí opětovného propuknutí tuberkulózy, jež se v oněch dobách 

vyskytovala nezřídka a kterou již sama prodělala, ji psychicky oslabovalo. Tehdy ještě nikdo 

netušil, že právě tato plicní choroba se jí za pár let stane osudnou. Přestože s plicní nemocí 

sváděla Kaprálová boj po celý zbytek života, nikdy se o něm nezmiňovala. Nebyla zvyklá se 

litovat, své problémy si řešila sama a na minulost nevzpomínala ráda. Její choť - Jiří Mucha 

dokonce ve své knize Podivné lásky uvádí, jak málo věděl o minulosti své ženy při vzniku 

knihy. Skladatelčino dětství a výchovné způsoby ze strany rodičů se v literatuře značně 

odlišují. Přemysl Pražák ve své monografii Vítězslava Kaprálová: Studie a vzpomínky píše: 

„Skromná byla domácnost Kaprálových, ale malému děcku dostalo se v plné míře všeho, čeho 

potřebovalo k svému blahu i vývinu ...“ 2 Jiří Mucha naproti tomu popisuje skutečnosti zcela 

                                                 
1 Václav Kaprál (1889 – 1947) český klavírista, pedagog, sbormistr, publicista a hudební skladatel 
2 PRAŽÁK, P. Vítězslava Kaprálová : Studie a vzpomínky. Praha : Hudební matice Umělecké besedy v Praze, 
1949, s. 10. 
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odlišně. Údajně matka Vítězslavy Kaprálové neposkytovala svému jedinému dítěti ideální 

výchovu. Nechávala ji často doma samotnou, opomíjela dávat jí najíst, pročež hledala 

nezřídka pomoc u sousedů či příbuzných. V rozhovoru pro blíže neurčený magazín pro ženy 

Kaprálová o svém dětství uvádí: „Drnkala jsem na klavír, sotva jsem naň dosáhla, ale neznala 

jsem samozřejmě noty. Nikdo se také nenamáhal mě je naučit. Tatínek byl ve válce, maminka 

vedla školu a na mne nebylo kdy, zejména, když se ještě nevědělo, zda ze mne jednou 

opravdu něco muzikálního může být. Tóny jsem tehdy rozeznávala pouze sluchem, nu, a 

protože jsem jinak neměla co hrát, komponovala jsem si leccos podle fantasie.“ 3 Její vztah 

k rodičům tyto neblahé zážitky výrazněji nepoznamenaly. Naučila se samostatnosti, díky 

svému vrozenému temperamentu projevovala cílevědomost a nemalou míru sebevědomí, jež 

rostlo s úspěchy v umělecké tvorbě, kterých dosahovala od dětství.  

     Po celé dny domem Kaprálových zněla hudba, a tak prvořadý vliv na hudební rozvoj 

skladatelky mělo právě rodinné prostředí. Nejprve se pokoušela napodobit otcovu hru na 

klavír, později i jeho komponování. Dnes dochované první skladbičky z dětství nejsou zcela 

jistě první. Celkem je těchto dokončených „prvotin“ devět. Vítězslava Kaprálová je později, 

když své kompozice třídila, nazvala společným názvem Z mojich nejranějších skladeb.4 

Rodiče velmi záhy poznali její talent a kladli na ni vysoké nároky. Věděli, že veškerý talent 

bez usilovné dřiny a sebezdokonalování je zbytečný.  

     V roce 1930 nastupuje Vítězslava Kaprálová na brněnskou konzervatoř, kde studuje 

skladbu pod vedením Viléma Petrželky5 a dirigování ve třídě Zdeňka Chalabaly6. Ve studiu 

tohoto oboru pokračovala později u dirigenta Charlese Muncha7 v Paříži. Vilém Petrželka 

představoval proti tehdejší praxi učitele dosti liberálního. Svým žákům poskytoval v 

komponování relativně volné pole působnosti. Nechával je podle své vůle experimentovat, 

požadoval však rozumové zdůvodnění, aby se s experimenty neztratil původní smysl 

uměleckého díla. O začátcích Vítězslavy Kaprálové na brněnské konzervatoři se Pražák ve 

své knize vyjádřil takto: „Prostřednictvím domácích večírků konservatoře seznámí se s ní také 

širší brněnská hudební veřejnost a její vývoj je sledován s nejživějším zájmem. Je to vývoj 

rychlý a přesvědčivý, tvůrčí zdroje Vitulčina nadání se uvolňují k vydání prvých 

                                                 
3 Dívka hudební skladatelkou a dirigentkou. Rozhovor s Vítězslavou Kaprálovou z Brna. Fragment. Zdroj 
neurčen, pravděpodobně magazín pro ženy (cca listopad 1936).  
Převzato z http://www.kapralova.org/OPUS_NOTES.htm#comments 
4 Naprostá většina rukopisné pozůstalosti Vítězslavy Kaprálové je nyní v majetku hudebního oddělení Zemského 
muzea v Brně. 
5 Vilém Petrželka (1889 – 1967) český dirigent, hudební skladatel a pedagog 
6 Zdeněk Chalabala (1899-1962) český klavírista, houslista, hudební publicista, hudební pedagog a 
významný operní dirigent 
7 Charles Munch (1891- 1968) francouzksý dirigent a houslista 
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skladatelských plodů, které už svým  rázem znatelně překračují hranice obvyklých 

žákovských komposicí.“8 Mladá skladatelka zadávala svým spolužákům studujícím 

nástrojovou hru nově zkomponovaná díla k prvnímu provedení. Měla tak poprvé  možnost 

setkat se s kritikou vlastních skladeb v médiích či přímo ústy návštěvníků. Nutno však 

podotknout, že poměr kritiky a chvály byl velmi nevyvážený na úkor výtek a Kaprálové tak 

na jedné straně zvyšoval pocit výjimečnosti, na straně druhé dodával chuti k další práci a 

sebezdokonalování. Všechny skladby, které pod vedením Petrželkovým napsala, byly 

zpravidla v dalším roce na veřejném koncertu konzervatoře provedeny. Všechny zážitky a 

události obohacovaly její dosavadní poznání a znamenaly tak rozšíření možností v její tvorbě 

o nové náměty a jiné způsoby hudebního zpracování. Hudební život Brna byl skutečně bohatý 

a Kaprálová se tohoto ruchu účastnila. Přestože neměl přímý vliv na utváření jejího osobního 

kompozičního stylu, rozšiřovala si tak obzory poznání a vzdělání. Seznamovala se 

s nejmodernějšími uměleckými směry a stále více pronikala do prostředí soudobé hudební 

problematiky.  

     Všechny pochvaly a uznání byly pro Kaprálovou nesmírnou vzpruhou. Jiří Macek ve své 

knize Vítězslava Kaprálová píše: „Právě morální podpora byla tím jediným, co k svému 

talentu a píli potřebovala. Jak jsme již řekli, nebylo snadné pro ženu proniknout tam, kde 

vlastně začínala jako první. Byla první ženou na brněnské konservatoři, která studovala 

skladbu, první byla i v dirigentském oddělení. Že se častěji než druzí setkávala 

s nepochopením nebo dokonce narážkou nebo výsměchem, je jisté. Hluboce ji to zraňovalo a 

její sebevědomí tím trpělo. Mnohdy skoro pochybovala, zda může být žena jako skladatelka 

platnou, zda její práce snad není jejím omylem.“9   

     Jako dirigentka vystoupila Kaprálová až na svém absolventském koncertě 17. 6. 1935, 

během něhož předvedla veřejnosti svůj Koncert pro klavír a orchestr d moll. Respektive pod 

její taktovkou zazněla pouze jeho první věta,  přesto se dá mluvit o okamžicích, které se zapíší 

do historie, jelikož to bylo vůbec poprvé, co se za dirigentským pultem objevila žena.10 

Klavírní part koncertu hrál její profesor Ludvík Kundera.11 Absolventský koncert sklidil 

veliký úspěch a mladé skladatelce se tak otevírá dráha k silné, úspěšné a plodné budoucnosti. 

Konzervatoř byla tehdy pro Vítězslavu Kaprálovou vrcholem i koncem možností, které jí 

                                                 
8 PRAŽÁK, P. Vítězslava Kaprálová : Studie a vzpomínky. Praha : Hudební matice Umělecké besedy v Praze, 
1949, s. 13. 
9 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 34-35. 
10 Celý koncert byl proveden 15. 10. 1036 v brněnském rozhlase, rovněž za řízení autorky se sólistou L. 
Kunderou.   
11 Prof. PhDr. Ludvík Kundera (1891 – 1971) český klavírista, hudební vědec, organizátor a pedagog, první 
rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 
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Brno mohlo nabídnout. Cítila, že jen nové prostředí a noví učitelé ji mohou dále zdokonalovat 

v jejím skladatelském i dirigentském umění. A tak se pro Vítězslavu Kaprálovou stává jejím 

touženým cílem Praha a v ní mistrovská škola Vítězslava Nováka. 

 

1.2 Studium na Pražské konzervato ři 
 

     Kaprálová přišla do Prahy a ta ji okouzlila svou historií i životem. Odchod z domova  

neznamenal pro mladou skladatelku především jen naplnění snu o umělecké kariéře, ale byl 

pro ni jakousi úlevou a osvobozením v životě osobním. Jiří Mucha ve své knize Podivné lásky 

podává svědectví o jejím nadšení z Prahy, která jí konečně dala klid na práci a ze které do 

rodného domu v Brně nespěchala. V kruhu svých spolužáků byla nepochybně jediná, jež měla 

za sebou bohaté účinkování na veřejnosti. Navštěvovala také Uměleckou besedu a koncerty 

České filharmonie. Sezóna 1936–1937 byla příznivě nakloněna soudobé hudbě, nebylo tedy 

pro Kaprálovou snadné se prosadit v takovém počtu nových kompozic a různých hudebních 

akcí. Setkala se tu s mnoha významnými umělci i skladateli a jejich tvorbou. Vznikala zde 

mladá generace skladatelů: A. Hába, P. Bořkovec, I. Krejčí, F. Bartoš, J. Ježek, P. Haas, E. F. 

Burian. V dubnu na jednom z uměleckých večerů se Kaprálová potkala s Bohuslavem 

Martinů12, budoucím profesorem v Paříži, nebo také se svým manželem Jiřím Muchou13.  

    Nejdříve bydlela u Staroměstského náměstí, pak na Ořechovce u příbuzných Uhlířových ve 

Střešovicích. V bytě měla k dispozici klavír, a tak měla pro komponování vhodné podmínky. 

Rodiče jí mnoho nepřispívali, alespoň ne tolik, kolik bylo nutné na rozepisování partů, opisy, 

nákupy notových materiálů atd. Jiří Mucha v knize Podivné lásky uvedl: „Ačkoliv se snažila 

víc než druzí, její příjmy se omezily na občasných sto, dvě stě korun za uveřejnění 

v časopisech, eventuálně za nějakou cenu. Aby si přivydělala, brala i takové věci jako rozbor 

klavírních skladeb Liszta a Chopina pro dizertační práci jednoho ze vzdálených kolegů.“14  

     Středem jejího pražského života a zájmu je ovšem hudba. Studium skladby na mistrovské 

škole u Vítězslava Nováka a dirigování u Václava Talicha započala Vítězslava Kaprálová 

v roce 1936. (Talich se jí dostatečně nevěnoval kvůli dirigování České filharmonie a opery 

Národního divadla, později dokonce odešel z konzervatoře). Přes hlubokou úctu a obávaný 

respekt před jedním z nejznámějších českých skladatelů Kaprálová neztrácela své pověstné 

sebevědomí a často se s Novákem odvážně pouštěla do debat. Brzy si ho však pro svou 

                                                 
12 Bohuslav Martinů (1890-1959) světově proslulý český hudební skladatel moderny 20. století. 
13 Jiří Mucha (1915- 1991) český prozaik, publicista a scenárista, syn malíře a grafika Alfonse Muchy. 
14 MUCHA, J. Podivné lásky. Praha: Eminent, 2004, s. 94. 
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nebojácnost a zapálení pro práci získala a pod jeho vedením pak výrazně rozvinula své 

schopnosti. Kaprálová se ale nenechala vést a ovlivňovat profesorovými neústupnými názory 

moc dlouho, brzy si dokázala obratně obhájit své a přesvědčit jej o vhodnosti nezvyklých 

skladatelských postupů. Po úspěchu a provedení Vojenské symfoniety se cítila natolik 

samostatná, že se často Novákovy pedagogické snahy nedočkaly žádné odezvy, dokonce 

Dubnová preludia a cyklus Navždy mu nedala k posouzení vůbec. Z hlediska sledování jejího 

vývoje je cenné, že do jejich vzniku nezasahoval. Jeho skladebný princip ji tedy zaujal jen 

krátkodobě, orientovala se postupně k neoklasicistnímu směru. 

     Po příjezdu z Českomoravské vrchoviny ze Tří Studní přinesla Novákovi spolu s Jarmilou 

Vavrdovou (interpretkou skladatelčiných písní a velkou přítelkyní) vzniklé dílo Sbohem a 

šáteček, op. 14 s dedikací „na rozloučenou nejkrásnějšímu městu Praze“. Byl překvapen a 

ohromen. Neměl o jeho vzniku zdání, složila jej poměrně rychle. To bylo pro tvorbu 

Kaprálové příznačné – skládat z náhlé myšlenkové invence a vše bezprostředně zapisovat do 

partitury. V opačných případech se k dílu vracela a usilovně na něm pracovala i několik 

měsíců. Kaprálová v této době získává dojem, že jí její rodná země poskytla vyčerpávající 

vzdělávací možnosti. Chce se setkat s cizími kulturami a své „obzory“ rozšířit světovým 

rozhledem. Uvažuje o studiu ve Vídni, po jistém váhání se však rozhoduje pro Paříž. Jiří 

Mucha k tomu ve své knize píše: „Nevím, proč se tak rozhodla žádat o stipendium do Francie, 

ale pravděpodobně setkání s Martinů v restauraci Metro přineslo své ovoce. Asi, když si 

prostudoval její práci, nabídl se jí za učitele. Také ji asi ujistil, že na Ecole Normale de 

Musique bude moci pokračovat v dirigování, které v Praze chtě nechtě zanedbávala. Jak 

k tomu došlo, není jasné, ale nějaká taková nabídka přijít musela a stačila k jejímu 

rozhodnutí.“15 

 

1.3 Studium v Pa říži 
 

     Po závěrečných zkouškách na pražské mistrovské škole v roce 1937 a zvážení všech 

možností dalšího působení se Kaprálová rozhodla využít možnosti zahraničního studia a 

podala si žádost o finanční stipendium na pařížské Ecole Normale de Musique. Do Paříže 

přijela v říjnu 1937. Pařížská hudební scéna třicátých let 20. století představovala to nejlepší, 

co mohl zájemce o současné směry očekávat. V začátcích jí byl velkou oporou již uznávaný 

Bohuslav Martinů. Uvedl ji do francouzské společnosti na jednom z pravidelných koncertů 

                                                 
15 MUCHA, J. Podivné lásky. Praha: Eminent, 2004, s. 98. 
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tzv. Tritonu16 a prostřednictvím M. Šafránka byla představena skladatelským velikánům – 

Honeggerovi, Milhaudovi, Schmidtovi a Schönbergovi. Navštěvovala nejen koncerty Tritonu 

a Societé des Concerts du Conservatoire, ale také literární večery, kde se osobně seznámila 

s předními literáty: J. Romainem, P. Valérym a dalšími.  

     Na vysoké škole École Normale de Musique studuje dirigování u Charlese Mucha a 

 kompozici u Bohuslava Martinů. Všeobecně se má za to, že vztah Martinů a Kaprálové byl 

víc, než jen pracovní vztah učitele a studentky, ale tento fakt v jejich školní spolupráci nikdy 

nepředstavoval žádnou překážku a obešel se bez sebemenšího problému.17 Jedním z jí 

nejbližších lidí byl tedy B. Martinů a dále okruh českých studentů a emigrantů (J. Mucha, R. 

Firkušný,18 J. Páleníček19, Kunderovi,…) Řada z nich se podílela na činnosti folkloristického 

kroužku, jehož funkce spočívala v přiblížení české kultury Francouzům. Kaprálová zde  hrála 

a upravovala lidové písně.  

     Martinů potlačoval její sklony k absolutní hudbě, přesto byl nadšen každou její skladbou. 

Dával jí rady v oblastech obsahových námětů, v obsazení skladeb, v názvech a dalších. 

Některé z jejích skladeb opravoval, nebo je dokonce dokončoval. Martinů nebyl například 

spokojen s instrumentací skladby Sbohem a šáteček, částečně ji dokonce upravil. Kaprálová 

nezřídka redigovala jeho práce a navrhovala jiná řešení. Věkový rozdíl mezi Kaprálovou a 

Martinů byl srovnatelný s generacemi otce a dcery, tudíž bylo téměř nevyhnutelné, že 

docházelo k určitým názorovým rozdílům a rozporům.  

     26. listopadu 1937 se uskutečnila premiéra Vojenské symfoniety na koncertu Ženské rady 

v sále pražské Lucerny. Slavnostní koncert, jemuž byl přítomen i prezident republiky, nebyl 

pouze uměleckou událostí, ale i vysoce společenskou a politickou záležitostí. Už to, že se zde 

hrálo poprvé dílo dvaadvacetileté skladatelky a že si toto dílo autorka sama řídila, bylo zcela 

ojedinělým případem. J. Macek ve své knize Vítězslava Kaprálová napsal: „I pro Českou 

filharmonii bylo naprosté novum hrát pod tak mladým dirigentem a k tomu ještě ženou. 

Samozřejmě, že čekali, co z toho bude. Jenže vzájemné očekávání a rozpaky brzy pominuly a 

styčné body byly nalezeny. Energické gesto, které u ženy nikdo z členů slavného orchestru 

nečekal, a potom znalost řemesla, to byly argumenty, které platily i na tyto zkušené hráče. Po 

                                                 
16 Sdružení významných pařížských skladatelů 
17 Dnes po smrti příbuzných Martinů i Kaprálové je o jejich vztahu napsáno mnoho publikací 
např.: UHER, J. Ona a Martinů. Tišnov: Sursum, 2002; MUCHA, J. Podivné lásky. Praha: Eminent, 
2004. 
18 Rudolf Firkušný (1912- 1994) český klavírista světového jména. 
19 Jan Páleníček (*1957) český violoncellista, zakladatel a vedoucí novodobého Smetanova tria. Pochází 
z hudební rodiny, je synem profesora Akademie múzických umění v Praze Josefa Páleníčka -
 klavíristy, skladatele, hudebního pedagoga a zakladatele původního Smetanova tria. 
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několika taktech byl stočlenný orchestr její.“20 Všechna nejvyšší společenská a umělecká 

uznání, daleko převýšila skladatelčino očekávání. Její popularita jakožto skladatele i 

výkonného umělce naráz vzrostla tak vysoko, jak tomu nebylo u žádného jejího vrstevníka u 

nás. O jejím pracovním tempu, které nastalo po tomto úspěchu Macek píše: „Její pracovní 

tempo od této chvíle až do konce života bylo intensivnější než v Praze. Skoro chorobně 

intensivní. I když se nám dnes zdá, že takové prožití života bylo řízeno snad i tím, co mělo 

přijít a co přišlo, a i když zase takové spoléhání na intuici by nebylo správné, neubráníme se 

takovému pocitu, neboť ve všech podobných námi poznaných případech vynikajícího talentu 

a krátkého života tomu skutečně, zdá se, tak bývá. Kaprálová přijela zpět do Paříže a její 

pracovní tempo se doslova zdvojnásobilo – jen pokud jde o komponování. Dvakrát tolik 

skladeb napsala za stejná dvě léta, srovnáme-li s obdobím u Nováka.“21 

     Domů se vrátila téměř na půl roku. Prázdniny strávila s Bohuslavem Martinů ve Třech 

Studních a v Poličce. Mnichovská dohoda způsobila vyklizení pohraničí a abdikaci Beneše. 

Nejistá situace pro všechny zapříčinila řadu problémů, se kterými se musela Kaprálová 

potýkat při získávání stipendia na další školní rok. Do Paříže se vrátila až v lednu roku 1939. 

S novým rokem se do Francie dostala zpráva o smrti Karla Čapka22 na Vánoce 1938. Jeho 

smrt zdrtila Čechy v budoucím protektorátu i ve Francii. S Čapkem byl v přátelském kontaktu 

Vítězslav Nezval23, který pár dnů poté vytvořil lyrickou báseň Karlu Čapkovi. „Česká 

kolonie“ v Paříži se chopila této iniciativy a ke Vzpomínkovému večeru na Karla Čapka byla 

Kaprálové zaslána objednávka na dílo pietního charakteru. Je zajímavé, že se nedostala k 

Bohuslavu Martinů – znal se s Nezvalem, setkali se spolu ve Francii a často si dopisovali. 

Kaprálová se zřejmě těšila větší oblibě díky mladosti a pohotovosti v komponování. Další 

ránou, která mladou skladatelku zasáhla, byla okupace a vyhlášení protektorátu Čechy a 

Morava 16. 3. 1939. Byla nucena s ostatními českými studenty opustit Paříž a ubytovat se ve 

vesnici nedaleko, kde neměla k dispozici klavír a kompozice pro ni nebyla možná.  

      V dubnu 1940 uzavřela Vítězslava Kaprálová sňatek s Jiřím Muchou, synem malíře 

Alfonse Muchy. Zbývalo jim sedm týdnů manželství, které byly zkráceny Muchovou 

vojenskou službou na jihu Francie. Mucha ji za necelý měsíc odváží s velkými bolestmi do 

nemocnice v jihofrancouzském Montpellier, kde 16. 6. 1940 podléhá roztroušené tuberkulóze. 

                                                 
20 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 134. 
21 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 135. 
22 Karel Čapek (1890-1938) český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf. 
23 Vítězslav Nezval (1900-1958) český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí 
osobnost českého surrealismu, národní umělec (1953), vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru.  
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2. Tvůrčí profil skladatelky - p řehled a obecná charakteristika díla 
 

2.1 Skladatel činy rané kompozice 
 

     Zájem brněnské skladatelky Vítězslavy Kaprálové o hudbu a kompozici byl rozvíjen již od 

dětství. Její otec Václav Kaprál byl prvotním článkem jejího vývoje. Jeho rané skladby se 

zařazují do období romantismu, obdivoval F. Chopina, až ve 20. letech se nechal inspirovat 

skladateli 2. vídeňské školy A. Bergem24 a A. Schönbergem25 a jeho „volnou polyfonií“. 

Zachází téměř k atonalitě. Pak se osamostatnil a v jeho písňové tvorbě se projevil silný vztah 

k lidovosti. Otcovy vlivy se v díle Vítězslavy Kaprálové odrážely po celou dobu její umělecké 

činnosti. Již v raném věku se často setkávala s pohádkovými příběhy a moravskými lidovými 

písněmi, které jí zpívala její matka a z nichž čerpala první, převážně rytmické podněty ke 

komponování. V dětství se u Kaprálové objevily také literární vlohy, které se projevily hlavně 

v dopisech rodičům z léčebného pobytu, kde uměleckým způsobem líčila kraj kolem sebe. 

Vlivem rodičů a jejich přátel26  se nakonec prosadil talent hudební nad literárním.  

     Ačkoli Otakar Šourek v Pražákově knize uvádí, že dílo V. Kaprálové tvoří více než dvě 

třetiny instrumentální hudba, přesto ona viděla těžiště své tvorby spíše v hudbě vokální. 

...“chtěla bych psát jen a jen písně, to je má největší láska.“27 Tato věta, i když řečena 

náhodou v rozhovoru s jednou přítelkyní, má ve skladatelčině tvorbě důležitý význam.  Rostla 

každou složenou písní. Od raných dílek na texty, které se nacházely u Kaprálů doma,  až po 

velké cykly Navždy nebo Sbohem a šáteček. Na počátku nebylo výjimkou, že komponovala 

písně na své vlastní texty. Obdivovala především české básníky (např. Hálka a Wolkera) a v 

próze dávala nejvíce přednost Gogolovi a jeho Večerům na Dikaňce, ke kterým se později 

vrátila s touhou napsat operu. 

     Skladatelčin první významný kompoziční projev se nám dochoval z roku 1928. Jedná se o 

tříhlasý dětský sbor na slova Jana Nerudy „Matičce“. Dílu předcházely „dětské skladbičky“, 

s kterými nelze sbor srovnávat, jelikož stojí vývojově mnohem výš. Kompozičně je proti 

                                                 
24 Alban Berg (1885-1935) rakouský hudební skladatel, klavírista a jeden z největších představitelů hudby 20. 
století, žák 2. vídeňské školy 
25 Arnold Schoenberg, narozen jako Schönberg (1874- 1951) rakouský modernistický hudební skladatel, hudební 
teoretik a příležitostný malíř 
26 V Brně-Králově Poli se Kaprálovi přátelili s L. Kunderou, V. Helfertem a O. Šourkem. 
27 Interview with Vitezslava Kapralova (fragment). Divka hudebni skladatelkou a dirigentkou. Rozhovor s 
Vitezslavou Kapralovou z Brna. Fragment. Zdroj neurcen, pravdepodobne magazin pro zeny (ca listopad 1936). 
Převzato z http://www.kapralova.org/OPUS_NOTES.htm#comments 
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předcházejícím skladbám bohatší, formou a modulačním plánem daleko kompaktnější. Poprvé 

byl proveden v koncentračním táboře ve Svatobořicích pod vedením V. Kaprála.  

     Kaprálová velmi přihlížela k zájmům otce, jenž ji od počátku ovlivňoval a nenásilně 

usměrňoval. Jeho vlastní díla, vycházející z tradice moravské lidové i umělé hudby, měla 

poněkud daleko ke kompozicím autorů 2. vídeňské školy či Pařížské šestky. Ani tehdejší 

tvorba Martinů nebyla Kaprálovi blízká. Naopak velkou inspirací se mu stal Leoš Janáček, se 

kterým cítil společnou moravskou melodiku a rytmiku a jehož vliv je v Kaprálově díle zcela 

evidentní.  Přestože Kaprálová svého otce a jeho práci velmi ctila, k Janáčkovi si nikdy cestu 

nenašla. Mluvila-li někdy o svých uměleckých vzorech, jeho jméno nikdy nepadlo. Její 

nezájem o Janáčkovu tvorbu je paradoxní, jelikož oba vycházeli ze stejných moravských 

kořenů. Přesto souvislost, budeme-li ji chtít vystopovat, tu je - a sice prostřednictvím vztahu 

k dílu Václava Kaprála, jenž byl Janáčkovým stoupencem. Její tvorba byla již od počátku 

nepřímo ovlivňována doma odposlouchaným dílem a tvůrčí podobnost mezi ní a otcem je 

snadno postižitelná, a to dokonce i na vyzrálých kompozicích.  

     Hudební život Brna byl skutečně bohatý a Kaprálová se tohoto ruchu účastnila. Přestože 

neměl přímý vliv na utváření jejího osobního kompozičního stylu, rozšiřovala si tak obzory 

poznání a vzdělání. Seznamovala se s nejmodernějšími uměleckými směry a vpravovala se do 

prostředí soudobé hudební problematiky. Z počátku zůstávala věrna moravské tradici a čistým 

melodickým konturám, později se snažila vyrovnat s výzvou moderních směrů a jejich 

experimentům v oblasti harmonie i rytmiky. Poznávala styly cizích skladatelů a našla-li u nich 

programovou či ideovou spřízněnost, přikláněla se k jejich tvorbě a přebírala ty prvky, jež jí 

byly vlastní.  

     Dílo Vítězslavy Kaprálové bylo v této době velmi ovlivněno jejím učitelem na 

konzervatoři V. Petrželkou. Ten byl žákem L. Janáčka i V. Nováka. Ve srovnání s 

pedagogickým přístupem Vítězslava Nováka se zdá Petrželkův přístup ke kompozici volnější. 

Ve svých skladbách Kaprálová často experimentovala, především v harmonické oblasti. 

Vycházela z romantické formy i harmonie, kterou se naučila mistrně ovládat.  

          O kompozicích V. Kaprálové během studijních let 1931- 1935 J. Macek uvádí: 

„Petrželka velmi citlivě rozpoznal její smysl a vlohy pro využití moderních výrazových 

prostředků, ale zároveň viděl, že jí chybějí základní znalosti kompozičního upřesnění a 

disciplinovanosti. Proto všechny kompozice, které psala pod jeho vedením, mají poměrně 

prostou fakturu, ale jsou vedeny, zvláště formálně, snahou o přesvědčivý výraz tvarový, 
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logické rozpracování tematického anebo aspoň melodického materiálu. V zásadě volí i 

harmonii poměrně prostou.“28 

     V roce 1932 složila Kaprálová „Legendy“ a „Burlesky“, svým způsobem ojedinělá díla, 

jelikož pro housle sólo nebo s doprovodem jiného nástroje jinak nekomponovala. Jedná se o 

skladby různého charakteru. Macek ve své knize píše: „Jsou-li pod týmž opusovým číslem, 

mohou být výrazným dokladem různorodosti jejího tvůrčího programu. Jsou svědectvím toho, 

jak Kaprálová tvořila nikoliv jen rozumem, ale jak komponování kořenilo přímo v jejím 

citovém životě. Veselá, živá a temperamentní, tu zase najednou tichá, zadumaná, prostá.“29 

Tento kontrast nalézáme také v „Legendách a Burleskách“. „Legenda“ op. 3 č. 1 je odrazem 

skladatelčiny rozvážnosti, tichého zamyšlení, naproti tomu „Burlesky“ op. 3 č. 2 jiskří ostrým 

moravským rytmem a veselou melodií. Hned po prvním provedení vzbudilo dílo velký zájem, 

dokonce  kritika v Lidových novinách psala o Burlesce, že by se „jistě bez všeho dobře 

umístila jako přídavkové číslo kteréhokoli sólistického pořadu.“30 Obě kompozice představují 

důležitý krok v uměleckém a technickém vývoji skladatelčiny tvorby.  

Opus pátý a čtvrtý představují dvě písňové sbírky. První na slova Rudolfa Bojka31 nazvaná 

Dvě písně, druhá Jiskry z popela na slova Bohdana Jelínka.32 Z celé Jelínkovy sbírky, nazvané 

Sněhová růže, si Kaprálová vybrala jen čtyři básně: 1. A táhnou myšlenky teskné, 2. Ty staré 

písně, 3. Jak na hedvábný mech, 4. Zůstaň ještě, moje dívko. Konečné uspořádání se však liší: 

1. Ty staré písně, 2. Jak na hedvábný mech, 3. Zůstaň ještě, moje dívko, 4. A táhnou myšlenky. 

Macek ve své knize píše: “Podle zápisu se lze domnívat, že se jí básně i celý cyklus čím dále 

více líbily, promyšlení a procítění je stále hlubší a vzrušenější. I melodická linie je bohatší. 

Lze se domnívat, že to tedy nebyl pouze náhodný výběr. Šlo  o vytvoření nálady, o vyjádření 

erotické myšlenky. Pozdější seřazení cyklu mění tento smysl, zato podtrhuje tendenci vyjádřit 

melancholii a snivost erotiky.“33  Hudebně je cyklus zajímavý tím, jakým způsobem 

přistupuje mladá skladatelka  ke zhudebnění textu a komponování písní. U každé písně 

prokazuje dostatek fantazie a vynalézavosti, výborným způsobem dokáže vyjádřit zpěvnost 

verše, stejně jako jeho obsah. Cyklus Kaprálová věnovala svému příteli z konzervatoře Otovi 

Vachovi.  

     Během prázdnin, které Kaprálová trávila v roce 1936 na letním pobytu ve Třech Studních,  

vznikl Smyčcový kvartet op. 8. Dílo vzniklo z potřeby plně vyjádřit prožité dojmy z uznání 

                                                 
28 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 38-39. 
29 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 26. 
30 Lidové noviny 19. 5. 1933 
31 Rudolf Bojko – básnický pseudonym Aloise Horáka (1877 – 1952) 
32 Bohdan Jelínek (1851–1874) český básník. 
33 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 30. 
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jakého se jí dostalo při absolutoriu v Brně a dále i přijetím na mistrovskou školu v Praze. 

Kvartet proto nese především stopy radosti z dosažených cílů. Osobitost provedení 

jednoznačně mluví o velké dávce sebevědomí, o schopnosti zvládnout kompozici. To vše dalo 

kvartetu zcela nový výraz, a proto se Otakar Šourek pravděpodobně domníval, že byl složen 

pod vlivem autorčina učitele V. Nováka. „Leccos spadá na vrub pochopitelného vlivu 

autorčina velkého učitele…“34 Z korespondence je ovšem jasné, že byl kvartet složen o 

prázdninách před příchodem k Novákovi.35 J. Macek ve své knize uvádí, že se jedná o 

Šourkův omyl.  

     První věta kvartetu je psána značně netradičně. Již při prvním pohledu na strukturu 

skladby, narazíme na poměrně málo vyhraněné tonální rozvržení. Samotná témata jsou 

melodicky výrazná, mají nápadné začátky, ale naopak málo výrazný závěr. Často jsou zcela 

bez závěru a pokračují ve svém rozvedení. Již zmíněná tonální neurčitost znesnadňuje 

stanovit význam jednotlivých témat a jejich využití ve stavbě věty. Invence témat je naopak 

velmi bohatá. Disonance a harmonické „výstřednosti“ zde v důsledku polyfonického vedení 

hlasů postoupily podstatně kupředu. Harmonie, tématická práce, polyfonické vedení hlasů, 

tvar témat, to vše předznamenává budoucí skladatelčiny skladby. Druhá věta spíše navazuje 

na tradiční zpěvné věty jiných skladeb. Dlouhé melodické téma dává příznačný ráz celé větě. 

Stejně jako u první věty zde nacházíme častá tempová rozlišení. Do zpěvné věty vnáší určitý 

akcent často použitý tečkovaný rytmus. Třetí věta jsou variace s codou. Ovšem jednotlivé 

variace nejsou od sebe znatelněji odlišeny tvarem ani charakterem. Spíše se jedná o sled 

nápadů, stavěných na skladatelčině vynalézavosti. Žádný vnitřní řád ve sledu variací 

nenalezneme. Pro vývoj skladatelčina kompozičního stylu tu je důležité, že se opět více blíží 

k tonální neurčitosti. Zprvu melodie svým průběhem jednoznačně ukazuje na určitou tonální 

příslušnost, ale ostatní hlasy a jejich vzájemný harmonický vztah určitou tonalitu vyvrací. Pro 

Vítězslavu Kaprálovou má toto dílo v jejím tvůrčím rozvoji důležitý význam. Je bezprostřední 

reakcí na životní zážitky. Dílo bylo složeno na rozhraní období prvního – školního a druhého, 

v němž za pomoci svého učitele V. Nováka získává její umělecká práce potřebnou osobitost. 

Tímto dílem Kaprálová předznamenává svou tvorbu na dlouhou dobu dopředu. Poprvé byl 

Smyčcový kvartet proveden na zahajovacím koncertu Moravského kvarteta 5. 10. 1936.  

     Studium v Petrželkově kompozičním oddělení bylo pro usměrnění a upřesnění 

skladatelčina kompozičního slohu velmi důležité. Prudký vývoj zaznamenala především práce  

                                                 
34 PRAŽÁK, P. Vítězslava Kaprálová : Studie a vzpomínky. Praha : Hudební matice Umělecké besedy v Praze, 
1949, s. 32. 
35 V dopise rodičům z 8. 1. 1936 Kaprálová píše, že na Novákovo doporučení nebude psát písně, a že mu donese 
k posouzení kvartet, který psala o prázdninách.   
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s formou a tématickým materiálem. Petrželka rozvíjel romantický charakter jejích skladeb a 

osobitost tématického a motivického materiálu. Skladby, které u něho psala, byly pro ni 

především otázkou dokonalého zvládnutí formy.  

 

2.2 Kompozi ční práce z doby studia na Pražské konzervato ři 
 

     Studium v mistrovské třídě V. Nováka v Praze bylo pro Kaprálovou velmi poučné. Novák 

byl velkým znalcem také umění výtvarného a literárního, proto se P. Pražák v monografii o 

Kaprálové právem domnívá, že jí „byl nápomocen při výběru textů“36. Vhodná ke zhudebnění 

se jim jevila poezie od básníků: J. Čarka37 (v písňovém cyklu Navždy op. 12), kterého 

zhudebnil i sám Novák, J. Seiferta (v písňovém cyklu Jablko z klína op. 10), V. Nezvala 

(píseň Sbohem a šáteček op. 14), J. Hory, F. Šrámka atd. 

     Do pražského skladatelského života vkročila úspěšně poté, co dostala od Nováka za úkol 

zkomponovat passacaglii. Po několikerém přepracování překvapila originálním pojetím 

formy, vytvořila hravou veselou skladbu v živějším tempu, kde se téma přesouvalo do všech 

hlasů. Nazvala ji Groteskní passacaglia. Vyhrála s ní soutěž vyhlášenou časopisem Tempo. 

Aby bylo možné porozumět a určit, do jaké míry byla Kaprálová při kompozici passacaglie 

ovlivněna svým učitelem V. Novákem, je nutné v krátkosti představit jeho kompoziční 

techniky. Z romantické epochy a impresionismu načerpal výrazové prostředky, rytmus, 

harmonicko - melodické myšlení a další základní prvky nutné ke komponování, které 

následně přehodnotil a vytvořil si charakteristickou „novákovskou hudbu“. Inspiroval se 

nejčastěji lidovou tvorbou (literární, hudební), přírodou a z pocitů ohrožení Evropy 

fašistickou ideologií vytváří díla s rysy lásky k vlasti (Jihočeská suita). 

     Na zmiňovaný vlastenecký rys Novákovy tvorby navázala Kaprálová ve svém tehdy 

nejhranějším díle. Melodie bohatá na kvartové a kvintové intervaly s pochodovou rázností ji 

přivedla na myšlenku nazvat skladbu Vojenská symfonieta op. 11. Dílo po několikerém 

přepracování dokončila v únoru roku 1937. Vojenská symfonieta znamenala pro Kaprálovou 

více než doposud napsané skladby. V díle se odráží vše, čemu se mohla u Nováka naučit. 

Inspiroval ji jak svými skladbami, tak i svým uměleckým a společenským postavením. Její 

typické znaky hudební řeči nyní pokračovaly vlastní cestou. Symfonieta ji otevírala 

perspektivy nových možností. Už během kompozice symfoniety byl s úspěchem proveden 

                                                 
36 PRAŽÁK, P. Vítězslava Kaprálová : Studie a vzpomínky. Praha : Hudební matice Umělecké besedy v Praze, 
1949, s. 63. 
37 Jan Čarek (1898-1966) básník, autor literatury pro děti. 
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cyklus Jablko z klína a po premiéře byly také kritikou vřele oceněny Tři kusy pro klavír. O to 

více byla symfonieta očekávána. Premiéra se uskutečnila 26. 11. 1937 v Praze, kdy ji 

představila Česká filharmonie pod vedením samotné Vítězslavy Kaprálové. Dílo věnovala 

prezidentovi E. Benešovi. Za necelý rok po svém uvedení ji nastudoval londýnský Orchestr 

BBC, rovněž pod vedením autorky.  

      Pracovní vypětí mělo odezvu v další její práci. Kaprálová po ukončení symfoniety delší 

dobu nepracovala a k větší práci, Dubnovým preludiím, se dostala poměrně později. Navždy 

op. 12, cyklus třech písní (Ruce, Žal, Navždy), složila Kaprálová v červnu roku 1937. Básně 

jsou vybrány z Čarkovy sbírky Hvězdy na nebi (Žal, Navždy). Ruce pak ze sbírky Jaroslava 

Seiferta Jablko z klína. Vedle Vojenské symfoniety tu stojí Navždy jako vrchol  její dosavadní 

tvorby. 

     Píseň Sbohem a šáteček op. 14 je poslední skladatelčinou skladbou z období pražských 

studií. Dílo věnovala „na rozloučenou nejkrásnějšímu městu – Praze“ a bylo zachováno jako 

rukopis v pěti exemplářích. Jiří Macek o této písni píše: „…je opravdu nejkrásnější písní 

nejen z kompozic z doby pražského pobytu, ale z celé její tvorby.“38 Sbohem a šáteček tak 

stojí na vrcholu pražského období. Organicky z něho vychází a vyplňuje určité historické 

období skladatelčina vývoje.  

     Vteřiny op. 18 jsou zvláštní sbírkou různorodých písní zkomponovaných postupně během 

let 1936 – 1939 v Praze, Brně a Paříži pro nejrůznější příležitosti, přátele i rodiče. První písní 

sbírky je „Bílým šátkem mává“ (1936) na slova J. Seiferta. „Rodný kraj“ z roku 1937 je 

zhudebněním textu básníka Jana Čarka. „Píseň milostná“ je inspirována textem moravské 

lidové poezie ze sbírky Františka Sušila. „Velikonoce“ na slova Fráni Šrámka zkomponovala 

Kaprálová v roce 1937 v Praze. „Posmrtná variace“ je klavírní mezihra věnovaná vzpomínce 

na prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Kaprálová ji 

zkomponovala 14. září 1937, v den Masarykovy smrti. O čtyři dny později ji otiskly Lidové 

noviny. Skladba je variací na melodii lidové písně „Tatíčku starý náš“. Píseň „Léta mlčí, léta 

jdou“  byla napsána v Brně 26. března 1937, v den otcových narozenin, na slova Fráni 

Velkoborského. Píseň „Novoroční“ na text Josefa Hory byla napsána v prosinci 1936 v Praze. 

Skladba vyšla k novému roku 1937 v klubu přátel hudby jako novoročenka Melantrichu.  

      Tato doba dala vzniknout jejím nejvýznamnějším písňovým cyklům39, které navazují na 

díla předchozí a ústrojně zapadají do autorčina tvůrčího vývoje. Zvlášť patrná je zde citlivá 

práce s básnickým textem, který prozrazuje hlubší pochopení obsahu básnického slova. 

                                                 
38 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 32. 
39  Jablko z klína (1936), Navždy (1936- 37), Sbohem a šáteček (1937). 
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Zdrojem skladatelčina uměleckého růstu není jen přísné vedení Novákovo, nýbrž celkové 

dozrávání jí samotné, ujasňování si názorů a problémů, což přineslo změny v podobě širšího 

uchopení tématu a jeho následného zpracování. Schopnost vyjadřovat i složitější myšlenky 

způsobem harmonicky a formálně prostým napovídá, že Kaprálová ve své kompoziční 

vyspělosti opět postoupila o další stupeň výš. 

 

2.3 Pařížská studia a skladatel činy nejvýznamn ější kompozice 

tohoto období 

 

     Do Paříže přijela Kaprálová v říjnu roku 1937. V začátcích jí byl velkou oporou v té době 

již uznávaný Bohuslav Martinů, který ji uvedl do francouzské společnosti.  

     Mezi lety 1937 – 1938 skládá Kaprálová baladu pro smíšený sbor, sóla a orchestr na text 

L. Podjavorinské40 s názvem Ilena op. 15. Kaprálová se věnovala sborové tvorbě jen zřídka. 

Ovšem  po příchodu do Paříže začala pracovat ve veřejných spolcích a spolu s českými 

stipendisty tak vytvořila folkloristickou skupinu, která zpěvem a tancem seznamovala 

Francouze a ostatní cizince v Paříži s lidovou tvořivostí u nás. A pro ni také později psala 

sborové úpravy lidových písní. Pro Kaprálovou se stává Ilena poněkud zvláštním dílem. Je to 

její jediná programní skladba. Balada vznikla v době, kdy stála skladatelka na „rozcestí“ toho, 

čemu se naučila doma a tím, co slyšela v Paříži a co poznala u Martinů. Ve srovnání s druhou 

větší skladbou té doby, Triem pro hoboj, klarinet a fagot (odlišný styl kompozice, bližší 

soudobým moderním skladbám současné Paříže) řadíme Ilenu mezi poslední skladbu 

doznívajícího romantického období. 

     V. Kaprálová se v této době rozhodla pro chronologické uspořádání dosavadních kompozic 

a pro jejich opusové označení. Tím také považovala celou svoji dosavadní práci za 

„uzavřenou“ a následující kompozice již řadíme do období nového.  

     Pod dojmem obrovského úspěchu Vojenské symfoniety v Londýně si tamní Universal-

Edition vyžádala od Kaprálové symfonickou suitu na téma českých písní a tanců. Suitu 

rusticu op.19 (původně Suita rusticana) tvoří celkem 3 věty, každá je vybudovaná na základě 

dvou lidových písní odlišného charakteru. Zpracování suity je zcela osobité, stěží bychom 

v naší hudební literatuře našli v technice přístupu k námětu a ve způsobu zpracování srovnání. 

Základním znakem celé suity je nesmírná jednoduchost a strohost užití všech kompozičních 

                                                 
40 Ludmila Podjavorinská, vl. jménem Ludmila Riznerová (1872-1951), významná slovenská prozaička a 
básnířka, autorka lyrickoepických i epických básní. 
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prostředků. Harmonickou stránku skladby tvoří základní harmonické funkce, které vychází 

z přirozeného harmonického myšlení použitých lidových písní. Ještě patrnější je zde 

důslednost polyfonického vedení hlasů. Zvláštním případem je poslední část suity, kde jsou 

místa psaná zřejmě bezprostředně pod dojmem studia a rozboru kompozičního stylu Igora 

Stravinského.  

     Během roku 1939 pracovala Kaprálová na Partitě op. 20 pro smyčcový orchestr a klavír. 

V díle se odráží vliv B. Martinů, který o jejich spolupráci na této skladbě píše: „Je možno, že 

jsem zasáhl do této skladby více, než bych si byl přál, ale oba jsme ji považovali spíše za 

cvičení. Její technika skizzovací byla do značné míry obdobná mé vlastní, to jest plná a 

okamžitá skizza orchestru, tedy ne příprava v klavírním výtahu.“41 Partita a práce na ní měla 

pro skladatelku a její další kompoziční vývoj důležitý význam, který lze přirovnat k dřívější 

práci na Vojenské symfonietě u Vítězslava Nováka. Premiéra Partity se konala 12. 11. 1941 

v Brně.  

     Vedle kompoziční práce se Vítězslava Kaprálová snaží v Paříži proniknout i jako 

dirigentka. Sjednává si s pařížským rozhlasem koncert, na němž by provedla svou Vojenskou 

symfonietu. Také chce odjet na koncertní turné do Londýna. Obojí se ale neuskutečňuje. Na 

Paříž začíná doléhat strach a obavy z války, což narušuje i hudební život. Na Kaprálovou 

v této době také začíná v plné síle doléhat její nemoc, která ji pozvolna připravuje o poslední 

zbytky sil. K plicní nemoci se přidružily i neradostné zprávy z okupované vlasti a Kaprálová, 

stále jako stipendistka v cizí zemi, cítila víc než  bezmocnost, se kterou mohla jen přihlížet a 

očekávat vývoj dalších událostí. Poslední návštěvu domova v Československu vykonala v létě 

1939, po jejím návratu do Paříže na podzim téhož roku vypukla v Evropě druhá světová 

válka.  

    Vítězslava Kaprálová v této době skládá spíše příležitostné skladby, nálada a zhoršující se 

zdraví ji brání v její práci. Pro svou matku k narozeninám píše píseň „Můj milý člověče“. 

Touto písní, dodatečně vkomponovanou, uzavřela písňový cyklus Vteřiny op. 18.  

      Skladba, charakterizující skladatelčino poslední tvůrčí období a nejvyšší dosažený stupeň 

její vývojové linie, nese název Concertino pro housle, klarinet a orchestr op. 21. Tématický 

materiál skladby je obtížně rytmicky členěný a melodicky velmi komplikovaný. Macek ve své 

knize píše: “Bylo to poslední, nejrozsáhlejší dílo, nejniternější ohlas prožité doby. Tato doba 

v ní vzbudila smutek hudebních obrazů Concertina, ale tato doba z ní vysála lyriku její 

                                                 
41 PRAŽÁK, P. Vítězslava Kaprálová : Studie a vzpomínky. Praha : Hudební matice Umělecké besedy v Praze, 
1949, s. 127. 
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invence. Jak pozvolna jiný charakter dostávají její skladby, jak jsou odměřenější, stále více 

promyšlené než cítěné.“42 

      I přesto, že Kaprálové dílo zůstalo do jisté míry torzem, tvoří výrazný progresivní moment 

ve vývoji české hudby první poloviny 20. století. Její dílo je pozoruhodné jak počtem, tak  

hodnotou o to víc, uvědomíme-li si, v jak mladém věku skladatelka zemřela a jakým neklidem 

byl její život sužován (nemoc, válka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 189. 
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3. Klavírní dílo - stru čná charakteristika a rozbor vybraných skladeb 

 

3.1 Z mojich nejran ějších skladeb 
 

     V letech 1924 – 1928 vznikl klavírní cyklus Z mojich nejranějších skladeb. Kaprálová si 

těchto skladeb moc nevážila, považovala je za pouhé pokusy bez umělecké hodnoty: 

„Především jsem zhudebňovala slyšené vyprávění z pohádek, hlavně čarodějnice a jiné 

strašidelné zjevy. Sbírka se jmenuje "Z mojich nejranějších skladeb", je ovšem určena pouze 

pro soukromí, nikoliv pro veřejnost, ačkoli jedna ze skladeb vyšla dokonce tiskem - Na 

dalekou cestu.. Rozhodně si této věcičky příliš necením. Hledím na to jako na prvé pokusy, 

avšak někdy se přece jen divím, že se mi to už tenkrát dařilo.“ 43 V době, kdy cyklus vznikal, 

pobývala Kaprálová částečně doma, v Králově Poli a částečně ve Starém Smokovci. 

Okolnosti pobytu v léčebně v horském prostředí Tater přímo ovlivnily pozdější autorčinu 

kompoziční práci na klavírním cyklu, své dojmy z nových poznatků zapisovala a v dopisech 

posílala rodičům do Brna. Každá skladbička je opatřena názvem. Ryze programní skladby 

obsahují stručné popisy jednotlivých motivů. Tyto komentáře napomáhají lepší představě a 

výrazu při klavírní interpretaci.       

     První skladbička cyklu, datovaná 5. 10. 1924, má název V říši bájí. Sám název poukazuje 

na inspirační zdroj. Byly jím pohádky. „Na prostou dětskou duši tu působily nejvíce některé 

výjevy, z nichž si „malá skladatelka“ vytvořila jakousi dějovou osnovu, kterou pak hudebně 

zobrazila.“44 Kaprálová vpisovala mezi noty poznámky naznačující děj: Smutek Rusalky, 

Bouře se vzdaluje, Noc, Víly přiběhnou a další. Každý dějový motiv je vyjádřen několika 

takty navazujícími bezprostředně na sebe. Přestože tuto dvoustránkovou skladbičku 

Kaprálová zkomponovala ve svých devíti letech a nelze ještě hovořit o kompozici, 

prokazovala již nyní jako dítě výrazný umělecký talent a schopnost neobyčejné tvůrčí 

fantazie.  

     Skladbička začíná v předepsané dynamice pp zvětšenou kvartou C-Fis v půlových 

hodnotách, která se vzápětí stane ostinátním doprovodem následujícího motivu. Následuje 

dvoutaktový motiv v pravé ruce - staccatované es2, ozdobené skupinkou (c2-d2). Tento motiv 

je dále transponován do jednočárkované a tříčárkované oktávy. Tato část skladbičky má 

mollový charakter (c, es). Počáteční zvětšená kvarta v prvním a druhém taktu podle slovního 

                                                 
43 Rozhovor s Vítězslavou Kaprálovou z Brna. Moravanka, magazín pro ženy (listopad 1936).  
Převzato z http://www.kapralova.org/OPUS_NOTES.htm#comments 
44 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 10. 



 

24 

popisu symbolizuje Noc. Tu Kaprálová vyjádřila pomalým tempem s rytmem v půlových 

hodnotách a nízkou dynamikou, navozující tajuplný pocit napětí. Je zajímavé, že Kaprálová 

použila právě interval zvětšené kvarty, který zní velice disonantně, ve středověku byl 

označován jako „diabolus in musica“  – ďábel v hudbě.  

Př. č. 1: Úvodních 5 taktů skladbičky 

 

 

 

     Skladbička s názvem Válka je dobou svého vzniku (27. 11. 1924) druhou v pořadí. Vznikla 

zhruba o dva měsíce později než V říši bájí. Toto jednostránkové dílko je zvláštní již výběrem 

tématu. Opět jako u předchozí skladbičky i zde jsou jednotlivé motivy opatřeny názvy: 

Číhání, Přepadení, Rozptýlení nepřítele, Na bojišti klid a Doznívání.  

     Tato skladbička, i když je oproti předchozí kratší, je z kompozičního hlediska složitější. 

V 4/4 metru a předepsaném tempu (zvolna) začíná opět motivem v levé ruce, který v tiché 

dynamice (pp) a kontra oktávě melodicky opisuje akord g moll (g¹-d-b¹), jehož obrys (g-d) se 

od taktu 5 stane ostinátním doprovodem. Vpády čistých kvart v oktávových a sekundových 

transpozicích tvoří motiv, který je v taktu 9 ukončen vzestupným glissandem. Jedná se tedy o 

miniaturní skladbičku s charakteristikami boje, trumpety (kvarty), rozptýlení nepřítele 

(vzestupné glissando). Tyto představy boje nejsou dále hudebně rozšířeny.  

     Oproti předchozí skladbičce zní Válka nelibozvučně (nepočítáme-li úvodní čtyři takty a 

závěrečný takt). Je to jistě dáno volbou programu a představami dítěte, které ve válce prožilo 

první tři roky svého života a následky války si jistě živě pamatovalo. Skladba působí poněkud 

atonálním dojmem (viz pentatonické postupy, nelibozvučné harmonické intervaly a 

zahušťování souzvuků). Jednostránkovou Válku tvoří celkem 31 taktů.    
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Př. č. 2: Úvodních 6 taktů 

 

 

 

      Skladbička V myšlenkách je třetí v pořadí. Kaprálová ji zkomponovala 1. 1. 1925. Jedná 

se o skladbičku charakterem (obsahem) a tvarem (formou) odlišnou než první dvě. Tentokrát 

nejsou jednotlivé motivy pojmenovány jako u předešlých skladbiček, program zde není 

konkrétní. Hudba zde nezachycuje děj, ale pouze jeho myšlenkovou rovinu. Nevíme, jaké 

myšlenky stály v pozadí tvoření tohoto dílka. Proto skladbička působí spíše jako preludium, 

invence či fantazie.  

     Part pro pravou ruku tvoří opakující se tón, který lze klasifikovat jako ostinátní doprovod 

k melodicko rytmickému motivu, který hraje levá ruka. Tímto tónem je tónické „a“ v malé 

oktávě a ve druhém taktu dominantní „e1“. Motiv v levé ruce je vystavěn z terciových 

vzestupně-sestupných postupů v  rozsahu čisté kvinty. Hned v taktu 2 je motiv v levé ruce 

zopakován v jednohlase a je veden v horizontální inverzi od tónu d1. I když s levou rukou 

tvoří jen dvojhlas, působí tento takt harmonicky jako a moll s přidanou kvartou.  Takt 3 je 

opakováním taktu 1, takt 4 ukončením čtyřtaktové fráze.  

     Celá skladbička působí lyricky, romanticky, navozuje pocit zasněnosti. Celkově navozuje 

příjemné pocity. Svou povahou i strukturou může připomínat Chopinova preludia. Macek 

píše: „Skladbička znamená tak náhlý skok v hudebně vyjadřovacích schopnostech, že jsme 

skoro v pochybách, jaký byl skutečný podíl devítiletého dítěte na této skladbě. Jistě tu měl 

velký vliv otec, který četl první kompoziční pokusy své dcery podobně jí náležitě vysvětlil 

nejzákladnější zákonitosti hudební skladby. Ovšem, vzhledem k tomu, že se totéž objevuje i 

v dalších kompozicích, zdá se, že skutečných zásahů tu bylo asi málo.“45 V myšlenkách 

sestává celkem z 15 taktů. 

 

 

 

                                                 
45 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 11. 
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Př. č. 3: Úvodní 2 takty skladbičky V myšlenkách 

 

 

 

     Čtvrtou v pořadí podle chronologického datování vzniku je skladbička Přístav. Kaprálová 

ji složila 5. 1. 1925. Zde opět čteme v partu poznámkový komentář k jednotlivým motivům: 

Vlnky, Rozjíždějící se loď, Zpěv lodníků...doznívá v dáli, Přístav opuštěn.  

     Přístav začíná v rychlém tempu (allegro) a nízké dynamice motivem v prvním taktu, 

v následujících taktech je transponován do nižších oktávových poloh. Melodicky vychází z  

dominantního septakordu d-fis-a-c, rozloženého vzestupně a sestupně mezi obě ruce. Metrum 

skladbičky je od počátku v celém taktu. Skladbička je zajímavá především z toho hlediska, 

jak se „malé“ Kaprálové podařil vyjádřit proces pohybu. Skladba začíná šploucháním vlnek. 

Ty Kaprálová zobrazuje pomocí rozložených akordů. Pohyb nahoru (d3-fis3-c4) a dolů (c3-a2) 

s pomlkou uprostřed navozuje pocit kolébání, změny směru, tedy i pohyb vlnek. 

Dvoustránkový Přístav má celkem 32 taktů. 

Př. č. 4: Úvod skladbičky 

 

 

 

     Pátou skladbičkou v pořadí je Touha. Tehdy desetiletá Kaprálová ji složila 22. 5. 1925. 

Podobně jako u skladbičky V myšlenkách, i zde nenalezneme popisy motivů. Ty se v dalších 

skladbách skladatelky již nevyskytují. Kaprálová od vysvětlujících deskripcí postupně 

upustila. Dílko je opět po stránce programní vedeno v abstraktní rovině. Kaprálová se snaží o 

vyjádření dané emoce. O jakou touhu dětského světa Kaprálové se jednalo, si můžeme jen 
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domýšlet z celkového charakteru a vyznění kompozice. Co bylo jejím předmětem? Touha po 

domově, po její rodině, po nejbližších? Je třeba si uvědomit, že bývala často nemocná a 

jezdila na ozdravné lázeňské pobyty.  

     Tato skladbička jako jediná začíná předtaktím – dvěma dvaatřicetinovými notami. Toto 

předtaktí se nedoplňuje se závěrečným taktem v takt úplný, jak bývá obvyklé, závěrečný takt 

končí souzvukem v půlové hodnotě. Hned v prvním  taktu faktura i šestnáctinový 

přiznávkový rytmus v levé ruce naznačují, jak se bude tvar dílka nadále vyvíjet. Tento způsob 

doprovodu je až na výjimky dodržován  po celou skladbu.  

Př. č. 5: Úvodní takty skladby 

 

 

 

     Skladbička Po bitvě bělohorské byla zkomponována 1. 9. 1925, tedy téměř přesně po roce 

od prvního dílka V říši bájí. Opět chybí jakékoli poznámky k motivům, kompozice je spíše 

vedena v emotivní rovině. Kaprálová se vžívá do pocitů z prohrané bitvy českých 

povstaleckých stavů, které na bojišti doslova rozmetalo císařské katolické vojsko 8. listopadu 

1620 a nastolilo opět císařskou úřednickou vládu.  

     Podobně jako u skladbiček V říši bájí a Válka, i zde začíná v prvních dvou taktech hrát 

levá ruka, která tak předjímá melodicko-rytmický materiál, jež se od taktu 3 stane 

figurativním doprovodem pro nadcházející základní motiv. První takty poukazují na C dur, od 

taktu 4 je však tonalita narušována disonantními souzvuky d1-fis1-ais1 a dis1-fis1-a1. Zde se 

opět projevuje zvláštní slabost Kaprálové pro interval zvětšené kvarty a zmenšené kvinty. 

     Při poslechu kompozice se prolíná názvuk durovosti s vpády souzvuků, které libozvučnost 

narušují. Zde se nelze ubránit pocitu či dojmu „zklamání“. Zklamání z prohrané bitvy. Časté 

střídání souzvuků durových a mollových značí  rozkolísanost, nejistotu... Tím, že skladbička 

končí durově (akordem C dur), dodává na závěr optimismus, naději. Skladbička má celkem 

47 taktů 
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Př. č. 6: Prvních 7 taktů skladby 

 

 

 

     Sedmá v pořadí, jednostránková skladbička Na dalekou cestu vyšla jako jediná tiskem 

(Hudební besídka, vydavatel Oldřich Pazdírek, Brno). Kaprálová ji tentokrát věnovala 

„Mamince a tatínkovi na rozloučenou“. V té době totiž odjížděla na svůj druhý ozdravný 

pobyt do sanatoria Šafárik ve Starém Smokovci na Slovensku.  

     Tónina je dle předznamenání, prvního i posledního akordu fis moll. Faktura je v prvních 

pěti taktech rozdělena mezi ruce tak, že levá ruka hraje akordy a pravá nese rytmicko-

melodický motiv (takty 1-3), který se v taktech 4-5 opakuje v oktávové transpozici 

s vypuštěným středním taktem. Úsek končí akordem A dur.  

Př. č. 7: Prvních 5 taktů skladbičky 

 

 

 

     Ve skladbičce dochází k častému střídání durových a mollových akordů, což nám navozuje   

pocit rozkolísanosti, nevyváženosti emocí, kdy zřejmě pod dojmem vzpomínek na první pobyt 

v sanatoriu, se nyní připravuje na cestu. Charakter této kompozice provázejí pocity 

melancholie, kdy se střídá radostné očekávání s obavami. Kaprálová se psychicky připravuje 

na odloučení od rodiny a domova, zároveň ji jistě láká zvědavost na to, co ji čeká. Dílko má 

celkem 24 taktů. 
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     Poslední, opět jednostránková skladbička toho cyklu má název Valse Triste. Pozoruhodná 

je svou dedikací Dr. Vladimíru Helfertovi.46 Je známo, že Helfert byl rodinným přítelem 

Kaprálových. Sledoval se zájmem tvorbu Václava Kaprála i první skladatelské krůčky jeho 

dcery. Jako velký znalec díla Bedřicha Smetany, pedagog a za svého života renomovaný 

hudební teoretik a kritik, byl v očích malé Kaprálové nedostižným vzorem.  

     Po kompoziční stránce se skladbička Valse triste jeví jako nejvyzrálejší. Na pozadí 

klasické písňové formy je zde zajímavé harmonické řešení. I když skladba v prvním dílu 

(takty 1-4) začíná ve fis moll v dalším návratu motivu se již tónina vzdaluje do h moll. 

Podobně jako u předchozích skladbiček zde nacházíme časté harmonické změny – lze říci, co 

takt, to jiný akordický základ. Nalezneme zde postupně po taktech akordy fis moll, e moll, 

neúplný zmenšeně malý septakord od cis a Fis7. 

Př. č. 8: Úvodní 4 takty skladbičky 

 

 

 

     Mollový názvuk dílka zcela odpovídá názvu a lze předpokládat, že i když není předepsáno 

žádné tempo, bude jistě klidnějšího charakteru. Co stálo v pozadí vzniku této skladbičky, 

nevíme. Je známo jen to, že byla napsána s větším časovým odstupem od předchozích a snad 

ji můžeme považovat za mezní, kdy lze vidět to, jak se dvanáctiletá Kaprálová zdokonaluje 

v kompoziční technice. Formální řešení skladbičky vypovídá o nevšedních kompozičních 

schopnostech začínající skladatelky.  

     Rukopis tohoto cyklu je uložený v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea 

v Brně. Podle sdělení Mgr. Jiřího Zahrádky47, který rukopis porovnal s dalšími 

skladatelčinými rukopisy, je jeho autorkou sama Vítězslava Kaprálová. Kromě osmi 

klavírních skladeb je v něm před skladbou Valse triste zapsán tříhlasý sbor Matičce na slova 

Jana Nerudy. Opis rukopisu sbírky Z mojich nejranějších skladeb se nachází v soukromém 

                                                 
46 Vladimír Helfert (1886-1945) muzikolog, pedagog a dirigent.  
47 Jiří Zahrádka (*1970) zástupce vedoucí Oddělení dějin hudby Moravského zemském muzeu v Brně, kurátor 
janáčkovských sbírek. 
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majetku Josefa Kaprála, bratrance Vítězslavy Kaprálové. Tento opis obsahuje pouze klavírní 

skladby a vykazuje oproti originálu několik nepřesností.  

     Cyklus Z mojich nejranějších skladeb vydalo v roce 2003 nakladatelství Amos Editio ve 

spolupráci se Společností Vítězslavy Kaprálové48. Odpovědný redaktor - Věroslav Němec se 

zmiňuje o několika změnách grafické podoby notového záznamu, a to v místech, kde bylo 

možno užít jednoduššího, přehlednějšího a lépe čitelného zápisu. Podle běžných 

notografických zásad byla upravena místa, v nichž se od nich rukopis odchyloval. Nedošlo 

však k žádným intonačním, metrorytmickým, tempovým, dynamickým nebo artikulačním 

změnám. Zajímavé je určitě i to, že skladatelka nepředepsala žádné pokyny pro pedalizaci.  

 

3.2 Pět klavírních kus ů op. 1 
 

     Když vstoupila patnáctiletá Vítězslava Kaprálová v září roku 1930 na brněnskou 

konzervatoř, měla za sebou již řadu dětských kompozičních pokusů (drobné klavírní skladby 

a dětský sbor), které jasně vypovídaly o nemalém talentu mladičké skladatelky. Z prvních 

měsíců jejích studií na konzervatoři v kompoziční třídě Viléma Petrželky se dochovalo 

několik školních kompozic. Kaprálová se ale brzy pustila do svého prvního závažného díla, 

kterému nejprve dala název Suita 1931, ale později jej přejmenovala na Pět klavírních skladeb 

pod opusovým číslem 1. Jednotlivé části vznikaly v poměrně dlouhém časovém rozmezí: 

první větu dopsala Kaprálová v únoru 1931, poslední větu až v lednu 1932. Premiéra díla se 

uskutečnila už tři měsíce po jeho dokončení, 18. dubna 1932, kdy ho na školním koncertě 

provedla Milada Bláhová – studentka pátého ročníku klavírního oddělení brněnské 

konzervatoře. Historicky první vydání Pěti klavírních skladeb, které vyšlo v nakladatelství 

Amos Editio, je opět realizováno díky iniciativě a finanční podpoře kanadské hudební 

společnosti The Kapralova Society.  

     První čtyři věty plynou spíše v pomalém tempu a nejsou příliš rozsáhlé: 1. Maestoso, 2. 

Cantabile – moderato, 3. Andante noc moto, 4. Tempo di menueto. Také pátá, závěrečná část 

Alla marcia funebre, je pomalá, ale její krajní části vnášejí do celého díla temný až tragický 

tón, který vytváří předchozím čtyřem spíše lyrickým větám výrazový kontrast.  

     První část Maestoso je prostší, vyrůstá ostinátně z jednoduchého motivu. Není tu ještě znát 

tolik kompoziční praxe, přesto mají skladbičky umělecky hlubší dosah.  

                                                 
48 The Kapralova Society - mezinárodní hudební společnost se sídlem v kanadském Torontu. Jejím účelem je 
pečovat o odkaz Vítězslavy Kaprálové. Od roku 1997, kdy byla tato společnost založena, iniciovala a finančně 
podpořila celou řadu projektů, které se zaměřují na vydávání díla Kaprálové tiskem i na hudebních nosičích. 
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     Bezstarostnější myšlenku v sobě skrývá druhá část cyklu Cantabile. Opět technicky 

nenáročná. Inspiračním zdrojem skladbičky se stává skladatelčino vlastní nitro. „Jako by 

chtělo vyzpívat plně tu velkou zásobu citu, kterou v sobě skrývá. Základem k tomu jsou opět 

první dva takty a invence dotváří a graduje to, co by třeba sama technická zdatnost 

nesvedla.“49 píše o druhé části cyklu Jiří Macek.  

     Třetí část Andante noc motto je harmonicky složitější částí suity, přesto v ní přetrvává 

základní společný rys cyklu – jednoduchost a prostota.  

     Čtvrtá část Tempo di menueto začíná veselým tanečním uvedením hlavního tématu, střední 

část svou lyrickou melodií více „zapadá“ do celkové atmosféry cyklu.  

     Poslední část cyklu nese název Smuteční pochod. Skladatelka později skladbu 

osamostatnila a označila ji opusovým číslem 2. Pochod je oproti ostatním částem mnohem 

delší, svým smyslem a  obsahovou podstatou směřuje jinam. Význam poslední části si 

ukažme na ukázce základního tématu první části především si všimněme vedení melodické 

linie a rytmického charakteru.  

Př. č. 9: Úvodní takt skladby 

 

 

 

Tato tečkovaná rytmická členitost bude nadále hrát velmi podstatnou roli ve vyjadřovacím 

jazyku skladatelky. Prodleva na poslední notě je jeden z typických prvků skladeb Vítězslavy 

Kaprálové.  

     Dílo zaujímá ve skladatelském odkazu V. Kaprálové mimořádně významné místo. 

Nástrojová sazba Pěti klavírních skladeb je tak barvitá, že mnohdy evokuje zvuk téměř 

orchestrální. V roce 1935 Kaprálová čtyři věty z cyklu zinstrumentovala pro orchestr (přičemž 

provedla řadu větších či menších úprav) a k jednotlivým částem navíc připojila i nové názvy: 

I. Preludium, II. Pastorale, III. Ukolébavka, IV. Menueto. Tuto orchestrální verzi nazvala 

Suite en miniature. Dílo věnovala brněnskému hudebnímu souboru, v jehož provedení mělo 7. 

února 1936 v brněnském Radiojournalu svou premiéru.  Na titulní stránku orchestrální partity 

                                                 
49 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 24. 
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Suite en miniature napsala Kaprálová vedle opusového čísla také datum, a to překvapivě ne 

rok 1935, kdy vypracovala instrumentaci, ale rok 1931, kdy zkomponovala první čtyři části 

cyklu. Dílo bývá v literatuře často označováno jako op. 1, přestože mu sama skladatelka toto 

opusové číslo (ani žádné jiné) nikdy nepřidělila. Jak už bylo zmíněno, souběžně se vznikem 

Suite in miniature osamostatnila Kaprálová poslední číslo Pěti klavírních skladeb „Alla 

marcia funebre“ (který dokončila až na počátku r. 1932), dala mu název Smuteční pochod a 

označila ho opusovým č. 2. Skladbu instrumentoval roku 1946, šest let po smrti skladatelky, 

Richard Thierjung-Týnský.50  

 

3.3 Sonata appassionata op. 6 
 

     Než se budeme podrobněji zabývat skladatelčinou sonátou, připomeňme si několik 

důležitých okolností, které předcházely vzniku skladby. Kaprálová přišla na konzervatoř 

k Petrželkovi s již pokročilým chápáním moderní faktury, cizí ji nebyly ty nejpříkřejší 

disonance. Petrželka se snažil v mladé skladatelce rozvíjet především chybějící základní 

znalosti kompozičního upřesnění a disciplinovanosti. Proto všechny kompozice, které psala 

pod jeho pedagogickým vedením, mají poměrně prostou fakturu, ale jsou vedeny 

k přesvědčivému a logickému zpracování tématického a melodického matriálu. Obecně lze 

tyto skladby hodnotit jako kompozice, vycházející z romantického harmonického i formálního 

základu. Z dalšího vývoje vyplývá, že své životní dílo musela Kaprálová tvořit na těchto 

romantických základech. Při studiu u Nováka do jejího díla pronikají silnější vlivy 

impresionismu. Zlom nastává během studia u Bohuslava Martinů a jejím příklonem ke 

kompozičnímu stylu Pařížské šestky. Nyní však Kaprálová ovlivněna hudebním prostředím 

Brna sahá po plodech své bohaté invence a zpracovává je do monumentálnějších forem 

Sonaty appasionaty.  

     Práci na sonátě Kaprálová začala v červnu roku 1933. Rozsáhlá virtuózní kompozice 

sestává ze dvou vět. K velké cyklické formě přistupuje mladá skladatelka s novými nápady, 

které nakonec formu zcela pozmění. I zde se objevuje její již typická práce s tématickým 

materiálem. Hned první takty představí posluchači charakter celé skladby.  

 

 

 

                                                 
50 Richard Thierjung (1909 Ukrajina –1974 Brno) český dirigent a hudební režisér. 
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Př. č. 10: První dva takty skladby 

 

 

V taktech 9-13, opět tradičně, uvádí hned první téma, které je ještě tonálně zakotvené.  

Př. č. 11: Sonata appasionata takt 9-11 

 

 

 

Druhé téma začínající taktem 64 kontrastuje s tématem prvním a to hlavně rytmicky. Tonálně 

stále není jasně vyhraněné. Objevuje se zde další typický znak Kaprálové tvorby – postrádání 

přesvědčivého závěru a jeho stálé rozpracovávání v modulacích.  

Př. č. 12: druhé téma sonáty (takt 64 – 68) 

 

 

 

      Druhou větu pojala Kaprálová jako variace. Líbezné téma k variacím odkazuje svou 

melodikou na lidovou píseň. Celkem jednoduchá harmonizace témat vytvořila skladatelce 

velký prostor pro další variační zpracování. Variace, které následují po tématu, přinášejí 

okouzlující sled proměnlivých nálad, přičemž se jejich myšlenková i formální závislost na 

tématu postupně stále více uvolňuje. Variace se tempově stupňují až k variaci páté, která 
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představuje před závěrečnou šestou jisté uklidnění.  Závěrečná variace, která v rámci celého 

díla nahrazuje finální větu, je zpracována jako volná fuga. Téma poslední variace se skládá ze 

tří částí a má typický charakter klasických témat: je výrazné, formálně přehledné a dobře 

zapamatovatelné. 

Př. č. 13: téma šesté variace 

 

 

 

      Dokončení sonáty bylo pro Vítězslavu Kaprálovou důležité. Poprvé pracovala na tradiční 

cyklické formě a přestože o kvalitě Sonaty appasionaty nebylo od dob jejího vzniku pochyb, 

nikdy nevyšla tiskem. Kaprálová zařadila sonátu mezi ostatní současné opusy do popředí, což 

vypovídá o tom, jak moc pro ni byla skladba důležitá. Macek ve své knize píše: „Když byla 

Sonata appasionata rok po dokončení poprvé provedena na konzervatorním večeru 

spolužákem Kaprálové Františkem Jílkem51, konstatoval všechen tisk, že tu jde o nový 

skladatelský talent, pro budoucnost velmi slibný.“52  

 

3.4 Koncert pro klavír a orchestr op. 7 
 

     Vítězslavu Kaprálovou poutal ke klavíru bližší vztah než k jiným nástrojům nebo 

ansámblům. U klavíru vznikaly všechny její skladby, proto také tomuto nástroji věnovala 

svou poslední největší kompozici z konzervatoře – Koncert pro klavír a orchestr op.7.  

Komponovat instrumentální koncert není pro začínajícího skladatele snadnou záležitostí. 

Předpokládá to dobrou znalost techniky a možností sólového nástroje i celého symfonického 

orchestru. Možnosti klavírní hry a jeho techniku znala dobře z praxe. I když se během studií 

na konzervatoři seznámila s komponováním pro orchestr, vlastní tvůrčí práci v tomto směru 

ještě neznala. Jednalo se spíše o seznámení se se základními prostředky barev orchestru a  

                                                 
51 František Jílek (1913-1993) český dirigent, klavírista a skladatel. 
52 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 27. 
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s kombinacemi nástrojů. Další, velmi  problematickou a obtížnou záležitostí bylo zvládnutí 

rozsáhlé cyklické sonátové formy.  

     Zajímavé jsou jednotlivé proporce vět koncertu. Rukopis první věty obsahuje 64 stran, 

zatímco druhá věta pouze 9 stran a třetí 58 stran. První věta dodržuje klasickou sonátovou 

formu. Z tématického materiálu a výraznějších motivů, s nimiž se v provedení pracuje, 

uveďme dvě základní témata, z nichž první je mollové.  

Př. č. 14: První mollové téma koncertu 

 

 

 

Téma poprvé zazní v orchestru v úvodních fanfárách. Jeho původní charakter se změní citací 

v klavíru v téma lyrické, zpěvné s krásně vyklenutou melodií. Téma je ozvláštněno triolou, 

která přináší do líbezné melodie prosté písničky určitý vzruch. Jednoznačně přiřazujeme 

tématu mollovou tóninu, ale zároveň je charakteristické svou tonální volností po celou první 

větu. Dynamičnost výrazu skladatelka stupňuje použitím modulací. Druhé téma svým 

charakterem odpovídá durové tónině.  

Př. č. 15: Ukázka druhého tématu koncertu 

 

 

 

Kromě základního rozdílu v tónině nejsou témata vzájemně příliš odlišná. Jejich společným 

základem je rozložený akord, z něhož vychází i ostatní melodická linie. Rytmické oživení 

vnáší do věty krátký motiv.   
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Př. č. 16 

 

 

 

Celková koncepce první věty je romantická. Orchestr je mohutný, zní v plných plochách. 

Podobným způsobem je psán i klavír. Sólový part zní neobyčejně dobře, zvukově vyváženě.  

      Zatímco bývají obvykle druhé věty koncertů spíše zpěvné a melodické, Kaprálová 

vypracovává celou druhou větu na základě ostinátního tématu.  

Př. č. 17: ukázka tématu druhé věty koncertu 

 

 

 

Rubatovými nástupy po hlasech je téma zvukově gradováno do závěru, kde sólovým 

nástrojem dochází k vrcholu. Téma samo o sobě mělo pravděpodobně pro Kaprálovou velký 

význam, jelikož se po dlouhé době a po mnoha životních zkušenostech objevuje poměrně 

málo pozměněné mezi posledními skladbami z Paříže. Mohlo se jednat o vzpomínky na 

brněnské prostředí, studium, přátele nebo rodinu.  

      Podle skici třetí věty usuzujeme, že práce na ní byla poněkud složitější než u 

předcházejících vět. Skica nemá prvních deset taktů, je tu také více škrtáno než v předchozích 

dvou větách. Výrazová střídmost a sevřenost formy se stávají novými znaky, které tuto větu 

odlišují od předcházejících. Třetí věta je již předznamenáním dalšího vývoje. Naprosto 

odlišným způsobem zde Kaprálová pracuje s formou. Jedná se o rondo se svými hlavními a 

vedlejšími tématy. Třetí větu nastupující attacca uvádí téma zcela jiného, neromantického 

charakteru.   
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Př. č. 18: Úvodní takty 3. věty klavírního koncertu 

 

 

 

Předepsané espressivo v allegrovém tempu působí velmi spontánně. Oproti předcházející 

stavbě melodie nyní Kaprálová přichází s jasnou melodií přehledně členěnou do period. Tato 

periodičnost se pro ni stává typickou v pozdějším období, především v době pobytu v Paříži. 

Oblast hlavního tématu A vystřídává podle tradiční rondové formy kontrastující druhé téma 

B, které už svou přehlednost opět ztrácí. Téma je dlouhé, nekonečný tok melodie zpestřují 

Kaprálovou často používané trioly. Schopnost Vítězslavy Kaprálové v modelování témat se 

stává ve třetí větě koncertu ještě bohatší. Důkazem tomu je další téma C. 

Př. č. 19: téma C třetí věty koncertu pro klavír 

 

 

 

Stručná analýza tohoto tématu nás zavádí k dvěma pólům. První odkazuje na moravskou 

lidovou zpěvnost a druhý k dílu Bohuslava Martinů, jež bude ovlivňovat skladatelku v její 

budoucí tvorbě. Téma obsahuje disonantní postupy a melodie je opět komplikovaně členěná 

pro ni typickými synkopami a prodlevami.  

     Skica koncertu je proti konečné partituře poněkud delší. Je zde mnoho škrtů, na některých 

místech dlouhé i několik taktů. Několikrát se také mění poměr mezi orchestrem a klavírem. 

Na několika místech má dokonce ve skice klavír to, co je v konečném znění předepsáno 

orchestru nebo naopak.  

     První věta je závěrem skladatelčina studia na konzervatoři. Oproti tomu třetí věta vstupem 

do nového kompozičního stylu. Koncert pro klavír a orchestr je pro skladatelský vývoj 
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Kaprálové významný tím, že se v něm prolínají typické znaky dvou period jejího uměleckého 

vývoje. Střetává se zde etapa studia na brněnské konzervatoři a etapa „Novákovská“. Macek 

ve své knize o uvedení koncertu dne 17. června 1935 píše: „Poprvé v historii brněnského 

hudebního života stanula u dirigentského pultu žena. Poprvé absolvovala na brněnské 

konzervatoři skladatelka a dirigentka. Byla první, která měla ukázat, že i ženy mohou 

komponovat a řídit orchestr, jsou-li k tomu povolány a mravně odhodlány, a hlavně – jsou-li 

ochotny právě tak jako každý jiný umělec podřídit svou vůli povinnostem a celým svým 

temperamentem se věnovat svěřené práci. Vítězslava Kaprálová získala během svých studií 

pověst jednoho z nejnadanějších žáků konzervatoře.“53 V červnu roku 1935 byla provedena 

pouze první věta. Celý koncert měl rozhlasovou premiéru v Brně teprve 15. 10. 1936, opět se 

sólistou L. Kunderou, orchestr řídila sama Kaprálová. 

      Studium v Petrželkově třídě bylo pro Kaprálovou velmi důležité z hlediska usměrnění a 

upřesnění jejího kompozičního slohu. Petrželka v ní rozvíjel smysl pro romantický charakter 

jejích skladeb a cit pro osobitou práci tématického a motivického materiálu. Její skladby plné 

osobitých rysů byly předpokladem skutečně vzácné originality. Dosavadní dílo nese mnoho 

výrazných rysů rodné moravské půdy. Tyto charakteristické prvky nevznikaly ve vývojovém 

procesu, jsou zde od počátku její tvorby a tvoří tu výrazný základ. Jedná se především o 

tečkovaný rytmus, tzv. přeznívání nebo časté narušení rytmu triolami především 

v melodických vrcholech. Tyto tři základní charakteristické rytmické prvky pak sledujeme  

v celém jejím dalším díle. Ukažme si tyto typické rysy skladatelčina díla na vybraných 

skladbách. 

Ukázky skladeb s uplatněním tzv. přeznívání. 

Př. č. 20: Pět skladeb pro klavír 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 52. 
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Př. č. 21: Burleska 

 

 

 

Př. č. 22: Koncert pro klavír, 3. věta 

 

 

 

Podobně je tomu s uplatňováním triol. 

Př. č. 23: Pět skladeb pro klavír 

 

 

 

Př. č. 24: Legenda 

 

 

 

Př. č. 25: Koncert pro klavír, 1. věta 
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Vedle těchto charakteristických rytmických prvků hudebního jazyka V. Kaprálové nacházíme 

v její tvorbě i typické znaky melodické. Analýza jejich výskytu je poměrně obtížnější, neboť 

se neobjevovaly již od prvních kompozic. Ze skladatelčina hudebního myšlení však vyplývají 

dva typy melodie: Rychlý vzestup k melodickému vrcholu a pozvolný sestup k počátečnímu 

tónu a následné rozvedení. Při vzestupu je často používána kvarta nebo kvinta.  

Př. č. 26: První práce ze školy 

 

 

 

Př. č. 27: Sonata appassionata 

 

 

 

Druhým typem je melodie, která má sestupnou tendenci od vrcholu dolů. Začátek je tvořen 

výrazným akordem či nějakým rytmickým útvarem.  

Př. č. 28: Pět skladeb pro klavír 

 

 

 

Př. č. 29: Jiskry z popela 
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     Abychom získali úplný obraz skladatelčina dosavadního kompozičního stylu, je třeba se 

ještě zaměřit na harmonickou stránku kompozic. Je velmi zajímavé, že již u těchto prvních 

skladeb, většinou romanticky založených, nacházíme s oblibou používané ostré disonance, 

později paralelní kvinty nebo kadence disonantních akordů. Již první kompozice jsou 

moderně cítěné, avšak vzhledem k určitým skladatelčiným neznalostem je v nich spíše patrný 

sklon k neuspořádanosti. Jisté je však to, že k používání všech uvedených výrazových prvků 

byla Kaprálová vedena podvědomě pod vlivem otcovy a Janáčkovy tvorby. 

 

3.5 Tři klavírní kusy op. 9 
 

     Preludium, Račí kánon a Scherzová passacaglia, které Kaprálová shrnula do Tří klavírních 

kusů, op. 9, představují v autorčině tvorbě významný mezník. V říjnu roku 1935 začala 

Kaprálová studovat v kompoziční třídě Vítězslava Nováka na Pražské konzervatoři a hned 

první úlohou, kterou od Nováka dostala, byla kompozice passacaglie a dvou skladeb ve 

volnější formě. Kaprálová vnímala toto zadání jako výzvu, se kterou se bude muset úspěšně 

vyrovnat, aby se prosadila v novém prostředí, a proto věnovala se úkolu s mimořádnou 

intenzitou.  

     Scherzovou passacaglii, která je zařazená jako poslední číslo opusu, začala Kaprálová ve 

skutečnosti komponovat ještě před Preludiem a Račím kánonem. Její vznik byl ze všech tří 

skladeb nejkomplikovanější – skladatelka věnovala její kompozici nejvíce času a výsledkem 

byly nejméně čtyři „konečné“ verze. Předposlední verzi (první dvě se nedochovaly) poslala 

autorka do soutěže hudebního časopisu Tempo, a poté, co s ní soutěž vyhrála, ji roku 1936 

publikovala v příloze tohoto časopisu pod názvem Groteskní passacaglia. Skladba si svou 

publikací zajistila určitou samostatnost. Na Novákovo přání  však Groteskní passacaglii 

později přepracovala a přepracovanou verzi pod novým názvem Scherzová passacaglia, 

zařadila do svých Tří klavírních kusů op. 9. Zatímco Groteskní passcaglia byla vydána ještě 

za autorčina života, Tři klavírní kusy op. 9 vycházejí až v roce 2010 díky finanční podpoře 

kanadské hudební společnosti The Kapralova Society.  

     Zatímco klasická barokní passacaglia má mít vážný charakter, rozhodla se Kaprálová pro 

humorné zpracování. Spojení s rytmickým prvkem dostává téma groteskní ráz. 
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Př. č. 30: Téma Groteskní passacaglie 

 

 

 

Obě dochované verze passcaglie jsou založené na sestupném sedmitónové ostinatu c – h – a – 

gis – e – d – a (viz. příklad nahoře). Asi nejnápadnějším rozdílem mezi oběma skladbami je 

jejich rozsah. Scherzová passacaglia je o celých 43 taktů delší než Groteskní passacaglia. 

Další významný rozdíl nalezneme v závěrečných taktech: zatímco Groteskní passacaglia 

končí v C dur, Scherzová passacaglia v A dur. 

Příklad číslo 31 svědčí o úrovni skladatelčiny kompoziční práce. Dovede „vykouzlit“ celé 

nekonečné plochy skladby z jediného tématu. I harmonicky, v polyfonním vedení hlasů, 

dochází k odvážnějším kombinacím. 

Př. č. 31: Groteskní passacaglie, takt 93-98 

 

 

 

      Po dopsání Groteskní passacaglie se skladatelka pouští do kompozice Preludia. Téma této 

skladby patří k těm nejkrásnějším, která kdy Kaprálová napsala. 
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Př. č. 32: téma Preludia 

 

 

 

Oproti dřívějším tématům je toto téma prostší, hlasy jsou vedeny klasicky na podkladu čisté 

harmonie. Forma skladby odpovídá skladatelčinu původnímu záměru – jsou to variace, 

odlišné tempem a charakteristickým zpracováním.  

     Třetí skladba tohoto cyklu má název Račí kánon. Sklon k polyfonii se u skladatelky 

projevoval i u dřívějších dílech, nyní však musí zvládnout celou polyfonickou skladbu. Račí 

kánon je oproti předchozím dvou skladbám podstatně kratší, téma svým působením není tak 

zdařilé jako téma Preludia. I když Kaprálová vede hlasy v račím pohybu v podstatě velmi 

přísně, dovolila si v několika případech drobné rytmické nebo melodické obměny.   

      Získání ceny v soutěži Tempa za Groteskní passcaglii bylo pro Kaprálovou významným 

uvedením do pražského profesionálního hudebního světa. Rázem byla považována za 

předního představitele nejmladší skladatelské generace a toto postavení upevňovala každou 

svou novou premiérou. S velkým nadšením se pustila do „dobývání“ pozic ve spolcích a 

institucích, které měly v programu propagaci mladé soudobé hudby.  

     V době kompozice Třech klavírních kusů vznikly dvě miniatury pro klavír pod názvem 

Dvě kytičky. První čtrnáctitaktová „Kytička fialek“ vznikla 8. 10. 1935. Jedná se o něžnou 

skladbičku zastřenou kouzlem neznámých intimních příhod. Druhá miniatura s původním 

názvem Kytička svatých listů (18. 10. 1935), pak pojmenovaná na Podzimní kvítí (19. 10. 

1935), je opět zcela nenáročná čtrnáctitaktová skladbička psaná na jedno téma. Jsou to 

náhodné skladbičky, které byly možná jen skladatelčiným zachycením prchavého štěstí a 

pohody.  

 

3.6 Dubnová preludia op. 13 
 

     Dubnová preludia vznikla v roce 1937. Na jaře tohoto roku se Vítězslava Kaprálová 

stěhuje z bytu  na Vinohradech do Střešovic. Macek píše: „Do nového prostředí přišla na 
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začátku jara, které právě na Hradčanech a v Břevnově je skutečně překrásné. Neboť zahrady i 

sady tu hýří barvami květů, stromy, obsypány květy, se začínají zelenat. Celá čtvrť dýchá 

novým životem a voní jako jedna veliká kytice. A tak se zrodil definitivně i plán Dubnových 

preludií“. 54 Kaprálová se však nemohla kompozici Dubnových preludií plně věnovat. Po 

celou dobu pražských studií žila v neustálých finančních potížích, a tak vedle finančních 

zdrojů ze stipendií, cen a honorářů, musela hledat i příležitostné práce. Nejen tedy poezie a 

krása zahrad Ořechovky, ale i každodenní úmorná práce bylo pozadím vzniku Dubnových 

preludií.  

     Doposud komponovala Kaprálová skladby vycházející z romantismu, invencí a technikou 

blízké Novákovi. Cyklus však přináší techniku zcela nového rázu, neromantickou, inspirující 

se z české a světové avantgardy. I když jsou Dubnová preludia rozsahem poměrně malá, 

svým významem se naopak staví do popředí všech skladeb, napsaných u Vítězslava Nováka. 

Hledat souvislost s doposud napsanými skladbami není na místě, neboť je kompoziční 

technika zcela nová, netradiční. Cyklus obsahuje čtyři preludia. Rytmicky ostré preludium 

Allegro ma non troppo je vystřídáno Andante, to zase Andante demolice a závěr tvoří Vivo. 

Podobná kontrastní střídání temp a charakteru vět jsou nám známa již např. ze Sonaty 

appasionaty nebo Koncertu pro klavír a orchestr.  

      První preludium Allegro ma non troppo je vystavěno na dvou tématech, rozdílných 

charakterem, invenčně však spřízněných. První téma má své předchůdce v některých 

motorických motivech a rytmických „shlucích“. Objevuje se zde pro Kaprálovou typické 

rytmické členění na trioly. 

Př. č. 32: První téma preludia Allegro ma non troppo  

 

 

 

Druhé téma vychází ze základního výrazového prvku skladatelčina kompozičního slohu 

(vojenský ráz), o kterém je psáno v předchozí kapitole. I zde nacházíme komplikované 

rytmické členění. 

 

                                                 
54 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 104. 
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Př. č. 33: Druhé téma preludia 

 

 

 

Základními elementy prvního preludia jsou: rytmická nepravidelnost, harmonická strohost a 

vzepjatá melodická linie. Zatímco dosavadní skladby nepřesahovaly pravidla romantické 

kompoziční techniky, první preludium rázně přerušuje neočekávanou a nezvyklou formou 

dosavadní vývojovou linii skladatelčina díla. Do popředí staví kompoziční prvky, které měly 

dosud pro její skladbu jen doplňující význam. Téma druhého preludia není  příliš 

charakteristické, ani stylově vyhraněné. 

Př. č. 34: Téma druhého preludia Andante 

 

 

 

Téma zazní ve své původní podobě hned několikrát. Stereotypní doprovod tématu znějícího 

v kantiléně nepůsobí nijak určitě. 

 Př. č. 35 

 

 

 

Když se stejný melodický útvar ozve sice v diminuci, avšak na zajímavějším harmonickém 

podkladu, působí emocionálně silněji. 
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Př. č. 36 

 

 

 

Závěr přináší opět jinou obměnu téhož motivu. Tentokrát s ostrou rytmickou členitostí.  

Př. č. 37 

 

 

 

     Třetí preludium Andante demolice přichází s něčím nečekaným. Oproti předchozím dvěma  

skladbám je zcela tradiční. 

 Př. č. 38 

 

 

 

Vliv skladatelčina učitele na celý cyklus je nesporný a to především v kompoziční technice, 

neboť Novák u svých žáků pěstoval kontrapunktické myšlení a melodické vedení hlasů. Třetí 

preludium je toho velmi názorným příkladem. Přesnost logického vedení hlasů dává celému 

preludiu klidný ráz. 
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     Zvláštní a zajímavé je i čtvrté preludium Andante demolice. Jeho charakter je dán už 

v prvních taktech. 

 Př. č. 39 

 

 

 

Základním prvkem tohoto preludia je poměrně krátká šestnáctinová taneční figura, která je 

dokreslena vtipným doprovodem (podobně členěné je i téma v Burlesce)  

Př. č. 40  

 

 

 

Rytmický základ udává preludiu jeho taneční ráz. Disonantnost a úpornost stereotypního 

doprovodu jsou charakteristickými prvky čtvrté části cyklu.  

Př. č. 41 

 

 

 

Nevybíravý groteskní ráz, ostrý rytmus a časté rytmické změny, které pak v závěru gradují, to 

jsou charakteristické prvky nejen posledního preludia, ale také děl novoklasických skladatelů.     

Dubnová preludia psala Kaprálová už zcela bez pomoci a zásahů V. Nováka. Jedná se o 

skladby neprogramní, nejsou inspirovány ani konkrétní událostí. Jsou odrazem celého 

tehdejšího skladatelčina života. Posledním impulzem bylo stěhování do Střešovic, kde měla 
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kolem sebe přírodu a to jí beze sporu dalo více chuti do práce. Další důvody ke kompozici 

byly kompoziční úspěchy posledního roku. Sebevědomí a odvaha byly odrazem nových rysů 

její tvorby. Zatímco doposud tyto nové prvky bývaly v její tvorbě nahodilé, nyní už tvoří nový 

sloh, kterým směřuje od romantismu k moderně, později k B. Martinů. Jejímu novému výrazu 

napomáhá výtečná klavírní stylizace, která nezapře to, že Kaprálová komponovala převážně u 

klavíru. Vedle posledních vokálních cyklů tvoří Dubnová preludia vrchol dosavadního 

skladatelčina vývoje, podněcovaného dobrým vedením jejích učitelů Petrželky a Nováka.  

     Do konce roku 1937 napsala Kaprálová několik menších kompozic. Jednou z nich je i 

krátká příležitostná klavírní skladba Ostinato fox, věnovaná Jiřině Černušákové. Skladbu 

složila Kaprálová již v Paříži. Je to kompozice zcela na okraji skladatelčiny tvorby, 

nevýrazná, tématicky nepřesvědčivá. K této drobné kompozici řadíme ještě 6 skladbiček, nám 

neznámých, které skladatelka věnovala svým pařížským přátelům z ciziny, se kterými 

studovala nebo bydlela. Jedná se o skladbičky příležitostného rázu, jejich význam 

pravděpodobně nedosahoval významu předcházejících miniatur. V literatuře je těchto 6 

skladbiček označováno pod názvem Vánoční přání.  

  

3.7 Variace na zvonkovou hru kostela Saint Etienne du Mont op.16 
 

     V roce 1938 složila Vítězslava Kaprálová 6 variací, jejichž tématem jsou zvony jejího 

„nejmilejšího kostela“ v Paříži. Z počátku vůbec nevěděla, jak variace pojmenuje, teprve 

později se rozhodla pro Variace na zvonkovou hru kostela Saint Etienne du Mont. Macek o 

vzniku variací píše: „Kaprálové variace jsou prací časově neobyčejně krátkou. Vznikly během 

práce na Ileně a na Triu, snad už koncem ledna, zcela určitě během února 1938. Přitom ještě 

v této době Kaprálová onemocněla, takže Martinů, který ji chodil navštěvovat, jí musel 

dokonce číst dopisy od rodičů“.55 Když Kaprálová ukázala Martinů první znění variací, byl 

jimi velmi nadšen. Literatura se také shoduje na tom, že se jedná o takovou práci, kterou 

Kaprálová dosud nenapsala. Téma variací tvoří pouze dva takty. 

 

 

 

 

                                                 
55 MACEK, J. Vítězslava Kaprálová. Praha: Knižnice Hudebních rozhledů, 1958, s. 151. 
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Př. č. 42 

 

 

 

     První variace je ovšem zcela jiného rázu. Místo klidného tématu se rozproudí dynamická 

věta, v níž pracuje s různými zvláštnostmi tématu. Sled změn jde po sobě velmi rychle. 

Nacházíme zde tradiční rytmické prvky (tečkovaný rytmus, časté rytmické změny,…), které 

ovšem novým prostředím a v jiných souvislostech získávají podstatně jiný charakter. Celkový 

charakter variace je pojat neromanticky, věcně. 

 Př. č. 43 

 

 

 

     Ve druhé variaci soustředila skladatelka téma pouze do jednoho taktu. Lichý takt (7/8) i 

intervalový poměr tónů v melodii se shoduje s tématem, ale rytmické členění je už zcela jiné. 

 Př. č. 44 

  

 

 

     Ve třetí variaci je téma skryto v altu, v převráceném tvaru jako doprovod jednoduché, ale 

závažné melodie. Zatímco v době studií u Vítězslava Nováka tvořila melodie široké, zvláště 

intervalově, nyní dává přednost melodiím prostším, jednoduchým.  
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Př. č. 45 

 

 

 

     Čtvrtá variace, psaná dodatečně, nastupuje attaca po třetí. Je rytmicky pravidelná a téma je 

zkomponováno ve větším celku. Pátá variace (chorál) zasahuje hlouběji do struktury melodie 

tématu. Vzestupné a sestupné intervaly naznačují původní téma. Šestou variaci připodobňuje 

Pražák ve své knize ke staré francouzské clavecinové hudbě Couperina či Daquena.  

Př. č. 46 

 

 

 

Tato variace je nejrozsáhlejší z celého cyklu. Tím je také dáno rozpracování tématu ve větších 

plochách. Ve variaci nacházíme nový prvek – motorická citace figury doprovodu, což je 

typické i tvorbu B. Martinů.  

      Cyklus šesti variací je zakončen codou Andante maestoso, která ale končí netradičně 

v ppp jako doznění, pravděpodobně jako vzpomínka na Paříž. 

     Význam variací pro umělecký vývoj Kaprálové je skutečně velký. Projevuje se zde 

definitivní přelom v jejím myšlení. Původní romantickou koncepci formy střídá náklonnost ke 

střídmému koncentrovanému formálnímu pojetí. Využívá své schopnosti k polyfonickému 

vedení hlasů, disonantnost a sklon k atonalitě. Všechny tyto prvky však nadále zůstávají 

závislé na základním programovém záměru.  

V těchto dnech začíná pro Kaprálovou období maximálního tvůrčího vypětí. Skladba střídá 

skladbu a její zájmy se rozšiřují i na mimohudební veřejné problémy, účastní se veřejných 

kulturních a politických akcí a také diriguje. Její práce byla několikrát veřejně poctěna 

uznáním. Prosadila se nejen doma ve vlasti, ale pozvolna se dostávala do popředí i 

v mezinárodním hudebním prostředí Paříže. Tyto úspěchy posilovaly její sebevědomí a to se 
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odrazilo i v jejím díle. Zatím co se doposud vyhýbala mimohudebnímu společenskému životu, 

po příjezdu do Paříže začala projevovat zájem i o ostatní dění.  

 

3.8 Dva tance op.23 
 

     Pod dojmem velkého úspěchu Dubnových preludií začala Kaprálová psát Dva tance pro 

klavír. Dochovala se nám pouze skica prvního tance. Rukopis definitivního znění se 

pravděpodobně ztratil ještě ve Francii. Jako i jiné skladatelčiny skici, je i tato psána velmi 

neurčitě a nepřehledně. Můžeme však říci, že se jedná o několik nápadů, se kterými není nijak 

systematicky dále pracováno. Těžko si můžeme představit konečné znění obou tanců, neboť 

ze zkušenosti už víme, že se Kaprálové skicy skladeb málo shodují s definitivním zněním. 

Macek se domnívá, že byl tanec svým charakterem pojatý obecně, podle rytmu, snad 

s názvuky polky.  

Př. č. 47 

 

 

 

Spatřujeme zde mistrovské ovládání kompoziční techniky, neobyčejně živou invenci 

s jednoznačnými ohlasy naší lidové písně. Úprava skici svědčí pravděpodobně o tom, že to 

byla pro Kaprálovou záležitost krátkého času.  

      Druhý tanec nás uchvátí svým živým temperamentem. Objevují se zde však i staré typické 

prvky jejího hudebního jazyka, jako zdůraznění poslední noty nebo melodie užívající 

kvartových či kvintových skoků.  

Př. č. 48 
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      Dva tance pro klavír byly pravděpodobně asi dalším krokem v upevňování nových 

osobitých rysů jejího kompozičního stylu. Charakter skladby se už značně vzdaluje závislosti 

na tvůrčím slohu B. Martinů. Kompozice jsou citově mnohem výraznější a bezprostřednější. 

Především se jedná o skladby souvisící s lidovými písněmi. 
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4. Interpreta ční problematika klavírní tvorby Vít ězslavy Kaprálové 
 

     Zatímco interpretaci děl z období baroka, klasicismu a romantismu se věnuje naprostá 

většina klavíristů, skladby 20. století znějí na koncertech jen velmi zřídka, většinou v podání 

několika málo pianistů, kteří se věnují soudobé tvorbě. Tento problém se týká i tvorby 

Vítězslavy Kaprálové. Na základních uměleckých školách se její dílo prakticky nehraje. Např. 

její Skladby z dětství jsou technicky snadno přístupné a ty nejlehčí mohou hrát malí pianisté 

už od 2. ročníku, přesto toto dílo ani jiná na ZUŠ či konzervatořích neslýcháme. Jedním 

z důvodů, proč se mladí klavíristé nevěnují interpretaci soudobých skladeb může být způsob 

hudebního vyjadřování soudobých skladatelů. Mladý klavírista je často veden k chápání 

skladby prostřednictvím melodie, znějící většinou ve vrchním hlase, pravidelného rytmu a 

tradiční harmonie, používanou ve většině děl, vzniklých do druhé poloviny 19. století. Chybí 

mu kontakt se soudobou hudbou, který může být zprostředkován např. formou poslechové 

činnosti. Nedostatek a absence hudebního a didaktického materiálu, ať již notového či 

poslechového obsahujícího soudobou hudební tématiku, vytváří u mladých hudebníků pocit 

její nedůležitosti a okrajovosti. Další možností k řešení tohoto problému je role samotného 

pedagoga, který by se neměl vyhýbat nácviku a interpretaci soudobých skladeb a tímto 

způsobem své žáky motivovat. Největší výhodou hry soudobých skladeb je určitá svoboda 

v interpretaci, jelikož většinu skladeb soudobé hudby publikum nezná. Zatímco klavírní díla 

složená přibližně od 16. do 20. století by měl klavírista hrát „stylově“ nebo se aspoň 

interpretací přiblížit době vzniku díla u soudobých skladeb vyvstávají nové problémy. 

Klavírista se při interpretaci soudobé skladby může setkat s novými způsoby a technikami 

hry. Často je využívána hra ve strunách, ťukání na dřevo a nebo umístění různých objektů do 

strun, což vede ke změně barvy zvuku – tzv. preparovaný klavír. Dalším z mnoha důvodů, 

proč se soudobé skladby málo hrají, je moderní způsob notového zápisu, se kterým si mladí 

klavíristé nemusí vědět rady, nezvyk číst skladby z rukopisů, pokud nebyly ještě vydané 

tiskem. V klavírních skladbách 2. poloviny 20. století nalezneme velké množství hmatově i 

zvukově neobvyklých akordů, jež nejsou postaveny pouze na terciích. Řada z nich klade na 

interpreta technické nároky, které je možné řešit použitím speciálního prstokladu. Velkým 

přínosem je pak osobní kontakt skladatele s interpretem. Skladatel tak může klavíristovi 

pomoci při interpretaci díla, může mu sdělit svůj záměr k vytvoření skladby nebo opravit 

některé nepřesnosti. Postup při studiu soudobé skladby se nijak zvlášť neliší od studia starších 

děl. Ovšem u starších skladeb máme výhodu v tom, že na technické problémy jsme zevrubně 

připraveni stupnicovým, akordickým a etudovým „tréninkem“, kterým musí projít každý 
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student konzervatoře. Nová díla si vytvářejí svou techniku bez ohledu na to, jestli některé 

etudy již něco podobného zpracovaly. Většinou však etudy vznikají dodatečně po objevení 

určitého díla, jehož technickou stránku rozebírají a zpracovávají. Zpravidla se nejedná o 

skladby vysoké umělecké úrovně, ale pouze o skladby instruktivní, vyčerpávající daný 

technický problém. Neřadíme sem však etudy romantiků, kteří z technického problému 

vystavěli skladbu v plném tvůrčím smyslu. Je zřejmé, že v příslušném časovém odstupu bude 

systematicky uspořádán všechen nový technický materiál. Problém však spatřujeme 

v nedostatečném časovém odstupu od uměleckých děl, která by se mohla stát základem 

etudových systémů. Nacházíme se příliš uvnitř své doby a nevíme, která díla jsou jen pouhým 

experimentem a která dosáhnou trvalé hodnoty. Je potřeba dostatečného odstupu pro 

rozeznání hodnoty srovnatelné s hodnotou skladeb velkých mistrů, na jejímž základě pak 

bude jistě vytvořena spousta pomocné literatury. Soudobé skladby si zaslouží zvláštní 

pozornost jak klavíristů, tak i publika. Interpret v nich má příležitost objevovat nové zvukové 

možnosti nástroje a řešit zvláštní technické problémy a u posluchačů se může dostavit 

nevšední umělecký zážitek. 

 

Rytmus, metrum, tempové ozna čení 

      „Am Anfag war der Rhytmus“, to jsou slova významného německého hudebního 

skladatele 19. století Hanse von Büllowa. Rytmus skutečně existoval již dávno před vznikem 

hudby jako součást přírodních jevů a tělesných projevů lidského organismu. Jeho vývoj 

v hudbě se dlouho vázal na deklamaci mluveného slova, zápisy not různé délky přinesla až 

menzurální notace kolem roku 1250. V mnoha partiturách soudobé hudby se rytmus stává 

zcela prioritním výrazovým prvkem.  

     Klavírní tvorba 2. poloviny 20. století obsahuje řadu rytmicky zajímavých míst, která 

nebyla v dřívější době tak častá nebo se vůbec nevyskytovala. Jde především o časté 

používání různých taktových označení během jedné skladby. Zpravidla se jedná o kombinaci 

nejrůznějších druhů taktů jednoduchých i složených. Různá taktová označení nacházíme i 

v díle Vítězslavy Kaprálové.  
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Př. č. 49 ukázka z preludia č. II. 

 

 

 

     Z interpretačního hlediska je důležité, aby hráč se změnou taktu nesprávně nezměnil i 

tempo. Je potřeba si uvědomit, že ať je takt jakýkoliv, základní hodnoty (osminy, čtvrtky,…) 

zůstávají stále stejné, pokud není předepsáno jiné tempo. Každá skladba musí mít své 

základní metrum – jednotný tep, který je důležitým jednotícím prvkem. 

     Od počátku 18. století se pro tempová označení běžně používají italské termíny, které se 

udržely dodnes (např.: Allegro, Vivo, Presto), později se objevují tato označení i v národních 

jazycích. Slovní označení tempa však není zcela přesné. K jeho značnému upřesnění dochází 

až prvním použitím metronomu v roce 1816. Metronomické označení se užívá jako doplňkové 

(za slovním označení tempa v závorkách), v partiturách 1. poloviny 20. století bývá často 

uvedeno samostatně bez slovního údaje jako jediné a jednoznačné označení tempa. Pro 

notační zápis hudby 20. století je právě časové zobrazení zdaleka nejdůležitější, neboť se 

stává základním orientačním klíčem k jeho čtení a následné interpretaci. 

      

Polyrytmus 

     Dojde-li k současnému plynutí rozdílných metro - rytmických hodnot o poměrech 

nesoudělných rytmických délek, mluvíme o polyrytmu či polyrytmice. Ta se vyskytovala už v 

době romantismu například v díle J. Brahmse, J. Suka, později u A. Schönberga, A. N. 

Skrjabina, B. Bartóka a dalších. Často se s ní setkáváme i v jazzu nebo hudbě 

mimoevropských národů. V české a slovenské hudbě 20. století není ničím objevným, avšak 

stojí za zmínku, neboť některá místa obsahující polyrytmus mohou činit interpretační potíže. 

K nejběžnějším polyrytmickým útvarům patří útvary o poměrech rytmických délek 3:2 a 3:4. 

Takový polyrytmus nacházíme i díle V. Kaprálové. 
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Př. č. 50 Dubnové preludium č. IV  

 

 

 

Z hlediska interpretačního není vhodné nepravidelné rytmy, především ty složitější, 

rozpočítávat, základním požadavkem je sejít se oběma hlasy na společných rytmických 

hodnotách. Nácvik by mohl zahrnovat několikeré zahrání partu pravé ruky v tempu, poté levé 

ruky v tempu a následné střídání hry dohromady a zvlášť. Více pozornosti při hře polyrytmie 

je potřeba věnovat méně pravidelnému a komplikovanému pásmu. Skladby a části skladeb s 

rozdílným zněním metro - rytmických hodnot se snadněji nacvičí v rychlém tempu. Ne 

všechny skladby nebo jejich části vyžadují zcela přesnou interpretaci podle notového zápisu. 

Někdy je rytmus pouze naznačen a je na klavíristovi, jak dílo zahraje, aby neztratilo svůj 

obsah a emocionální náboj. 

 

Předznamenání     

      Uvolnění pravidel klasické harmonie a používání nových souzvuků a tónů patřící do 

jiných tónin či naprostá absence tóniny vede k zamyšlení nad funkčností a smysluplností  

tradičního používání předznamenání. Část autorů ho používá pouze výjimečně, posuvky 

dopisují přímo k notám. Příkladem toho je i Dubnové preludium č. I.  

Př. č. 51 

 

 

 

     Tento způsob zápisu posuvek přímo k notám byl zcela běžný do poloviny 18. století. 

Tehdy posuvky vystupovaly i v roli odrážek a platily jen pro tón před nímž stály, nanejvýš pro 

tón opakovaný nebo po sekundovém kroku. Zápis posuvek podle tonálního smyslu zavedl ve 
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svém harmonickém  systému až Jean Phillippe Ramenu. Tato reforma pokračovala až do 

dvacátých let 18. století v souvislosti s postupným zaváděním temperovaného ladění. Tehdy 

vznikl i způsob zápisu předznamenání a také se začaly používat odrážky v dnešním slova 

smyslu.  

 

Zvuková poloha nástroje 

      Klavír prošel během posledních přibližně 300 let bouřlivým vývojem. Jeho vynálezce 

Bartolomeo Cristofori z počátku vkládal kladívkovou mechaniku do korpusu cembala. První 

kladívkový klavír pocházel z roku 1698 a měl rozsah C – c3. Postupně docházelo k rozšiřo- 

vání rozsahu klaviatury, například kladívkový klavír z roku 1805 měl rozsah F1-c4, 

Smetanovo kladívkové křídlo z roku 1830 F1-g4. Když dnes hrajeme např. Chopinovy skladby 

na moderní nástroj, ani nás nenapadne, že na dobovém klavíru bychom rozehráli celou 

klaviaturu až do nejkrajnějších poloh historického nástroje. 

     Běžná notace klavírního partu se zapisuje na dvou osnovách, při komplikovanějších 

strukturách až na třech nebo čtyřech. Moderní notace někdy užívá až tří dvojosnov. Ty lze 

dále ohýbat a různě tvarovat, aby se notový obraz skladatele co nejvíce přiblížil ideji skladby 

či symbolu, který chce svou hudbou vyjádřit. 20. století také přináší nové způsoby hry. Hraje 

se na klaviatuře (prsty, dlaněmi, předloktími,…), ve strunách (prsty, nehty, dlaněmi, různými 

paličkami,…), k rezonujícím stěnám se přibližují různé kovové, skleněné nebo plastové 

předměty, kterými lze strunu rozeznít. Pro tyto nezvyklé způsoby hry si autoři vymýšlí řadu 

nových symbolů a značek. Zápis klavírní hry se pohybuje v rozmezí od přesné notace až po 

zcela volně rozmístěné modely a grafické obrazce. Moderní notace se tedy řídí mírou 

požadované přesnosti či volnosti a je obrazem stylu skladby. 

     Spolu s rozšiřováním rozsahu klaviatury dochází k využívání nových zvukových možností 

nástrojů. Problém někdy představuje způsob zápisu not umístěných ve vysokých nebo naopak 

hlubokých polohách klavíru. Velmi často se v soudobých klavírních skladbách setkáme s 

notami umístěnými nad nebo pod velkým počtem pomocných linek. Kaprálová tento problém 

ve IV. Dubnovém preludiu vyřešila označením oktávové transpozice (téměř 3. řádky) a tím  

interpretovi zjednodušila čtení not ve vysokých polohách.  
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Př. č. 52: Dubnové preludium č. IV 

 

 

 

 

Časté používání zkratek pro hru v jiných oktávách může být občas zavádějící. Vyskytuje-li se 

často a na krátké ploše v místech, kde melodie stoupá nebo klesá, musí interpret udělat 

opačný pohyb, než jaký naznačuje směr zápisu, a tak se může označení stát příčinou 

pianistovy dezorientace v notovém textu. 

 

Zápis pedalizace 

      Asi nejmenší odchylky mezi tradiční a moderní notací najdeme v zápisu pedalizace. 

Pokud ji skladatelé zapíší, většinou volí zažité způsoby zápisu. Pedalizace je velmi důležitá 

nejen při hře a různých způsobech hry ve strunách, ale i při běžné hře na klaviatuře, kde 

umožňuje členit souznění tónů a akordů, podílí se také i na proměně zvukové kvality.    

Umění správné pedalizace především závisí na rozvinutí sluchu interpreta a ani přesné 

zaznamenání pedalizace do notového textu není zárukou zvukově přesvědčivé interpretace, 

pokud nebude zápis konfrontován sluchem s reálně znějícím výsledkem. Klavír prošel v 

oblasti pedalizace zajímavým vývojem. První hammerklavíry měly pedál zabudovaný na 

spodní desce klaviatury, jednalo se o tzv. kolenáč (něm. Kniehebel). Později se pedály 

umístily na přední nohy klavíru, což nemuselo být pro klavíristu zrovna nejpohodlnější, 

nemluvě o estetice sezení. Proto nakonec došlo k jejich přemístění doprostřed před nohy 

klavíristy, sedícího běžným způsobem. Počet pedálů začal narůstat – historické kladívkové 

klavíry mívaly až šest pedálů, které fungovaly i jako zvukové rejstříky. Koncem 

devatenáctého a v průběhu dvacátého století se počet pedálů ustálil na dva až tři. 
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Nejpoužívanějším pedálem je pravý pedál. Slouží ke zvednutí dusítek nad struny, čímž 

nedojde k utlumení strun ve chvíli, kdy prsty opustí klávesu. Profesionální interpreti dokáží 

běžně používat i poloviční nebo vibrační pedál. Se zápisem této pedalizace se v tradiční notaci 

nesetkáme. Moderní koncertní nástroje bývají často vybaveny různými typy pedálů, které 

ovlivňují barvu zvuku (např. sostenuto pedál). Zvláštních zvukových efektů lze docílit 

rezonancí strun neslyšně stisknutých kláves, akordů či clusterů v různých polohách (druhá 

ruka hraje nad nimi někdy i pod). Technikou zadržení a postupného pouštění tónů lze 

proměňovat harmonickou strukturu akordů někdy i větších zvukových komplexů. Moderní 

klavírní skladby přinášejí v mnoha případech harmonicky plnou až přeplněnou stylizaci, která 

by mohla z interpretačního hlediska vést k neplastickému hraní. Přidá-li se ještě neúsporně 

používaný pedál, mohlo by lehce dojít ke zvukovému chaosu. Z těchto důvodu je potřeba 

přistupovat k pedalizaci s mírou a vkusem.    

 

Hra akord ů 

     Zajímavou oblast tvoří problematika fyzicky nepříjemných hmatů a zvukově nezvyklých 

souzvuků. Zatímco do 19. století se používaly souzvuky, kterým se, kromě zvukových 

požadavků skladatele, klavíristova ruka z  pianistického hlediska dobře přizpůsobila, dnes se 

v kompozicích zcela běžně vyskytují akordy, které jsou po zvukové i interpretační stránce 

neobvyklé. Jednotlivé souzvuky se od sebe značně liší a vyžadují odlišný přístup ze strany 

interpreta vzhledem k charakteristice akordu a jeho zařazení do kontextu skladby. Velmi často 

se vyskytují v soudobých skladbách akordy, vyžadující volbu speciálního prstokladu. Pokud  

dobře zvolený prstoklad, je nutné některé tóny akordu přebrat do druhé ruky. Jiný přístup 

interpretace volíme u delších sledů akordů nebo u lomených akordů. Často se akordy objevují 

v kombinaci s jiným technickým prvkem, jako jsou například skoky nebo trylky. Zvuková 

nezvyklost a interpretační problematičnost mnohých používaných akordů v hudbě 20. století 

je dána stavbou akordů. Zatímco v hudbě 16. - 19. století se vyskytují především akordy, 

jejichž základní tvary byly postaveny z tercií, akordy používané v soudobé hudbě už obsahují 

všechny intervalové vzdálenosti mezi jednotlivými tóny akordu. Asi nejčastějším typem jsou 

akordy tvořené sekundou a intervalem větším než kvinta. Příkladem tomu je i Dubnové 

preludium č. II, kde nacházíme největší vzdálenost – sextu mezi jednotlivými tóny akordu.  
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Př. č. 53 

 

 

 

      Z interpretačního hlediska běžná hra akordů ve slabé a střední dynamice nevyžaduje 

zvláštní úhozové provedení. Tóny akordu by měly zaznít pokud možno současně a zvukově 

vyrovnaně. Samozřejmým předpokladem je volnost paže a zápěstí. Kvalitního zvuku 

dosáhneme i v nejsilnější dynamice při dokonalé pružnosti celého hracího aparátu. 

      Akordy ve spojení se skokem patří mezi technické problémy, objevující se v klavírní 

literatuře všech období. V soudobé klavírní literatuře mohou činit větší problémy ze dvou 

důvodů: Akordy, ze kterých nebo do kterých se skáče, mají jiné intervalové složení, než na 

jaké je naše ruka zvyklá, neboť klavíristé sice věnují během svého studia většinou dost času 

nácviku akordů, ale jedná se převážně o akordy  klasicko-romantické harmonie, postavené na 

terciích. Druhým důvodem je široký rozsah akordů, které naše ruka nemusí obsáhnout. V díle 

Vítězslavy Kaprálové tento technický problém nenacházíme. Sice její skladby obsahují 

akordy spojené s nepříjemnými skoky, jedná se však převážně o akordy terciového složení.  

 

Skoky      

     S problematikou čistoty hry skoků se setkáváme už ve skladbách z období baroka. Nejvíce 

jich najdeme především v díle italského skladatele Domenica Scarlattiho. Skokům se ve svých 

kompozicích nevyhýbali ani skladatelé dalších období, nevyjímaje 20. století. Systematizovat 

skoky a způsob jejich interpretace není jednoduché vzhledem k různosti jednotlivých skoků a 

dalším souvislostem, ze kterých vycházejí. Můžeme je dělit podle místa jejich výskytu – 

objevují se v levé nebo v pravé ruce, případně v obou rukách. Často je rozhodující, jaké je 

východisko skoku a do jakého tvaru skok směřuje. Zpravidla můžeme skákat „do“ 

jednotlivých tónů, do dvou tónů určité intervalové vzdálenosti (velmi často se skáče do 

oktávy) či do akordu. Obtížnost intonačně čistého provedení skoku je mimo jiné závislá na 

tempu hraného místa, délce skoku a zvoleném prstokladu. V  Dubnovém preludiu č. I. se 

setkáváme v pravé ruce se skokem směrem nahoru. Předepsané tempo Allegro man on troppo 

a skok z g na ges² mohou být důvodem technických problémů. Zpravidla se v těchto 
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případech skáče na nejbližší prst, v tomto případě však použijeme prostředníček, jelikož se 

jedná o skok na černou klávesu. Použitím jiného prstu bychom ztratili potřebnou stabilitu a 

zbytečně bychom si prodloužili dráhu letu a technický problém tím umocnili. Důležitá je i 

zraková a především sluchová představa cílového tónu. Tón, který má zaznít, musíme předem 

slyšet ve své představě. Zrak může v tomto případě též pomoci, neboť není vázán na levou 

ruku. 

Př. č. 54: Dubnové preludium č. I  

 

 

 

     Chceme-li získat ve hře skoků naprostou intonační jistotu, musíme jim věnovat 

mimořádnou pozornost. Při jejich nácviku je můžeme hrát i v rozsahu o oktávu výš, než 

předepisuje zápis. Také se doporučuje hra se zavřenýma očima.  

     Mezi nejtěžší typ skoků patří skoky v obou rukách, vyskytující se současně nebo v těsném 

časovém sledu za sebou. Velkou roli při interpretaci skoků hraje jejich délka, směr, tempo, 

četnost, umístění na klaviatuře a charakter hudebního materiálu, jenž skokům předchází nebo 

po nich následuje. 

 

Pasáže 

     K základním stavebním prvkům klavírní techniky patří také pasáže. Setkáme se s nimi ve 

všech hudebních obdobích od baroka po 21. století.  Běhy tvořené na základě durových a 

mollových stupnic používáme tak často, že byla do klavírní pedagogiky zařazena nejen hra 

přednesových skladeb a děl technického zaměření, jako jsou například etudy, ale i hra stupnic 

a rozložených akordů jakožto technických cvičení. S postupujícím vývojem hudby se více 

objevují pasáže tvořené na základě stupnic chromatických a celotónových. Hudba 20. století 

je charakteristická používáním zvukově i technicky nezvyklých pasáží, které mohou činit 

technické i výrazové problémy. Vítězslava Kaprálová použila v Dubnovém preludiu č. I pasáž 

v lydickém modu. Hru této pasáže doporučuje skladatelka dle zápisu umístěním nožek u not 

rozdělit mezi obě ruce.  
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Př. č. 55 

 

 

 

Rozdělení pasáže mezi dvě ruce má své výhody i svá úskalí. Nejčastěji nás k tomuto kroku 

přiměje intervalová stavba pasáže, která neumožňuje použít vhodný prstoklad, jenž by 

nebrzdil plynulost hry. Úskalí spočívá ve zvukové a časové návaznosti obou rukou. Střídání 

krátkých skupinek not v každé ruce, může způsobit rytmické kolísání. Rozdělení pasáže mezi 

dvě ruce může dále narušit melodickou linii v myšlení a sluchové představě, tím se pohybové 

ulehčení dostává do konfliktu i s hudebním myšlením. Účelný prstoklad nelze chápat jen jako 

pohodlné rozložení prstů, ale stává se prostředkem k vyjádření hudební myšlenky. Pianista, 

který nerozumí struktuře melodické fráze, neumí logicky rozčlenit melodii nebo pasáž na 

drobnější úseky a tím pro ně nedokáže zvolit adekvátní prstoklad. Nastane zmatek nejen 

v hlavě, ale i v prstokladu.   

      Častěji než v levé ruce, vyskytují se běhy v ruce pravé. Většina těchto běhů v klavírních 

skladbách 20. století je složena z intervalů různé výšky, jejichž řazení mnohdy nevychází z 

fyziologické stavby lidské ruky. Proto musíme pasáže analyzovat, porovnat jednotlivé 

vzdálenosti mezi tóny s různými pohybovými možnostmi ruky a stanovit vhodný tj. pohodlný 

a ekonomický prstoklad. Detaily prstokladového řešení rychlých pasáží ve výsledném tempu 

nejsou uvědomovány, velmi užitečná je však koncentrace na pohyb určitého prstu uprostřed 

zautomatizovaného průběhu. V delších pasážích řídí pianista spíše jen obecnou konturu 

pohybu paže, která sjednocuje rozsáhlé skupiny tónů.  

      Mezi nejčastější pasáže ve dvojhmatech patří běhy v sextách. Tento druh pasáže přispívá 

především k procvičení pohyblivosti palce při správném způsobu cvičení, tj. cvičení bez 

jakéhokoliv ztuhnutí ruky. Oktávové běhy nepředstavují v soudobé klavírní tvorbě žádné 

novum. Vyskytovaly se v klavírní literatuře klasicismu i romantismu. Ve 20. století se 

používají buď v tradičních harmonických postupech zpravidla pro zesílení zvuku, anebo ve 

spojení s jiným technickým prvkem či v neobvyklém harmonickém zpracování. Hlavní 

podmínkou hry oktáv z interpretačního hlediska je především naprostá volnost, lehkost a 
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pružnost celé ruky při neměnném oktávovém rozpětí krajních prstů. Pasáže v soudobých 

skladbách nemusí vždy představovat pouze technický problém. Některé běhy zaujmou spíše 

po zvukové stránce.  

      

Křížení rukou 

     Poměrně často se v soudobých klavírních skladbách setkáváme s umístěním obou rukou do 

jedné polohy na klaviatuře nebo s jejich křížením. Problémy nastávají především v krajních 

polohách klaviatury. Při křížení se klavírista musí rozhodnout, kudy překříženou ruku povede, 

zda spodem či vrchem nad druhou rukou. Dále může nastat neobvyklé křížení rukou 

v hlubokých polohách nástroje, které lze řešit přebíráním tónů do levé ruky nebo záměnou 

partů pravé a levé ruky. V úvodních taktech prvního preludia Vítězslavy Kaprálové dochází 

ke křížení rukou, při kterém volíme hru pravé ruky pod levou.  

Př. č. 56 

 

 

 

Hra ozdob      

     Další technickým prvkem v klavírní hře je hra ozdob. Dobou největšího rozkvětu v 

používání melodických ozdob bylo baroko. Postupem času se výskyt ozdob omezoval nebo 

docházelo k jejich vypisování. V klavírní tvorbě 20. století se setkáváme především s přírazy 

a trylky. Vyskytují se buď v tradiční podobě, anebo v nových souvislostech. Nejdůležitější 

úlohou hry melodických ozdob na klávesových nástrojích v době baroka bylo prodloužení 

znějícího tónu, vyplnění prázdného místa, zesílení výrazu afektu a také udržení posluchačovy 

pozornosti. Hudba 20. století využívá melodické ozdoby především k oživení, zpestření a 

ozvláštnění melodie. Přírazy nalezneme také v úvodu čtvrtého preludia Vítězslavy Kaprálové, 

jejich použití však není nijak zvláštní. 
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Př. č. 57 

 

 

 

Zápis dynamiky      

     V soudobých skladbách se zpravidla používá tradičních znamének pro označení dynamiky. 

Někteří autoři používají ve skladbách více vrstev, které navzájem dynamicky odlišují. V 

tomto případě nelze tradičně napsat jedno dynamické označení mezi dvě notové osnovy, jak 

je zvykem, ale připíší se dynamická označení k jednotlivým liniím. Proto je nutné kromě 

dynamiky určené pro všechny noty sledovat i tuto linii, která má vlastní dynamický vývoj. 

Postupem vývoje dále vzniká bohatší dynamická škála (pp – ff), s grafickými či slovními 

popisy postupných přechodů. Ve snaze o ještě větší upřesnění se již dříve používané značky 

zmnožují (např.: pppp nebo ffff), spojují se s různými druhy akcentů či doplňujícími slovními 

výrazy. V díle Vítězslavy Kaprálové se setkáme s poměrně tradičním zápisem dynamiky. Ve 

II. a IV. preludiu využívá krajní polohy dynamické škály. 

Př. č. 58 
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5. Nejvýznamn ější interpreti díla Vít ězslavy Kaprálové 
 

The Kapralova Society   

      Na propagaci díla Vítězslavy Kaprálové má nedocenitelnou zásluhu kanadská společnost 

The Kapralova Society, kterou v roce 1998 založila Karla Hartlová. Ta je spoluautorkou první 

odborné knihy o skladatelce v anglickém jazyce The Kaprálová Companion, kterou v roce 

2011 vydalo akademické nakladatelství Lexington Books ve spojených státech. Kniha byla 

nominována na cenu F. X. Šaldy, kterou stejnojmenná nadace v Praze udílí za mimořádné 

ediční počiny a práce uměleckohistorické. Za patnáct let své existence iniciovala společnost 

nespočet zajímavých projektů, jež přibližují hudební veřejnosti tvůrčí odkaz Vítězslavy 

Kaprálové. Cílem společnosti je podporovat vydávání partitur a nahrávek děl Vítězslavy 

Kaprálové a upozorňovat na tvorbu skladatelek přítomnosti i minulosti. Společnost vydává 

odborné periodikum - A Journal of Women in Music, které vychází dvakrát ročně.  

 

Kapralova Quartet 

    Smyčcové kvarteto, které nese jméno Vítězslavy Kaprálové, vzniklo v roce 1995 s 

původním názvem Venus Quartet Prague jako soubor netradiční svým čistě ženským 

obsazením: Rita Čerpučenko (první housle), Simona Hurníková (druhé housle), Světlana 

Jahodová (viola) a Margit Klepáčová (violoncello). V roce 2001 po dohodě s dědici 

Vítězslavy Kaprálové a kanadskou společností The Kapralova society přijal soubor jméno po 

teto významné české skladatelce. Kvarteto je díky své snaze objevovat nové a zajímavé 

skladby 20.století velmi často oslovováno soudobými českými i světovými autory. Soubor 

koncertuje na předních evropských i světových podiích, pravidelně je zván do Německa, 

Švýcarska, Itálie, Španělska, Velké Británie, Kanady, Japonska a koncertoval i v tak 

exotických zemích, jako je např. Kuwait, Izrael nebo Kypr. V roce 2004 podnikl soubor 

úspěšné kanadské turné, kde vedle koncertních vystoupení členky souboru vedly také 

mistrovské kurzy v Madisonu a byly pozvány jako čestní hosté do proslulého Banf Centre. 

Soubor natočil řadu gramofonových, rozhlasových a televizních nahrávek. Jako jedno z mála 

smyčcových kvartet má v repertoáru kompletní kvartetní dílo Alfreda Schnittkeho, jehož 

provedení na dvou koncertech festivalu Pražské jaro 2002 získalo vysoké uznání odborné 

kritiky. Nahrávka z těchto koncertů byla vydána na CD a vynesla kvartetu nominaci na soubor 

roku. V roce 2003 v rámci japonského turné, natočila vystoupení souboru na festivalu 

v Magoti Japonská televize NHK. Kvarteto pravidelně spolupracuje s klavíristou Eugenem 



 

66 

Indjicem, harfenistkou Kateřinou Englichovou, klarinetisty Philippem Cuperem a Ludmilou 

Peterkovou, Škampovým kvartetem a  Pražákovým kvartetem.  

 

Rudolf Firkušný 

     Rudolf Firkušný byl český klavírista světového jména. Proslavil se mimořádnou 

hudebností, expresivním projevem a skvělou technikou hry. Jeho repertoár sahal od raného 

klasicismu až po modernu první poloviny 20. století. Od roku 1948 žil ve Spojených státech. 

Po pádu komunistického režimu se chtěl vrátit do vlasti a usadit se v Praze. Často zde s 

velkým úspěchem hrál, ale záměr se mu už nezdařil – zemřel náhle v červenci 1994. Úspěchu 

dosáhl nejen svým výjimečným nadáním od dětského věku, ale též houževnatým úsilím, 

spojeným s vynikajícím smyslem pro sloh a stavbu každého díla. Kritikou je stavěn mezi 

přední klavíristy 20. století. Právě jemu Vítězslava Kaprálová věnovala svá Dubnová preludia 

op. 13. Firkušný původně velmi nerad a neochotně Dubnová preludia studoval. Několikrát 

jejich provedení dokonce odložil. Avšak postupem času a po jejich premiéře jimi byl doslova 

nadšen a v té době zazněla skoro na všech jeho koncertech.   

 

Alice Rajnohová 

     Alice Rajnohová – Flajšingrová se narodila ve Zlíně. Po dvou letech studií na 

kroměřížské konzervatoři u prof. Jany Špaňhelové pokračovala na brněnské konzervatoři pod 

vedením prof. Zdeňka Hnáta, který ji pedagogicky vedl rovněž na JAMU v Brně v letech 

1993-1999. Ve školním roce 1997/1998 pracovala s prof. Bernardem Ringeissenem na 

prestižní škole v Rueil-Malmaison v Paříži. Během tohoto roku složila s nejvyšším 

ohodnocením zkoušky za dva ročníky a získala tak Médaille d´or a Prix d´Excellence. V 

oboru komorní hra obdržela také nejvyšší cenu Médaille d´or l´Unanimité. Na Filosofické 

fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vystudovala obor francouzský jazyk a literatura. Je 

laureátkou národních a mezinárodních soutěží, například: Virtuosi per musica di pianoforte 

(3. cena), Prague Junior Note (1. cena), Beethovenův Hradec (3. cena), Smetanova soutěž v 

Hradci Králové (1. cena), soutěž A. B. Michelangeliho v italském Desenzanu del Garda (2. 

cena), soutěž A. Casagrandeho v Terni v Itálii (Prix M. Ravel) aj. Zúčastnila se mistrovských 

kurzů u významných klavíristů a pedagogů, jako jsou Lev Naumov, Michel Béroff, Piotr 

Paleczny, Eugen Indjic, Hiroko Nakamura, Anne Queffélec a další. Již od dětství se 

intenzivně věnuje komorní hře, pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a s Filharmonií 

B. Martinů ve Zlíně. Od roku 2007 vyučuje klavírní hru také na JAMU v Brně. Alice 
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Rajnohová se klavírnímu dílu Vítězslavy Kaprálové věnuje již řadu let a na její hře je znát, jak 

je jí autorčin svět blízký – během poslechu získáváme pocit, jako by pianistka i skladatelka 

byly naladěné na stejnou strunu. Věroslav Němec se o Alici Rajnohové a její interpretaci 

klavírního koncertu vyjádřil takto: „Klavírní koncert hraje Alice Rajnohová s mimořádným 

elánem a pochopením, takže při její hře nelze nepomyslet na dvacetiletou skladatelku, plnou 

energie a chuti do života. První věta hýří takovou spoustou nápadů – kompozičních 

i interpretačních – a děje se v ní toho tolik, až máme dojem, že se jedná o filmovou hudbu. 

Volná věta překvapí svou stručností a potemnělostí, která tvoří skvělý kontrast k hravé 

a přitom rytmicky strhující větě finální.“56 V prosinci roku 2011 vyšlo CD Alice Rajnohové a 

Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou Tomáše Hanuse, věnované klavírní 

tvorbě Vítězslavy Kaprálové. Nahrávka obsahuje tyto skladby: Klavírní koncert d moll, 

Sonata appassionata, Variace na zvony kostela St. Étienne du Mont v Paříži a Tři klavírní 

kusy. 

 

Renata Bialasová 

     Pianistka Renata Bialasová, profesorka brněnské Konzervatoře, se velmi úspěšně 

prosazuje v našem koncertním životě jako sólistka i jako komorní hráčka, to především v 

klavírním duu se svým otcem, Milanem Bialasem. Velkou zásluhu mají oba na propagaci 

české soudobé tvorby nejen u nás, ale zejména v zahraničí, a tento trend se projevuje i v 

sólovém repertoárovém zaměření Renaty Bialasové. V roce 2010 připravila zajímavý a 

záslužný projekt k výročí Vítězslavy Kaprálové (1915–1940). Nastudovala všechna její 

stěžejní klavírní díla, která uvedla na CD s poetickým názvem Preludium. CD vydala firma 

Stylton za finanční podpory Ing. Josefa Kaprála a Společnosti Vítězslavy Kaprálové (The 

Kapralova Society). CD obsahuje tyto skladby: Vítězslava Kaprálová: Sonáta appassionata, 

op. 6, Tři klavírní kusy, op. 9, Dubnová preludia, op. 13, Variace na zvonkohru kostela St. 

Etiene du Mont, op. 16.  

 

Tomáš Víšek 

     Své CD Srdce na Vysočině věnoval Tomáš Víšek k 350. výročí založení vesnice Tři 

Studně, rodině Kaprálových a jejich skladatelským přátelům. CD tedy obsahuje skladby 

skladatelů, s nimiž se Václav Kaprál setkával ve své rekreační vilce, kterou postavil ve Třech 

                                                 
56 http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/Vitezslava-Kapralova-Klavirni-koncert-d-moll-op-7-Tri-
klavirni-kusy-op-9-Variations-sur-le-carillon-de-leglise-StEtienne-du-Mont-op-16-Sonata-Appassionata-op-
6~22~unor~2012/ 
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Studních. Mezi přátele Kaprálových patřil Bohuslav Martinů, který byl zároveň učitelem 

Kaprálovy dcery Vítězslavy v Paříži. Do Třech Studní zajížděl také Vítězslav Novák, spjatý s 

rodinou jako učitel kompozice jak Václava Kaprála, tak i jeho dcery, která byla jeho žačkou 

na Mistrovské škole v Praze. Jedním z nejbližších přátel rodiny Kaprálových byl Jaroslav 

Křička, jenž strávil velkou část dětství v Maršovicích. V Rokytnu na Vysočině se narodil také 

Otakar Šín, který rovněž patří mezi blízké přátele rodiny. Pět skladeb je zde nahráno ve 

světové premiéře. Mezi tyto skladby patří Máj (Intermezzo I.) Vítězslava Nováka, Nocturno 

(koncertní etuda) Václava Kaprála, Veselé kousky op. 13 Jaroslava Křičky, Groteskní 

passacaglia Vítězslavy Kaprálové, která je součástí Třech klavírních kusů op. 9 a Amoroso 

Otakara Šína, součást Intimních nálad op. 5. Z děl Bohuslava Martinů jsou na CD vybrána 

dvě díla, Otvírání studánek H. 354 a Adagio H. 362. Komorní kantáta Otvírání studánek pro 

soprán, alt, baryton, recitátora, ženský sbor a doprovod na slova Miloslava Bureše zachycuje 

lidový zvyk čištění studánek a oslavy pramínků na Vysočině, je vhodným dokreslením 

dramaturgie celého CD. Poslední skladbou je Adagio H. 362 Bohuslava Martinů. Na CD dále 

spolupracovali: Petr Matuszek - baryton, Nadia Zakhourová - recitace, Klára Kartáková - 

soprán, Markéta Dvořáková - mezzosoprán, Jan Valta jr. - housle, Eva Nováková - housle, 

Milan Líkař - viola, dívčí sbor posluchaček Konzervatoře v Teplicích, Jan Valta - dirigent. 

      

 

Dana Burešová, Timothy Theek 

     V roce 2003 vyšla nahrávka s kompletním písňovým dílem Vítězslavy Kaprálové. Soprán 

– Dana Burešová, klavírní part – Timothy Theek. Vyřazena byla dvě nejranější díla této 

formy, vzniklá kolem roku 1930 pravděpodobně na skladatelčiny texty. CD obsahuje: Dvě 

písně op. 4, Jiskry z popele op. 5, Leden, Jablko z klína op. 10, Navždy op. 12, Sbohem a 

šáteček op. 14, Koleda, Vánoční koleda, Vteřiny op. 18, Zpíváno z dálky op. 22, Dopis. 

     Dana Burešová se po ukončení studia na pražské konzervatoři v roce 1991 stala sólistkou 

Opery Národního divadla v Praze. Na konzervatoři studovala i Brigity Šulcové a pěvecké 

vzdělání si prohloubila ve Výmaru u Paula Lisiziana. Během studií na konzervatoři již byla 

sólistkou Opery v Českých Budějovicích. S pěveckým souborem Musica Antiqua vedeným 

Pavlem Klikarem vystupovala po celé Evropě a natočila s ním několik CD. V roce 1997 

spolupracovala pod vedením dirigenta Sira Charlese Mackerasse na nahrávce oper Káťa 

Kabanová a Rusalka. 
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     Timothy Theek hrál a doprovázel na klavír sólový zpěv a hudební nástroje ve čtrnácti 

zemích a třech kontinentech, v televizi a rozhlase. Je profesorem na Michiganské univerzitě, 

kde vede operní seminář, vyučuje výslovnost textů operních děl uváděných univerzitou a je 

členem univerzitního Institutu pro studium Ruska a východní Evropy. Absolvoval také hru na 

klavír na Texaské univerzitě v Austinu a na Oberlinské konzervatoři. Napsal dvě knihy – 

Zpívání v češtině: Průvodce českou lyrikou a vokální výslovností a repertoárem, Janáčkova 

operní libreta: překlad a výslovnost. Zabývá se hudbou Vítězslavy Kaprálové, přednáší o 

jejich písních a hraje je na univerzitách v Anglii a v USA. Je členem poradního předsednictva 

mezinárodní společnosti Kapralova Society. V letech 2002 – 2003 uváděl světové premiéry 

skladatelčina cyklu písní Jiskry z popele a písně Leden. Dále se podílel na vydání publikace o 

dokončených písních Kaprálové.  

 

Virginia Eskin, Stephanie Chase 

     V roce 2008 se na trhu objevilo profilové CD Vítězslavy Kaprálové od amerického 

vydavatelství Koch Records. CD nabízí reprezentativní průřez klavírní tvorbou Kaprálové 

a souborné provedení jejích skladeb pro housle a klavír (přičemž u většiny děl se jedná 

o „first recording“). Nahrávka obsahuje tyto skladby: Dubnová preludia op. 13, Legenda op. 

3a, Burleska op. 3b, Pět skladeb pro klavír op. 1, Elegie pro housle a klavír, Sonata 

Appassionata op. 6, Variations sur le Carillon de l'Eglise Saint-Etienne-du-Mont op. 16, 

Písnička pro klavír. Interpretace se ujaly renomované americké umělkyně – pianistka Virginia 

Eskin a houslistka Stephanie Chase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


