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1. ÚVOD 

Píseň sama o sobě je nezastupitelným fenoménem vokální hudby. Historický 

vývoj umělé písně se klene od doby antické přes středověk, renesanci, baroko, 

klasicismus, romantismus a 20. století až do dnešní doby. Koncertní sólová píseň 

s klavírním doprovodem se plně rozvinula až v 19. století. Její kořeny sahají až 

k počátkům 17. století, kdy G. Caccini vydal v roce 1601 sbírku sólových zpěvů 

s doprovodem tehdy začínající generálbasové harmonizace. Píseň byla v té době 

hodně ovlivněná barokní operní árií, kdy její melodická linka obsahovala mnoho 

koloratur a melodických ozdob. V klasicismu se začínají rýsovat počátky novodobé 

umělé písně. Tento vývoj se rýsuje v německém prostředí, kde je jejím prvním 

skladatelem Josef Antonín Steffan, autor čtyřsvazkové sbírky v úpravě pro cembalo. 

Po Steffanovi skládají umělé písně skladatelé tzv. vídeňského klasicismu, tedy Joseph 

Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven. V českém prostředí 

píší písně Jakub Jan Ryba, který je komponuje na slova českých básníků, a Jan 

Václav Tomášek, jehož písně na německé texty Johanna Wolfganga Goetha jsou 

přirovnávány k písním Franze Schuberta. V 19. století písňovému žánru vévodí 

německá hudba. Po Schubertovi se na jejím vývoji podílí Robert Schumann, Carl 

Loewe, Johannes Brahms, Hugo Wolf, Gustav Mahler, který je prvním velkým 

tvůrcem orchestrální písně. Ve dvacátém století obohacují tuto produkci Richard 

Strauss, Arnold Schonberg, Alban Berg, Ernest Křenek a jiní. Od poloviny 19. století 

se koncertní píseň usídlila i v jiných kompozičních školách. V české hudbě ji svými 

skladbami zastupují Bedřich Smetana a především Antonín Dvořák. Ruská umělá 

píseň vychází z pololidového romansu, kde k nejvýznamnějším skladatelům této 

hudební formy patří Petr Iljič Čajkovskij a Modest Petrovič Musorgskij. Ve 20. století 

je v ruské škole zastoupena písňová tvorba skladatelem Igorem Stravinským, 

písňovými cykly Dimitrije Šostakoviče a Sergeje Prokoijeva. Z českých skladatelů se 

písňové literatuře tohoto období věnují Josef Bohuslav Foerster a především 

Vítězslav Novák svými cykly Údolí nového království či Melancholické písně o 

lásce. Leoš Janáček obohatil českou písňovou tvorbu o svůj cyklus nazvaný Zápisník 

zmizelého, který má charakter komorní kantáty. Velké změny do písňové tradice 

vnášejí nové hudební směry 20. století. Klavírní doprovod je nahrazen komorní 

instrumentální sestavou nejrůznějšího obsazení. Inspirací skladatelů Antona Weberna, 



Ligetiho a jiných není umělá píseň romantiků a jejich pokračovatelů, nýbrž „mluvený 

zpěv" Arnolda Schonberga Pierrot lunaire (1912). 

S písňovou literaturou souvisí i její interpretace, která bude vždy živým 

tématem nejen u profesionálů, ale i posluchačů tohoto hudebního druhu. Účelem této 

práce není analyzovat veškeré dílo písňové literatury 19. století, ale jen přiblížit 

problematiku interpretace na nejvýznamnějších dílech této hudební formy u 

skladatelů Franze Schuberta, Roberta Schumanna a Antonína Dvořáka. Ke kapitolám 

jsou vybrány nahrávky velkých světových interpretačních mistrů: Dietricha Fischera-

Dieskaua, Petera Schreiera, Jessye Normanově, Mathiase Goerna a českých umělců: 

Václava Bednáře, Marty Krásové, Magdaleny Kožené, Dagmar Peckové, Evy 

Urbanové a Ivana Kusnjera. 

Tato práce může být jakýmsi počátečním vodítkem pro pěvce, učitele i 

badatele, kteří se chtějí hlouběji zabývat interpretační problematikou písňové 

literatury a dokáží se orientovat v základní pěvecké terminologii a problematice 

pěveckého umění. 
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2. FRANZ SCHUBERT 

2.1. Stručný přehled života a díla 

Dílo Franze Schuberta spadá do období ranného romantismu. Rodiče Franze 

Schuberta nebyli rození Rakušané. Otec pocházel z Moravy a matka z rakouského 

Slezska. V raném dospělém věku působili oba v Rakousku, kde se také seznámili. Žili 

společně se svými devíti dětmi na vídeňském předměstí Liechtenthalu, kde byl otec 

zaměstnán jako učitel. Když se jim 31. ledna 1797 narodil syn Franz Peter, byla to již 

mnohočlenná rodina. Franz Peter jevil smysl pro hudbu od časného mládí. Otec dal 

svého syna učit hře na housle k Michaelu Holzerovi, řediteli kůru farního kostela 

v Liechtenthalu. Regenschori jej učil také hře na varhany, harmonii a kontrapunktu. 

V chlapcových deseti letech se mu otec rozhodl poskytnout vyšší vzdělání. Franz byl 

přijat do chlapeckého sboru dvorní kapely ve vídeňském konviktu. Zde o rozvoj jeho 

hudebního talentu pečoval dvorní kapelník Antonio Salieri a varhaník Václav 

Růžička. Po ukončení studií se stává učitelským pomocníkem. Toto zaměstnání se 

Schubertovi moc nezamlouvalo, a tak v něm setrval pouhé tři roky. Do jeho 

počátečních skladeb se řadí dvě symfonie, které složil ve svých osmnácti letech, dvě 

klavírní sonáty, dvě mše, čtyři singspiely, 144 písní, leckteré v několika verzích. 

Někdy vytvořil za den osm až devět písní. Schubert byl ve Vídni obklopen svými 

přáteli. Byli to lidé se zájmem o hudbu a literaturu. V té době se Schubert živil jako 

soukromý učitel hudby. Toto zaměstnání mu ovšem moc nevynášelo. Pokusil se 

prosadit své skladby v tisku. Se svými přáteli obcházeli nakladatele, ale štěstí jim 

v tomto směru nepřálo. V té době bylo totiž vídeňské publikum okouzleno 

rossiniovskými operami. Schubert, který se chtěl více zviditelnit, se musel 

konfrontovat s proudem a jít s ním, nebo proti němu. Napsal dvě overtury 

v rossiniovském stylu, jejichž provedení sklidilo u obecenstva i kritiky velký úspěch. 

Záměrem bylo prosadit Schubertovu vlastní tvorbu na koncertním pódiu. Síla 

Schubertovy hudby spočívala hlavně v písni. Skladatelovi přátelé se proto rozhodli 

najít pro ně vhodného interpreta. Jejich hledání bylo úspěšné. Vyhledali 

vBurgtheatru barytonistu Johanna Michaela Vogla. Voglovi se zprvu do písní 

nechtělo. Tvrdil, že už má hudby, kterou zná, po krk, a že o novou nestojí. Zpočátku 

Schubertovy písně Vogla vůbec nezaujaly. Později se Vogl skutečně pro písně nadchl 
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a začal je koncertně zpívat. A nejen to. Vogl, zasvěcený do skladatelových životních 

podmínek, mu začal pomáhat. Pěvec se stal Schubertovým přítelem a interpretem 

jeho písní po celý život. V roce 1818 se Schubert stává domácím učitelem hudby 

v rodině hraběte Esterházyho na letním sídle v Želiezovcích u Hronu. Protože 

pracovní povinnosti nebyly tak rozsáhlé, trávil Schubert mnoho času procházkami po 

přírodě nebo kompozicí. Na toto místo a v té samé funkci se vrací ještě v roce 1823. 

Schubertovu otci se nelíbil život jeho syna jako svobodného umělce bez stálého 

příjmu. Nutil jej, aby se vrátil k učitelskému povolání. Ale pro Schuberta, který měl 

rád volnost a svobodu, bylo toto zaměstnání ubíjející. Byl zvyklý komponovat každý 

den dopoledne, odpoledne trávit čas v kavárně a večer chodil do divadla. Schubert se 

odmítl vrátit k učitelství, tedy zajištěné existenci, a odešel do existence nezajisté, ale 

zato svobodné. Přátelé se domnívali, že by divadlo bylo nejlepší, jak Schuberta uvést 

před širokou veřejnost. Roku 1820 zkomponoval operetu Dvojčata, která byla 

uvedena v divadle U korutanské brány. Přestože byl tento kus u obecenstva vcelku 

úspěšný, Schuberta pro svou malou uměleckou hodnotu nemohl důstojně uvést. 

Schubert píše další pokus - melodrama ke hře Kouzelná harfa. Kritika premiéru 

strhala. Bohužel jeho přátelé nepochopili, že Schubertův génius se nehodí pro jevištní 

hudbu a na to, aby zařídili orchestr pro jeho symfonie či komorní ansámbly, neměli 
síly. 

Je geniálním autorem v oblasti písně - dokázal totiž vypozorovat dobrý text 

básně. Když některou chválil, říkal: „Inu, je to dobrá báseň; to člověku hned napadne 

něco pořádného; melodie se ti hrnou jedna radost. Při špatné básni to nejde z místa. 

Člověk se tím moří a nic z toho nevyjde než suchopár. Už jsem odmítl plno básní, 

které mi vnucovali.Je zajímavé, že nedokázal rozlišit dobrý či špatný text 

kupříkladu k opeře či jinému jevištnímu útvaru vhodnému ke zhudebnění. Velkého 

úspěchu dosáhly tak zvané schubertiády. Jedná se o schůzky v soukromých bytech, 

kde byl klavír, na který hrával Schubert své skladby. Na programu n e b y l y jenom jeho 

Písně, ale také valčíky, landery, kvapíky apod. Roku 1821 se shubertovým přátelům 

podařilo dát nějaké písně do tisku. Vyšly tak čtyři sešity jeho písní. Kritika věnoval 

písním velkou pozornost a srovnávala Schuberta s Mozartem a Beethovenem. Rada 

věcí se začala objevovat na veřejných koncertech. Nakladatel Diabeli poznal velký 

úspěch jeho písní. Znal Schubertovu nepraktičnost a nehospodárnost. Nabídl 

' Viz V. Holzknecht, Franz Schubert, str. 28 
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Schubertovi za zády jeho přátel 800 zlatých za trvalá vydavatelská práva jeho prvých 

dvanácti děl. Nakladatel měl přitom výnosy z těchto písní obrovské. Roku 1822 se 

pustil do nové skladby a později ji věnoval Štýrskému hudebnímu spolku jako dík za 

jmenování čestným členem. Byly to dvě věty nové symfonie, které spolek uchoval. 

Skladba byla provedena až v roce 1865. Dílo se začalo označovat jako Nedokončená 

symfonie, která patří mezi nejslavnější Schubertova díla. Roku 1823 Schubert 

dokončuje další operu Rosamunda, kněžna kyperská. Skladatel, který opět doplatil na 

libreto, zvítězil aspoň natolik, že svou scénickou hudbou vzbudil pozornost kritiky i 

obecenstva. Téhož roku Schubertovi podlomila zdraví pohlavní nemoc. Z této nemoci 

se dostává celý rok, a protože byl velmi citlivým člověkem, tak mu tato zkušenost 

vyvolávala hrůzu po celý život. Na rekonvalescenci jej k sobě pozval v roce 1824 

kníže Esterházy, aby s jeho rodinou opět strávil léto v Želiezovicích. Během pobytu 

se Schubert zamiloval do komtesy Esterházyové, Karolíny. Ta však pro něj zůstala 

nedostupným snem. Schubertovo postavení v Želiezovcích bylo vyšší než v roce 

1819. Seznámil se zde se zpěvákem Karlem Schonsteinem. Jeho hlasový obor byl 

tenorbaryton a Schubertovy písně jej velmi zajímaly. Vídeňskému publiku společně 

představili cyklus písní pod názvem Spanilá mlynářka, který sklidil u obecenstva 

velký úspěch. V roce 1824 pozval Vogl Schuberta na prázdninovou cestu do Horních 

Rakous - potřetí a napos l edy . N a těchto ces tách měli také m n o h o společných 

vystoupení. Předváděli hlavně písně na Jezerní pannu Waltra Scotta, na které 

skladatel začal pracovat již ve Vídni a dokončil ji právě na této cestě, konkrétně 

v Gmundenu. Z Jezerní panny pochází také známá modlitba Ave Maria. Při putování 
zamířili do lázní Gastýnu. Tady Schubert složil nčkolik dalších písní, klavírní sonátu 

D dur op. 53 a také dokončil symfonii zvanou Velká. Po pěti měsících putování 

horskou krajinou se ocitají zpět ve Vídni. Vrátil se opět do bohémské společnosti 
svých přátel, ve které se cítil dobře. Schubert si pokoušel na nátlak svých přátel získat 

Práci. Stal se korepetitorem v divadle u Korutanské brány. Na tomto místě však 

nezůstal dlouho, protože nedokázal dodržovat přesně zkoušky a mechanismus této 

Práce se mu příčil. Zdrojem příjmů zůstali nakladatelé jeho děl. Ale jak je uvedeno 
výše, ti Schuberta vyloženě podváděli. Vídeňská společnost tehdy prahla po hudbě 

taneční. Nakladatelé vydávali jeho tance i pod jiným názvem, aniž by se Schuberta 

vůbec zeptali. Za Schubertova života nevyšla žádná jeho symfonie či kvintet. 

Schubert chtěl uvést vídeňskému publiku svou Velkou symfonii, komponovanou 

v Alpách. Měla se hrát na dobročinné akademii, ale nakonec k tomu nedošlo. 
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Zklamaný skladatel ji pak nabídl Společnosti přátel hudby. Společnost se skladateli 

finančně odměnila, avšak symfonii nikdy neprovedla a její jediný rukopis ztratila. 

Ten byl objeven až později Robertem Schumannem. Roku 1827 Schubert zaskočil 

své přátele svým novým písňovým cyklem, který má velmi melancholický tón a 

nazývá se Zimní cesta. Tento cyklus básní Wilhelma Mtillera našel v časopise. Když 

na něm pracoval, tak působil dojmem sklíčeného člověka. Když se ho ptali, co mu je, 

odpověděl záhadně: „Brzy to uslyšíte a pochopíte."2 V tomto roce Schubertova 

tvorba vrcholila klavírním triem Es dur, druhou řadou Impromptus, písněmi na texty 

štýrského Karla Gottfrieda Leitnera a velké mše Es dur. Skladatelův hmotný stav se 

nadále nijak nezlepšil. Přátelé chtěli situaci vyřešit prodejem Zimní cesty nakladateli 

Haslingerovi. Ten nabídl za každou píseň jednu zlatku, což Schuberta i jeho přátele 

rozzlobilo. Jeden z nich, Bauernfeld, dostal jiný nápad. Uspořádá se koncert 

z Schubertových děl, kde budou umělci účinkovat zadarmo. Program byl sestaven ze 

známých čísel a výtěžek byl velký natolik, že dovolil pokrýt skladatelovy dluhy a 

zakoupit navíc klavír. Schubertovi výdělek z koncertu pozvedl sebevědomí. Rozhodl 

se tedy, že v létě navštíví Štýrsko za vlastní peníze. Když se však léto roku 1828 

přiblížilo, byl opět bez prostředků a navíc se výrazně zhoršil jeho zdravotní stav. Na 

doporučení lékaře se uchýlil ke svému bratrovi na předměstí Vídně. Zde se jeho 

zdraví zlepšilo, avšak po návratu do Vídně se znovu podlomilo a dne 19. listopadu 

1828 Schubert umírá na tyfus. 

2 . 
viz V. Holzknecht, F. Schubert, str. 72 



2.2. Schubertovy písně 

2.2.1. Schubertovy samostatné písně 

Schubert napsal 603 písní, z nichž většina nenáleží do žádného písňového 

cyklu. Prvním úspěchem před veřejností bylo provedení jeho písně Král duchů 

z roku 1815 (Erlkonig - je v doslovném překladu Král olší). Podkladem je zde 

Goethův text. Je to baladický příběh, kdy se za větrné noci vrací na koni otec a 

v náruči má svého nemocného syna. Syn v horečce blouzní a domnívá se, že mlha, 

která je obklopuje, je král duchů, ve vrbách vidí královy dcery, a když na něj 

fantazijní přízrak sáhne, aby se ho zmocnil, tak umře hrůzou. Schubert tuto píseň 

zkomponoval ve svých osmnácti letech. Schubert předtím sice napsal několik písní, 

ale teprve Králem duchů se zapsal u publika jako písňový skladatel. Schubert pro 

tuto píseň zvolil tóninu g moll. Přízračným rysem této písně jsou v klavírním partu 

osminové trioly, které ve svém tempu připomínají rychlou jízdu na koni a zároveň 

podtrhují dramatičnost písně. Kromě toho hraje levá ruka menší motiv, který se 
v písni stále opakuje. Tato píseň má několik proměn. Její text je rozdělen do úlohy 

vypravěče, dále se zde v přímé řeči odvíjí dialogy otce, syna a ducha. V části písně, 

kdy duch láká syna ke hrám svých dcer, se klavírní doprovod změní z akordických 

triol na jakýsi přiznávkový doprovod v podobě rozloženého troj zvuku v triolách a 

hraného v pianissimové dynamice. Toto místo vygraduje až na fff, kdy král duchů 

vyhrožuje násilím, jestliže jej chlapec neposlechne. Hned nato navazuje křik hochův, 

který prosí otce o pomoc. Je to vrchol písně, po němž přichází ještě accelerando, které 

představuje zběsilou jízdu při úniku před duchem. Když dosáhnou dvorce, stáhne se 

dynamika a od zpěváka, který je teď v úloze vypravěče, se dozvíme krátký výsledek 

zazpívaný v recitativu: „In seinen Armén das Kind war tot." (V náručí dávno syn mu 

umřel). 

Tato píseň vyžaduje, aby zpěvák dokázal po stránce interpretační svým 

hlasem odlišit všechny čtyři role, tedy vypravěče a postavy chlapce, otce a ducha. 

Vypravěč si žádá pěvcovu nejpřirozenější polohu. U chlapce musí pěvec svůj hlas 

zjemnit a u otce právě naopak, je třeba použít hrubšího hlasového projevu. Velkým 

úkolem je v této písni charakterově vystihnout úlohu ducha. Je potřeba využít toho 

nej niternějšího projevu, ve kterém by bylo cítit postavu, ze které promlouvá zloba a 
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I 
faleš. Tvrdým oříškem je také klavírní part, který si vyžaduje pro svůj triolový 

doprovod ve velmi rychlém tempu naprosto uvolněné zápěstí a zřetelnou hru. 

Jako vzorovou interpretaci bych zde doporučil nahrávku firmy EMI 

v interpretaci lana Bostridge (tenor) a Julia Drakea (piano). 

Velmi známá je i Schubertova druhá píseň s názvem Markéta u přeslice 

(<Gretchen am Spinnrad). Tato píseň sice má opusové číslo dva, ale vznikla o rok 

dříve než Král duchů, tedy v roce 1814. Je opět komponována na Goethův text, 

tentokrát to je monolog Markétky z Fausta. I když je tato píseň hudebně nezávislá na 

Králi duchů, je kompozičně podobná. I zde slyšíme v klavírním doprovodu 

melodickou linku, která nám připomíná zvuk kolovrátku. Tato melodie je opakující se 

figurací, která se prokládá osminovým rytmem levé ruky, který má zřejmě 

charakterizovat poklep nohy na pedál kolovrátku. Píseň pojednává o lásce Markétky 

kFaustovi. Markétka je sama, zmatená, neklidná a přede na kolovrátku. V této písni 

se figurovaný šestnáctkový doprovod přeruší jen jednou, když dívka ve svých 

představách dojde k Faustovu polibku. Zde je vrchol skladby. Vášeň tu převládne a 

Markétka přechází jen váhavě k dalším myšlenkám a k další práci, jak naznačuje 

rytmus kolovrátku, který se obnoví v původní podobě až po chvíli. Král duchů i 

Markétka jsou písně, které se podřizují svému námětu. Král duchů líčí rozmanité 

epizody a stupňuje příběh až ke katastrofé, Markétka má lyrický obsah. Schubert 

nebyl v komp oziční technice hned na úrovni těchto dvou písní. Jak už bylo výše 

popsáno, napsal již dříve několik písní a také měl své písňové předchůdce, kterými se 

Jistě nějakou dobu zabýval. Jeho nejuctívanější básník, Goethe, měl jakési své dvorní 

skladatele, působící v severním Německu. Byli to Johann Friedrich Reichard a Karl 

Friedrich Zelter. Ti zhudebňovali Goethovy básně přímo pod jeho dohledem a jeho 

názorům se podřizovali. Goethe si přál, aby jeho jednodušší básně byly zhudebněny 

jako prosté písně a náročnější text na způsob árie. Na jihu Německa byl další 

skladatel písňového oboru, Johann Rudolf Zumsteeg. Jeho kompozice nepodléhaly 

vlivům Goethovým a z těchto tří výše jmenovaných skladatelů nejvíce ovlivnil 

Schuberta právě on. Při tomto seznamu Schubertových předchůdců je nutné také 

připomenout, že Schubert znal písňovou tvorbu Mozarta a Beethovena. U Beethovena 
t 0 byl hlavně cyklus Vzdálené milé. Schubert píseň dotahuje na vysokou úroveň. 

Udělal z ní velmi subtilní záležitost. Mohl využít vyspělejších technických možností 

klavíru. Ten tak dotváří hudbu v písni a propůjčuje jí své barevné odstíny, tak jak je 
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to například v Králi duchů a Markétce. Právě zde klavír dobarvuje melodii a vytváří 

dramatické linie. V historii je to tak poprvé, kdy klavír není pouhým přiznávkovým 

doprovodným nástrojem, ale stává se partnerem hlasu. Tento prvek ovlivnil tvorbu 

další generace skladatelů, jako byli například Robert Schumann, Johannes Brahms, 

Hugo Wolf a později Gustav Mahler či Richard Strauss. Schubert komponuje své 

písně velmi rychle a lehce. Někdy dokonce i zapomněl svá hotová díla a považoval je 

za cizí kompozice. Neznamená to však, že by mu na věcech nezáleželo. Někdy se 

stávalo, že Schubert měl námět a nevěděl si rady, jak jej zkomponovat. Většinou to 

bylo v případech Goethových básní, protože zde cítil Schubert velikost a hloubku 

díla. Zde si Schubert ukládal svá nejvyšší měřítka. Tak například píseň Planá růže 

{Heidenröslein z roku 1815) má prostou melodickou linku a stala se oblíbenou i u 

dnešního publika. Píseň Ganymed, která je z roku 1817, nám hned v klavírním úvodu 

zobrazuje náladu jarního rána a celý kus je prodchnut okouzlením a něhou. 

Schubert se cítil lépe u jiných básníků než u Goetha, protože nebyl vázán 

takovou odpovědností k autoritě. V jejich textech zpravidla našel něco, co se ho 

osobně dotýkalo. Tyto písně většinou psal napoprvé. Nemusel se k nim již více vracet 

a vylepšovat jejich kompoziční stránku. V básni Heinricha Heina Dvojník (Der 

Doppelgänger z roku 1828) se jedná o vzpomínku na milostný vztah. Odehrává se 

v tiché noci, kdy básník stojí před domem, v němž bydlela jeho milá. Básník zde vidí 

muže, stojícího před domem, dívá se nahoru a v zoufalství lomí rukama. Jak píše 

Heine: „Obchází mě hrůza, neboť když se podívám do jeho obličeje, vidím sebe." 

Ten muž je básníkův dvojník, který mu připomíná jeho minulost. Schubertova píseň 

zde začíná v temných pianissimových akordech. Tím navozuje náladu tiché noci. 

Melodická linka zpěvu je v úvodu statická. Teprve v devátém taktu při zmínce, že zde 

je dům, ve kterém bydlela jeho milá, je zpěv rytmičtější a klavír v konečné frázi 

vzdychne, čímž ji dovede do konce (viz příloha č.16) 

Velká gradace nastává v písni až tehdy, kdy muž začne lomit rukama. Zde se 

dynamika vyhoupne až na samotné fff. Píseň má ještě dva dynamické vrcholy ve fff a 

v závěru písně napsal Schubert accelerando. Dvojník je po výrazové stránce náročný. 

Je třeba si detailně propracovat dynamické kontrasty. Po stránce skladebné zde 

klavírní part podkládá zpěvní linku na pouhých držených akordech. Klavír zde 

zastupuje jakýsi klid a pouze na zpěvu je, aby zde vyjádřil maximální přednesove 

vypětí a také pěveckou niternost. 

Krásnou a intimní písní je také Ty jsi klid {Du bist die Ruh z roku 1823) na 
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slova básníka Ruckerta: „Tys můj klid, můj blahý mír, tys touha a co jí uklidňuje. 

Přijď ke mně a zavři za sebou tiše! Vypuď z této hrudi bolest a vlož do ni svou 

rozkoš. Jen svým leskem se zjasní můj zrak, ó, naplň jej cele!" Její prostá zpěvní 

linka se klene nad klavírním doprovodem, jehož levá ruka a posléze se střídající i 

pravá ruka obkreslují rytmus melodie. Tato píseň je velmi lyrickou záležitostí. Je 

velmi citlivá, její dynamika je psána v pianu, která se pouze jednou vzedme do forte, 

po němž je celý jeden takt pauza. Tato pauza je jakýmsi doplněním vrcholu a tím 

ještě více umocňuje naléhavost prosby. Velice se tu dbá na to nejpřísnější legato a 

frázování. Po pěvecké stránce zde může činit problémy právě dechová výdrž a 

ovládnutí hlasového projevu v pianissimech (viz příloha č.18). 

Roku 1816 zhudebnil báseň Georga Philippa Schmidta pod názvem Poutník 

(Der Wanderer). Je to báseň, která vypovídá o pocitu cizoty mezi lidmi: „Přicházím 

sem z hor, údolí dýmá a moře bouří. Putuji tiše, jsem málo vesel a pořád se 

s povzdechem ptám: kde? Zde mě slunce nehřeje, květy tu vadnou, život stárne a co 

se tu mluví, je prázdný zvuk: jsem všude cizincem! Kde jsi, kde jsi má milovaná 

země, kterou hledám, kterou ruším a nikdy jsem nepoznal? Země tak žádoucí, kde 

kvetou pro mě růže, kudy chodí mí přátelé, kde povstávají k životu mí mrtví, země, 

kde se mluví mou řečí - kde jsi, ó, země? Putuji tiše, jsem málo vesel a vždy se 

s povzdechem ptám: kde? A tu mi zní zpět jako šepot duchů: tam, kde nejsi ty, tam je 

štěstí!" Tato báseň oslovila v té době spoustu lidí, protože pocit cizoty mezi lidmi 

sdílela velká část tehdejších čtenářů. Schubert píseň rozdělil na tři části. První část 

pojednává o příchodu poutníka. Nálada tohoto začátku je melancholická. V klavíru 

zaznívají osminové trioly, jako by chtěly vyjádřit jakýsi neklid (viz příloha č. 17). 

Po úvodu se nálada změní, rytmus zde plyne klidně. Jde o vyprávění poutníka 

o zvadlých květech, stárnutí, chladném slunci, prázdných řečech. Třetí část oživí 

tečkovaný rytmus, který vyjadřuje touhu po vysněné zemi. Když se poutník ve svém 

líčení dostane do vytoužené země, tempo se začne více stupňovat a mění se zde takt 

z alla breve na 6/8. Nadšení ideální zemí se zlomí na vzdechu „ó Land, wo bist du?" a 

na triolách se vrací nálada jako na začátku. Z této písně autor vytvořil i klavírní 

Fantazii C dur. 

Další skladbou, která zasáhla mimo rámec písňové tvorby, je Pstruh (Die 
F°reile z roku 1818) na slova Christiana Friedricha Daniela Schubarta. Tato 
t ř i s loková p lsef t p ř ináš í r o z t o m i l o u n á l a d u i p ř íběh . P o p ě v e c k é s t ránce není náročná , 
v klavírním partu mohou působit trochu obtíže Šestnáctinové sextoly, které takřka 
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prostupují celou písní, a jejich jednoduchosti v hraní nepřispívá ani ten fakt, že pisen 

je psána v tónině Des dur. Melodii této písně přenesl později Schubert do svého 

klavírního kvintetu a vytvořil na hlavní téma pět variací. 

2.2.2. Die schöne Müllerin v interpretaci Dietricha Fischera-
Dieskau 

Schubertův písňový cyklus, který se v češtině překládá jako Spanilá mlynářka, 

vznikl v roce 1823 na texty stejnojmenné sbírky Wilhelma Müllera, který byl autorem 

řady vandrovních a stolových písní, takzvaných Liedertafelů, a tří básnických sbírek: 

Spanilá mlynářka z roku 1821, Písně Řeků, kterou dokončil 1824, a z téhož rokuje i 

Zimní cesta, také zhudebněná Schubertem. Pětadvacet Miillerových básní o nevěrné 

mlynářce Róze, která dožene zklamaného mlynářského tovaryše k sebevraždě, je 

příběh, který se hojně objevoval v denním tisku, kramářských písních a 

kalendářových povídkách. Schubert z Mtillerovy sbírky vynechal pět básní. Jsou to 

právě ty, kde se vypráví o Rozině nevěře a které charakterizují její špatnou povahu. 

Děj je následující: mládenec se pustí na vandr, v údolí objeví mlýn a přijme tam práci 

jako tovaryš. Zamiluje se do mlynářky, ale románek nemá dlouhého trvání, protože 

do děje vstupuje myslivec, kterému mlynářka dá přednost. Zde se mění nejen vztahy 

mezi mlynářkou a mladíkem, ale také symbolika - zářivé květy uschnou, milovaná 

zelená barva se stane barvou nenávisti, cechovní bílá, vzbuzující jeho hrdost, přechází 

v barvu smutku a v proudícím potoku najde mladík svou smrt. Schubert tento příběh 

proměnil v mistrovské dílo. Bylo to v roce, kdy osudně onemocněl pohlavní nemoci. 

Prožíval milostný cit, který nebyl opětován. Inspirací k napsání díla přispěly zážitky 

z cestování po rakouském venkově společně s Voglern. Schubertovo dílo respektuje 

jistou stránku lidové poezie. Melodická složka je prostá, nekomplikovaná. 
v klavírním partu se odehrává řada zvukomalebných prvků: nápodoba proudícího 

Potůčku nebo klapot mlýna. V klavíru je stále přítomná ostinátní figurace, která 

prochází řadou rytmických variací. Tento cyklus pro svou náročnost ve tvarováni 

frází, obtížných pro techniku dechu, a schopnost po výrazové stránce vybudovat 

z jednotlivých písní jednu dějovou linii příběhu, patří mezi nejtěžší interpretační 

úkoly. Vodítkem nám v dnešní době mohou být nahrávky velkých mistrů písňového 
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oboru. Pro toto dílo jsem se zaměřil na znamenitého interpreta, německého 

barytonistu Dietricha Fischera-Dieskau, který v roce 1972 společně s klavíristou 

Geraldem Moorem natočil tento cyklus pro firmu Deutsche Grammophon. Fischer-

Dieskau se v hudbě proslavil jako znamenitý interpret oper a písní, zejména W. A. 

Mozarta, F. Schuberta a R. Strausse, ale i propagátor hudby 20. století. Známé je též 

jeho provedení Bachových kantát. Gerald Moore byl anglický klavírista, který se 

věnoval především písňovému doprovodu, mimo jiné i Elizabeth Schwarzkopfové. 

Do první písně (Das Wanderri) vstupujeme radostnou melodií, pochodového, 

ěi lépe řečeno „vandrovnického" rytmu. Tato píseň má pět slok. Fischer-Dieskau zde 

tento rytmus zvýrazňuje non legatem. Jednotlivé sloky jsou v jeho podání odlišeny 

jemnými nuancemi v dynamice. Také druhé číslo, Wohin? (Kam?), přináší pohodu 

začínající cesty. Děj nás přivádí k potoku, podle něhož se mládenec rozhodne jít svou 

cestu. Potůček, jak už bylo výše psáno, se projevuje v hudbě figurací šestnáctek, zde 

konkrétně šestnáctkových sextol, tvrdošíjně se opakujících po celé délce této písně. 

Mládenec se ptá na radu potoka: „Mám, potůčku, jít tudy? Řekni, kam, kde je můj 

cíl?" (viz příloha č.l). 

Toto místo interpret podává záměrně nejistým hlasovým projevem, který 

v závěru vyústí až do prosebného výrazu v hlase: „Řekni, kam?". Haiti (Stůj!) je 

název třetí písně. Zde spatřuje mládenec mlýn a rozhodne se zde zeptat na práci. 

Oproti předchozí písni, psané v pianu, má tato část větší dynamičtější prostor. 

Skladatel zde klavíru předepisuje tremola, nalezneme v něm také figurovanou 

melodii, opět jako zvukomalbu proudícího potůčku. Fischer-Dieskau zde vystihuje 

radostné překvapení, jeho zpěv je plný energie. V závěru písně spěje až do ztracena, 

vzdaluje se. Název čtvrté písně je Danksagung an den Bach (Poděkování potoku). 

Tato píseň přináší klidnou náladu. Zajímavostí je tady klavírní artikulace. Zde 

z šestnáctinových figurací klavírista zvýrazňuje právě ty šestnáctky, které jsou v horní 

poloze a vytváří tak vyčnívající melodii nad klavírním předivem, hranou po celou 

dobu této písně. Pěvec, podobně jako ve druhé části, předvádí dokonalou legatovou 

techniku a s ní spojené frázování (viz příloha č.2). 

Po této písni přichází kontrastní, energická část, která nese název Am 

Feierabend (Ve Svatvečer). Tato píseň má tři části. Ve střední časti se tovaryš zasní 

do svátečního dne, kdy starý mlynář povídá: „Věru, nejste v práci líní." a mlynářka 

doplňuje: „Krásnou dobrou noc vám všem!". V tomto místě interpreti zvolní své 
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tempo. Fischer-Dieskau převádí řeč mlynáře hlubším zabarvením hlasu za většího 

použití hrudního rejstříku. Při zpěvu mlynářky využívá velmi jemného, citlivého 

výrazu, zpívaného v pianissimu. Toto místo je těžké z technického hlediska. Jsou zde 

fráze, které začínají v pianissimu na držených tónech g \ Mladý tovaryš svou nejistotu 

ohledně lásce mlynářky k němu předkládá v šesté písni nazvané Der Neugierige 

(Zvědavý). Tato píseň má dvě části, první je charakteristická svým tečkovaným 

rytmem v melodické lince zpěvu a přiznávkovým doprovodem klavíru ve 2/4 rytmu. 

Po kratší pauze nastává druhá část, již ve 3/4 rytmu. Zde se zamilovaný muž obrací se 

svou otázkou k potoku. Neví, zda jej mlynářka chce, či nikoliv. Je to velmi intimní 

zpověď, která se musí zpívat právě tak, jak to dokládá Fischer-Dieskau. Tedy vést 

melodie v pianech, někdy až v pianissimech, ovládnout melodický tok frázi 

v důkladných legatech. Můžeme zde vypozorovat několik mírných tempových 

povolení na konci frází. V pořadí sedmá píseň nese název Ungeduld (Netrpělivost). 

Píseň má čtyři sloky s refrénem a je psaná v živějším tempu. Triolový doprovod v 

klavíru a tečkovaný rytmus ve zpěvní lince přináší dojem jisté netrpělivosti či 

nervozity. Mladík zde zpívá, co všechno by pro lásku udělal - refrén má slova: „Máš 

lásku mou a budeš věčně míti". Protože se tento refrén čtyřikrát opakuje, nebylo by 

na škodu jej pokaždé výrazově odlišit, provést menší nuance v dynamice nebo tempu. 

Fischer-Dieskau dělá tyto nuance pouze v jednotlivých slokách po stránce artikulační. 

Refrény v jeho podání zní stále stejně, což je dle mého názoru škoda. Na řadu 

přichází velmi lyrická píseň, která je v pořadí osmá a má název Morgengruß (Ranní 

pozdrav). Píseň po stránce náladové přináší kontrast s předchozí částí. Mladík se 

pokoušel ráno pozdravit mlynářku, ale uhnula zrakem. Neví, co to znamená, obrací se 

rázem do svého nitra. Fischer-Dieskau to v nahrávce velmi trefně vystihuje. V jeho 

podání oslovení mlynářky zní rozpačitě, po něm jeho hlas klesá do intimnějšího 

výrazu, který zůstává už po celý zbytek písně. Z jeho podání můžeme vyčíst, jak je 

v této písní důležitá práce s dechem, aby se dosáhlo dlouhých legatových frází, ktere 

nepřerušuje ani předepsaná koruna v 16. taktu písně (viz příloha č.3). 

O něco málo živější je píseň devátá, Des Müllers Blumen (Mlynářovo kvítí). 

V této písni mladík hledá útěchu z neúspěchu oslovit mlynářku v květinách, ktere 

rostou u vody. Opět je to skladba strofická o čtyřech slokách. Začátek písně vychází z 

hluboké oktávy, ze které se vynoří melodie mající trochu taneční charakter, díky 6/8 

taktu. Z hlediska interpretační analýzy nahrávky nepřináší tato píseň nic zvláštního. 

Výjimku tvoří pouze zdůrazňování některých slov v textu. V pořadí desátá píseň nese 
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název Tränenregen (Slzavý déšť). Tato část děj posune dále. Mládenec s mlynářkou 

seděli spolu večer u potoka. Na konci písně je v textu naznačeno, že začne 

poprchávat, což je přinutí jít domů. Logicky se tady opět objevují motivy potoka, zde 

konkrétně v mezihrách. Píseň je v pomalém tempu, psána také jako předchozí díl 

v taktu 6/8 a je opět prodchnutá krásnou lyrikou, kterou plně podtrhují interpreti. 

Klavírní part jde ruku v ruce se zpěvem, včetně přírazů. Má to být do jisté míry 

svědectví o dokonalé souhře obou umělců, o čemž v tomto případě není žádných 

pochyb. Celkem má píseň čtyři sloky, z čehož první tři jsou stejné a ve čtvrté se mění 

tónina z dur do moll. Je to zrovna ta část, kde začne poprchávat a mlynářka se zvedne 

a jde domů. Ve slovech mlynářky přechází Fischer-Dieskau do jakéhosi úsečného 

tónu („Es kommt ein Regen") a záhy krátkým nostalgickým tónem dokončuje její 

slova (Ade! Ich geh' nach Haus'). Klavír náladu podchycuje a dotváří ji v dohře do 

samotného konce. Po těchto třech lyrických číslech se v pořadí jedenácté písni Mein! 

(Má!) dozvíme rozuzlení: Mlynářka patří jemu. Je jeho! Je to vítězná píseň plná 

optimismu. Fischera-Dieskau na začátku hodně zdůrazňuje první doby v 4/4 taktech. 

Připadá mi to jako dobrý nápad, protože skladba tak dostává výraznější pulsaci, a 

díky tomu nabývá píseň na lehkosti a rychlém tempovém spádu. Po této písni 

následuje uklidňující část, kterou předvídá už samotný název Pause (Pauza). Do této 

Písně se promítá melancholie. Mládenec odkládá loutnu a vzpomíná, jak sní 

opěvoval lásku. Teď již nebude zpívat, protože má tolik štěstí, že jej žádná píseň 

nepojme víc. Skladba svou náladou připomíná písně ze Schubertova posledního 

cyklu, Zimní cesty. Fischer-Dieskau tuto píseň zpívá s velkým výrazem. Píseň je 

zpívaná v moderatu, i když je podle tempového označení psáno dost rychle. Pěvec 

v některých částech zpívá jakoby mluveným zpěvem, hodně používá akcentů nad 

jednotlivými slovy, což dosvědčuje pravidlo, že v písni se musí brát ohled i na 

textovou stránku. Na některých koncích frází zvolňuje tempo, většinou u těch, ktere 

končí korunou. Závěr písně je celkově pomalejšího tempa - až na klavírní dohru, 

která se navrací do úvodního tempa. Vrcholy frází staví pěvec většinou až na konec, 

dokonce neváhá zvýraznit úplně poslední tón fráze či zde udělat kratší ritardando. 

Jakoby to byly myšlenky, jež vypouští z úst a dává jim život. Loutna je tedy pověšena 

na stěně a ovinutá zelenou stuhou. Na to navazuje v pořadí třináctá píseň, Mit dem 

grünen Lautenbande (Se zelenou stuhou loutny). Tady jsme svědky rozhovoru obou 

milenců. „Škoda té krásné stuhy," řekla: „ Vybledne na zdi. Mám ráda zelenou 

barvu." Daruje jí zelenou stuhu a ovine ji kolem jejího čela. Tato píseň má líbivou 
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melodii, lidovějšího charakteru, což dokazuje i interpretace. Skladbička je prostě 

zazpívaná jako nějaký roztomilý popěvek. Po této písni nastává obrat v ději. Již ze 

samotného názvu, Der Jäger (Myslivec) vytušíme, že do příběhu vstoupila třetí 

osoba. Mládenec jej nerad vidí, cítí nějaké ohrožení, přeje si, aby myslivec šel zpátky 

do lesa, zde nemá co pohledávat. Klid se zde ztrácí. Hudba, znějící v 6/8 taktu, je 

velmi energická, dravá. Převládají zde staccatové osminy, které vytvářejí fráze 

ukončené čtvrťovými notami, které je dobré pro nádechy zkracovat, neboť v jiných 

místech by to bylo téměř nemožné - došlo by k roztržení pulsace. Při poslechu 

nahrávky nás jistě zaujme rázný zpěv, který je doplněn výraznou artikulací, 

v některých místech přecházející až k polorecitativnímu charakteru. Bez povšimnutí 

nemůže zůstat ani vystavění frází, hlavně těch, jejichž melodická linka stoupá a 

interpret je rozvíjí z polohlasého zpěvu až do plného tónu. V patnácté písni jsme 

svědky mladíkovy Eifersucht und Stolz {Žárlivost a pýcha). Mlynářka včera vyhlížela 

myslivce, jak se praví v písni. „Potůčku, řekni jí, aby to nedělala!" Opět se zde 

setkáváme s motivem potoka. Tentokrát ale v trochu rychlejším tempu, což vlastně 

charakterizuje stav mládencovy mysli. Tak jako v sedmé písni hrál tečkovaný rytmus 

zpěvní linky charakter nervozity, tak i zde přináší neklid a nervozitu. Výraz Fischera-

Dieskau je razantní, má rychlý spád od mezzoforte na začátku písně, postupně 

přechází do mírnější závěrečné části, která je zpívaná v pianu. Na řadě je píseň Die 

liebe Farbe {Milá barva). Je zde míněna barva zelená, čili barva naděje. Všude 

neštastného mládence pronásleduje, není před ní úniku. Píseň plyne v klidném tempu, 

ani klavírní doprovod zde nebouří, jeho basová linka jde v paralelních rytmických 

hodnotách a vytváří druhý hlas. Pěvcova výpověď zní pravdivě, jeho výraz je plný 

zklamání a smutku nad nenaplněnou láskou, několikráte zdůrazní tón plný bolesti. 
7 A v 

e opet můžeme pozorovat jeho dokonale vystavěné fráze podepřené legatovým 

uměním. Sedmnáctá píseň má oproti předchozí kontrastní název i charakter. Jmenuje 
Se böse Farbe {Zlá barva). Mladík už vidí zelenou barvu jako barvu zrádnou, 

zlou. Odejde do světa a rozloučí se s ní. Jen kdyby na něho odevšad neútočila zelená! 

V mládenci je zlost na vše, co má zelenou barvu. To se promítá i do charakteru této 

písně. Vrací se zde energičnost vyvolaná právě touto nevolí nad barvou. Fischer-

Dieskau tuto píseň prezentuje s velkým citovým vypětím. Zajímavým momentem je 

střední díl, kdy se v klavírním doprovodu vytváří zvukomalba lesních rohů. Ve 

smutečním, pochodovém tempu se ozývá píseň pod názvem Trockne Blumen (Suché 

květy). Květiny, které mu mlynářka dala, uschly. Ať mu je dají na hrob - když půjde 
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jeho milá kolem a řekne: „Měl mě rád.", znovu ožijí. Podle nahrávky zde můžeme 

vycítit pocit beznaděje, není již světlé vyhlídky na budoucnost. Píseň je tedy 

zazpívaná velmi niterně, někdy až rezignovaně. K vypětí dochází až v závěru písně, 

zrovna tam, kde je řeč o hrobce (viz příloha č. 4). 

„Když srdce umře láskou," praví mládenec, „uschnou lilie, měsíc se schová do 

mraků, aby skryl slzy a andílci si na očka dají dlaň a s pláčem se pomodlí zaň." „Ale 

když se láska ubrání bolesti," odpovídá potok, „vzejde na nebi nová hvězda, vykvetou 

tři růže, které neuvadnout andílci slétají každé ráno k zemi." „Myslíš to se mnou 

dobře, potůčku," povídá mladý muž, „ale tam dole je chladný klid. Zpívej mi k tomu 

svou píseň." Tento dialog mezi mládencem a potokem se objevuje v předposlední, 

devatenácté písní s názvem Der Müller und der Bach (.Mlynář a potok). Tato píseň 

má dvě roviny: jedna, vážnější, zpracovává řeč mládence (viz příloha č. 5). Druha, 

optimističtější, patří k výpovědi potoka (viz příloha č. 6). 

Při poslechu Fischera-Dieskau, je zřejmé, že píseň potřebuje rychlé přechody 

nálad. Začíná téměř monotónním výrazem mládencovy řeči. S ničím se zde moc 

nehýbe, tempo je vláčné, dynamika neměnná. Takřka v momentu se výraz mění, je to 

místo výpovědi potoka. Pěvec zde svou barvu hlasu rozjasní, tempo se zrychlí. Po 

stránce dynamické je celé toto místo v mezzopianu. Nato přichází návrat 

k naříkavému mladíkovi, tempo zůstává stejné, malé zvolnění nastane až v závěru 

písně. Tady nemůže zůstat nepovšimnuto naprosto dokonalé pianissimo. 

„Spi sladce," zpívá potok, ,jsi doma, unavený poutníku! Budu Tě kolébat, 

přehluším zvuk lovcova rohu a zakryji tvé oči jejím šátkem. Mlha se rozplyne, měsíc 

vychází v úplňku a nebe je vysoké. Dobrou noc!" Taková slova nese poslední píseň, 

Des Baches Wiegenlied (Ukolébavka potoka). Tato píseň uzavírá celek. Leitmotiv 

proudícího potůčku se zde neobjevuje, vodní proud zde má kolébavý rytmus. Po 

zhodnocení interpretace se z mého pohledu neodvíjí žádná zvláštnost. Jde zde o 

strohé uzavření díla. Vytváření dramatických rysů by písni jen uškodilo (viz příloha 
Č.7). 

Po celkovém zhodnocení se dá dojít k závěru, že dílo s sebou nese několik 

výrazných kontrastů: vstupní veselý popěvek, živý valčík v Netrpělivosti, 

zvukomalba proudící vody. Mládenec vstupuje do cyklu veselým popěvkem, ma 

v sobě mladistvý elán, který v průběhu cyklu ztrácí. Dílo má v sobě velkou katarzi, je 
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v to kosmos citů, zachycuje čisté lidské srdce a jeho milostný zmatek. Zpracováva 

námět velké lidskosti a soucitu. To vše je třeba, aby si interpreti uvědomili, protože 

jen na tomto základě lze cyklus psychologicky vypracovat. Zpěv má svou přirozenou 

polohu, není moc exponován do výšek či hloubek. Fischer-Dieskau má svůj hlas pod 

naprostou kontrolou. Je v písni velkým hercem, disponuje několika barevnými 

odstíny svého hlasu, které umí v pravý čas využít. Dokázal do detailu vypracovat 

příběh po stránce psychologické. Má velký cit pro frázování, kde mu hodně pomáhá i 

dokonalá technika dechu. Tato nahrávka by se mohla stát jakousi „učebnicí" pro 

budoucí interprety tohoto cyklu, i když má svůj smysl ponechat si vlastní názor na 

interpretaci a v některých místech třeba i nesouhlasit. Interpretovat dílo stále najeden 

způsob nejenže hudbu zbytečně konzervuje, ono to ani není možné. Výrazem úcty 

k dílu jsou proto různá interpretační pojetí, více pohledů na svět, v němž se lidstvo 
stále mění. 

2.2.3. Winterreise v podání Petera Schreiera a Dietricha Fischera-
Dieskau 

Druhý Schubertův cyklus Zimní cesta je opět na slova Wilhelma Mullera 

(1827). Toto dílo ovšem nedosáhlo takové obliby jako Spanilá mlynářka. Schubertovi 

nebylo v době komponování cyklu nejlépe - podlomené zdraví se podepsalo i na jeho 

psychice. Měl deprese, vyhlídky do budoucna nejisté. Soustředí se na tvorbu, v níž se 

odráží jeho vnitřní stav. Vzniká písňový cyklus, dílo plné chmurných nálad. Mullerův 

text přitom nemá tak silný děj: Hrdina měl rád děvče z bohaté rodiny, které ho 

odmítly a on nyní ve zbývajících dvaadvaceti básních bloudí zimou, k smrti utrmácen 

a duševně zničen. To plně odpovídá Schubertovu duševnímu stavu, mohl v díle 

zužitkovat své zoufalství. Básně jdou tematicky jedním směrem, čtenář nenachazi 

Protiklady. Schubert proto musel písně dramatizovat - jedním z prostředků vedoucích 

ke zpestření kompozice se stal rytmus. 

V této kapitole jsem se, na základě mně dostupných materiálů, rozhodl 

srovnávat dva interpretační výkony, zachycené na digitálních nosičích. Jedna 

nahrávka je svým způsobem ojedinělá, protože zachycuje živé vystoupení německeho 

tenoristy Petera Schreiera a ukrajinského klavíristy Svjatoslava Richtera 
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v drážďanské opeře 17. února 1985. Druhá nahrávka je o několik let starší (1978), pro 

firmu Deutsche Grammophon (DG) nahrál tento cyklus německý barytonista Dietnch 

Fischer-Dieskau za doprovodu argentinského klavíristy Daniela Barenboima. Všichni 

čtyři umělci dosáhli světového věhlasu. 

Peter Schreier (nar. 1935) své hudební nadání uplatňoval již od dětství. Jako 

chlapec byl sólistou drážďanského Kreuzchoru, na profesionální dráhu sólového 

pěvce se připravoval v Lipsku u F. Polstera a v Drážďanech u H. Winklera. Jeho 

oborem je lyrický tenor. Schreierova kariéra začíná koncem 50. let v Semperove 

opeře a od roku 1963 vrcholí jeho angažmá na scéně berlínské Státní opery. Mimoto 

cestuje po celém světě, je známý především jako interpret Mozartových oper, 

barokních oratorií a mší. V poslední době se zabývá také dirigentskou činností. 

Ukrajinský klavírista Svjatoslav Richter studoval u svého otce v Oděse a v 

Moskvě u G. Negauze. Koncertoval po celé Evropě, Americe a Asii, je považován za 

jednoho z nejvýznamějších klavíristů 20. století. Vynikající interpret klavírních děl od 

baroka po skladatele první poloviny 20. století. 

O barytonistovi Dietrichu Fischerovi-Dieskau bylo napsáno v předchozí 

kapitole o Spanilé mlynářce. Snad je namístě doplnit, že jeho první vystoupení s 

cyklem Zimní cesta bylo v Berlíně roku 1943, kdy mu bylo teprve sedmnáct let. 

Daniel Barenboim se narodil v roce 1942 v Buenos Aires. Jediným učitelem 

klavíru mu byl jeho otec. Po pianistickém debutu v Argentině, kdy mu bylo pouhých 

sedm let, dobyl svět jako zázračné dítě. Vystupoval v Rakousku, od roku 1953 

s Izraelskou filharmonií, postupem doby hraje v Británii, v New Yorku, Berlíně apod. 

Brzy také usedl za dirigentský pult, přičemž dnes tato činnost převyšuje počet 

klavírních vystoupení. Je uměleckým šéfem Státní opery Unter den Linden v Berlíne. 

Na stránky světových deníků a časopisů se od 60. let dostával jako partner nejlepší 

violoncellistky v dějinách - Jacqueline du Pré. 

Vstupní branou do cyklu je píseň Gute Nacht (Dobrou noc). Hned první takty 

klavírní předehry předurčují ponurou noční náladu a chůzi nešťastného poutníka 

zasněženou krajinou „Já v měsíčním jdu stínu, jenž nikam nespěchá, kde v bílých 

Plání klínu zvěř stopu zanechá." Při porovnávání interpretačního pojetí lze 

konstatovat, že tempo u Fischera-Dieskau je podstatně rychlejší. Po stránce 

dynamické se interpreti trochu odlišují, například druhou sloku cítí Schreier 

dramatičtěji, a tak přidává ve svém hlasovém projevu na intenzitě, zatímco Fischer-
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Dieskau stále zachovává vypravěčský charakter, drží si zde určitý odstup od 

výrazovějšího pojetí písně. Stejně je tomu tak i na začátku třetí sloky. V dodržováni 

frází jsou oba interpreti zajedno. Také veškeré důrazy dodržují striktně podle zápisu, 

klavírní part je zde podporuje a vytváří jednotu celku. 

Další písní je Die Wetterfahne (Korouhvička). Skladba je poutníkovou 

výpovědí o jeho nešťastném zamilování. Odpověď na konci písně je prostá: „vždyť 

bohatá je nevěsta" - měl prý vědět dříve, že neuspěje. Objevuje se zde zvukomalba 

větru. Tempově jsou obě interpretace stejné. Schreier výrazově zachází dále než 

Fischer-Dieskau. Důkazem toho může být fráze začínající poslední osminou ve 

čtrnáctém taktu (viz příloha č.8). 

Schreier je zde daleko extatičtější, využívá až syrového tónu, Fischer-Dieskau 

zase volí metodu usekávaných odtahů. 

Od třetí písně (Gefrorene Tránen - Zmrzlé slzy) se děj dále neposouvá. Jak 

poutník líčí: „Z těch krůpějí v mé tváři proč led se náhle stal? Já neměl ani zdání, že 

jsem se rozplakal." Nejen slova, ale již klavírní předehra nám vyvolá představu 

poutníkovy tváře, po které stékají slzy. Mezi jednotlivými provedeními můžeme hned 

zkraje pozorovat zřetelné rozdíly v tempech. Schreierův zpěv je lyričtějšího vyznání, 

tím pádem i tempo je podstatně mírnější než pojetí Fischera-Dieskau, jež nás zaujme 

svou razancí. Podle zápisu je správnější právě interpretace Dieskaua, protože píseň je 

Psána v alla breve s tempovým označením nicht zu langsam. Na druhou stranu 

Schreierovo tempo pomáhá více propracovat píseň do emoční výpovědi. 

V Erstarrung (,Strnutí) je zpěvní linka podložena rychlým pohybem triol 

v klavírním partu. Text líčí, jak poutník marně ve sněhu hledá stopy dívky, se kterou 

chodíval po zelených loukách. Začínají se stupňovat nároky i na techniku klavírní 

hry, protože trioly jsou ve velmi rychlém tempu po celou délku skladby a hrozí, že se 

ruka dostane do křeče. Porovnávaje oba výkony jeví se mi pojetí F i s c h e r a - D i e s k a u 

zajímavější. Tempově se oba od sebe sice příliš neliší, Dieskau je jen nepatrne 

rychlejší. Schreier ale po celou dobu písně zpívá v legatu, kdežto F i s c h e r - D i e s k a u 

Používá i staccata a více důrazů, což celkově činí píseň temperamentnější. Také klavír 

Daniela Barenboima více podporuje zpěvní part než u Svjatoslava Richtera, který je 

zde víceméně v pozadí. 

Název páté písně zní Der Lindenbaum (Lípa). Zde náš poutník vzpomíná na 
strom, v jehož stínu spřádal sny J a k ze zlata" a rád ryl do staré kůry. Nyní jej k lípě 

»vedla noc studená, kdy měl v tom temnu líčka přivřená." V jeho fantazii se ozval 
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šum větví lákající ho slovy: „Pojď, příteli, pojď blíže, svůj klid tu najdeš zas." V tom 

se objeví prudký a studený vítr a poutník se ocitá zpět v realitě. Od té chvíle se vzdy 

sám ubírá dále a lípu slyší šumět: „Svůj klid bys našel tam." - podbarvuje tak 

melancholický tón vlastní celé skladbě. Ve střední části písně jej navíc vystihuje 

mrazivý vítr. Skladba je náročná též po interpretační stránce: nároky se zde kladou na 

dech, tak aby se dosáhlo frází ve velmi důkladném legatu. V klavírní sazbě se 

v předehrách a mezihrách objevují v pravé ruce šestnáctinové trioly, vzestupne a 

sestupné. Vrchní tóny triol vytváří skrytou melodii (viz příloha č.9). 

Píseň je v podání Petra Schreiera tempově daleko pomalejší, pěvec se více 

vciťuje do poutníkova krutého osudu. Ve frázování se oba umělci shodují, jinou 

stránkou je výstavba gradujících frází. Schreier nepatrně zrychlí, na vrcholu sečká a 

zvolní tempo, které ponechá až do konce fráze - například tu začínající v 16. taktu, 

která vrcholí na čtvrťové s tečkou (cis), zde prodlouží nepatrně o jednu osminu. 

Dieskau zvolňuje až na konci frází. 

Rozdíly v dynamice jsou nadále patrné zejména v prostřední části. Oba 

interpreti ji pojali vypjatě. Zatímco ale Fischer-Dieskau používá více svůj hlasový 

fond a neváhá vystoupit až do fortissima, Schreier dynamicky jde do mezzoforte, coz 

ovšem neznamená žádnou újmu, protože na druhou stranu více zvýrazňuje textovou 

stránku - deklamuje až skoro vypjatým výrazem. 

Šestá píseň se jmenuje Wasserflut (Vodní proud)-. „Z očích mých ty kapky 

vroucí, vpíjejí se v bílý sníh, jak by sály bolest žhnoucí, spousty vloček žíznivých." 

Narazíme opět na odlišnosti, ale jen v tempu - Schreierovo podání je tradičně 

pomalejší. 

Poutníkova osamělost se, jak už napovídá sám název Auf dem Flusse (Na 

řece), odehrává u zamrzlého toku. Na začátku písně jsou dle notového zápisu 

stanoveny staccatové akordy s přiznávkami v klavírním partu. Toto staccato dodržuje 

více Barenboim než Richter, který zvolil spíše portamento. Přestože tempově je 

podání Dieskaua a Barenboima opět rychlejší než u Schreiera a Richtera, z hlediska 

dynamiky se obě pojetí řídí notovým zápisem. Píseň začíná tajemně a až ve svem 

závěru vygraduje do samotného fortissima. Závěr je exponovaný i z hlediska 

hlasového rozsahu. 

Následuje píseň opačného charakteru, nazvaná Rückblick (Pohled zpátky). 

Dominuje jí energický rytmus, na nahrávce DG výraznější, extrovertnější. U 

Schreiera s Richterem je i přes vypjaté momenty cítit stále introvertní pojetí díla. 
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V pořadí devátým kusem s názvem Irrlicht (1Bludička), se dostáváme opět 

zpátky do melancholické nálady. Poutník je zde váben bludičkou a kráčí do 

neznámých míst. Báseň vyúsťuje metaforou, že každý hrob najde svůj žal. Fischer-

Dieskau tuto píseň tempově příliš nezatěžkává, jde však více do dramatičnosti ve 

výrazu, jeho dynamická škála je bohatší než u Schreiera. Ten sice má pomalejší 

tempo, ale udržuje si nadále svůj lyrický přednes. Na konci písně je v taktu 39 nad 

poslední osminovou dobou koruna. Tato osmina je rozdělena na čtyři dvaatřicetiny 

(viz příloha č. 10) 

Oba pěvci ji uchopili po svém: Schreier markantně prodlužuje každou notu, 

Dieskau nejvíce prodlouží druhý, nejvyšší tón a po něm jen lehce sklouzne do první 

doby následujícího taktu. 

„Já v chůzi neznal únavy, až teď, kdy čas je k spánku, a cíl, než krok se 

zastaví, vždy má svou dobrou stránku." Těmito slovy poutník uvádí Rast 

(Odpočinek). I zde píseň přináší ponurou atmosféru. Celkové pojetí písně je u obou 

interpretačních dvojic podobné, až na detaily, jako například v klavírní pedalizaci, 

kdy Richter užívá více pedálu nebo také na začátku písně hraje v basové lince místo 

staccatové tercie portamento. Dá se říci, že Barenboimův klavírní doprovod je 

energičtější, například i ve výraznějších důrazech (viz příloha č.l 1). 

Schreierovi se podařilo na začátku písně lépe vystihnout výraz unaveného 

člověka, jeho zpěv se zde jeví, jako by byl na konci všech sil. To ale neplatí po celou 

skladbu - podle zápisu fráze nadepsané tiše (leise), dynamicky kontrastně střídají ty 

s nadpisem silně (stark). Oba interpreti to respektují a snaží se o co nejvěrohodnější 

Pojetí. Tempově se provedení neliší, z hlediska agogických změn, kterých hojně 

užívají oba páry, je drážďanská nahrávka delší. 

Po Odpočinku následuje Fruhlingstraum (Jarní sen). Přichází píseň stroficke 

formy, ve které se v obou slokách vystřídají tři výrazové roviny, oddělené pauzami 

s korunou. Začíná se líbeznou melodií s tempovým označením poněkud nekhdne 

(•Etwas bewegt). Je to chvíle, kdy se poutník opět zasní nad jarní loukou. Náhle je 

vyrušen křikem kohoutů, čímž se také hudba mění na rychlou, energickou (Schnell). 

Strofu uzavírá pomalá (Langsam) část upadající zpět do melancholie. Poutník tady 
zPÍvá: „Jen snílek bláhový v zimě ke kvítkům si vonět přál." Celý tento hudební 

Proces se opakuje ve druhé sloce, kde se v první, melodičtější části, rozvíjí sněni o 

lásce, které opět přeruší křik kohoutů. Poutník na konci přece jen zavírá oči k spánku 

a uzavírá píseň otázkou: „Kdy bude smět zeleň spatřit a v náručí svou milou vzít? 
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Píseň je u obou interpretačních dvojic zazpívána stejným stylem. Úvodní melodie zni 

s mozartovskou lehkostí, zpěv veskrze nese atributy pěvecké nezatíženosti. U 

Schreiera se v sedmém taktu vyskytne menší zpomalení. Přichází rychlá část, kterou 

z hlediska dynamiky lépe propracoval Dieskau a má tak větší gradaci. V závěru strofy 

můžeme obdivovat Schreierovu dokonalou hlasovou a dechovou techniku, se kterou 

si nejen může dovolit vytvořit dlouhé fráze, postavené na jeden dech, ale také celý 

tento úsek zazpívat ve velmi citlivém pianissimu. Dieskau zase uzavírá fráze 

mírnějším zpomalením. Zvolňování tempa v poslední části písně se ale objevuje 

v obou nahrávkách. 

V pořadí dvanáctá píseň Einsamkeit (Osamělost) začíná velmi prostě: 

kvintakord h moll, jehož tóny jsou v klavírním partu rozděleny do levé a pravé ruky, 

opět jakoby maloval kroky unaveného a opuštěného poutníka. Po několika taktech se 

v pianu přidává zpěv. Výraz je dlouhou dobu monotónní. Citový vzruch se zvedá až 

v druhé části písně. Zkraje si poutník naříká, jak se cestou vláčí a putuje osamělý. 

Posun v interpretaci přináší další část: „Teď v ovzduší je klidno, vše vůkol zjasněné. 

To když se bouřka hnala, mě bídně bylo, tak zle však ne!" Jsou zde „naříkavé" fráze: 

„Ach! Daß die Luft so ruhig, Ach! Daß die Welt so licht!" (viz příloha č. 12). 

Tyto fráze jsou podloženy tremoly v klavíru. Oba pěvci zde provádějí 

crescendo, dojdou na vrchol fráze a po té decrescendem a zároveň zpomalením 

uzavřou frázi. Je třeba dodat, že zpomalení je markantnější u Fischera-Dieskau, který 

původní tempo rázem přetrhne. Schreier závěr v písni hodně vyexponuje a tím 

vytvoří vrchol celé písně. 

V následující, rytmické písni s názvem Die Post (Pošta), neomylně slyšíme 

zvukomalbu poštovní trubky (viz příloha č.13). 

I zde si mladík připomíná svou osamělost, nikdo mu nepíše. A pošta jede 

z města, kde měl děvče. Klavírní hra S. Richtera působí díky ostřejším staccatům 

lehčeji než u Barenboima. Jinak jsou si zde interpretace velmi podobné, přesne 

dodržují rytmický zápis, neprovádí zde agogické změny. Shodují se i po strance 

tempové. Nenajdeme ovšem žádná místa, která by činila interpretaci zajímavější. 

Cyklus pokračuje písní Der greise Kopf (Šedivá hlava). Poutník si v ní naříka 

na pomalu plynoucí čas mládí, kdy je ještě do smrti daleko. Ukazuje se, že tu ma 

hlavní slovo text - na některých místech se oba pěvci přibližují recitativnímu 

charakteru. Hodně se dbá na artikulaci ve smyslu postavení frází a volby jejich 

vrcholů. Hodně záleží na interpretovi a jeho pojetí textu, která slova chce zdůraznit. 
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Musí přitom respektovat ponurou atmosféru, dát pocítit duševní skleslost a tíhu 

trápení nešťastně zamilovaného. Píseň vyžaduje také promyšlenou agogiku, která jen 

přidává na obtížnosti v souhře, neboť na zpěvní linku se na mnoha místech napojuje 

klavírní part ve stejných rytmických hodnotách. 

Die Krähe (Vrána) je název následující písně. Zde je poutník, stále se ubírající 

krajinou, sledován vránou. „Proč za ním letí?" Chce vědět, jestli mu je dnes souzeno 

něco zlého. Potká lásku věrnou až k hrobu, než skončí jeho cesta? Tady se u našich 

interpretů naprosto odlišují tempa. Schubertova značení trochu pomalu (Etwas 

langsam) se drží Fischer-Dieskau s Barenboiem. Na nahrávce ze Semperovy opery 

ale slyšíme dvakrát rychlejší tempo. Jednotlivá pojetí se tak vystřídala. Hlavní 

melodie zní u Fischera-Dieskau zatěžkaně, jakoby byl poutník na konci svých sil. 

Přitom u Schreiera máme pocit svobody, energie, vnitřní síly. 

Výrazový prostor poskytuje i šestnáctá píseň, Letzte Hoffnung (Poslední 

naděje) . Poutník vidí naději v uschlém, neopadnutém listu na dubu. Přichází ale vítr a 

list padá k zemi. Píseň tak končí slovy „pláč je hrob mých nadějí". Také tady 

najdeme zvukomalbu větru, ale spíše recitativní charakter zpěvu - ten se plně rozviji 

až v závěru. Dynamicky jsou oba pěvci na stejné úrovni, tempově však ne. Fischer-

Dieskau s Barenboimem zvolili mírnější tempo než Schreier s Richterem. Zdá se, že 

se na nahrávce DG více směřuje do závěru písně, interpretovaného s větším citovým 
vypětím. 

Ve 12/8 taktuje napsaná Im Dorfe (Ve vsi). Poutník se ocitá ve vsi. Je noc, vše 

spí, jen psi začali výt. Pouze ve snění se dá žít a doufat, že se sen může splnit hned 

zítra ráno. On se snů vzdává a sám se ptá, co zde, u spáčů, pohledává. Při poslechu 

Schreierova podání se píseň jeví neklidněji, až na samotný závěr. Tempo Fischera-

Dieskau je pak pomalejší, jeho projev úsečnější. Vytváří zde obraz apatického 

člověka, nemajícího v sobě žádný životní elán. 

Následuje Der stürmische Morgen (Bouřlivé ráno). Oba interpreti dodržuji 

Předepsané rychlé tempo. Píseň zpívají dokonce v naprosto stejném, jejich pojetí se 

Prakticky neliší. Skladbu zpívají v souladu s textem podrážděně a přecházejí az 

v samotný výraz zloby. 

Täuschung (Klam) je v pořadí devatenáctá píseň tohoto cyklu. Líbezná 

melodie klavíny poutníka vábí a on se jí nechává chvíli unášet. Tato píseň by se proto 

neměla zatěžkat příliš velkým výrazem. Klavír hraje víc než doprovod, jsou se 
zPěvem na stejné rovině, jak ostatně potvrzují i nahrávky. Barenboim užívá méně 
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pedálu, čímž jsou lépe vykreslena staccata. Richter se naproti tomu více přibližuje 

k poetičnosti, jeho staccata v levé ruce se ztrácejí. Zpěvní linka je v obou případech 

prostá, nestupňuje se do žádné vypjatější polohy. 

Po této části upadáme znovu do pochmurné nálady, kterou přináší píseň Der 

Wegweiser (Šipka na rozcestí). Znovu se - hned v klavírní předehře - objevují 

smuteční kroky poutníka, který přemýšlí, proč se lidem vyhýbá, proč jde jinou, 

neušlapanou cestou. Ve třetí sloce se dovídáme, že hledá a přitom ztrácí klid. Závěr je 

beznadějně romantický: kudy on teď musí jít, nikdo zpátky nepřišel. Pojetí této písně 

u obou interpretů se mírně liší ve frázování a tempu. Fischer-Dieskau vytváří delsi 

fráze najeden dech, což je patrné hlavně v začátku písně, později v taktech 5 1 - 5 4 . 

Rozděluje frázi nádechem před vrcholem na g'. Schreier tady naopak krásně vystaví 

najeden dech frázi s mírnějším crescendem a decrescendem (viz příloha C.14). 

Smutná nálada zůstává i v další písni, která nese název Das Wirtshaus 

(Hostinec), čímž je myšlen hřbitov. Tam se ale poutník, ač by rád, nemůže dostat. 

Přes únavu až k smrti musí pokračovat ve své cestě. Je to velká příležitost opět se 

kochat Schreierovým lyrismem. Jeho pojetí je jemnější a velmi citlivé. Fischer-

Dieskau zase dokázal v závěru dosáhnout větší dramatičnosti. Po stránce tempové se 

obě interpretační dvojice shodují. 

Čas oprostit se od depresivních nálad přichází s Mut! (Odvahu!). Zpívá se zde: 

„Sníh mi lítá do očí, vítr zas jej střádá. Srdce mé když poskočí, písnička má jásá. 

Srdce nic mi neříká, já snad nemám uši, což já vím,proč naříká? Nářek bláznům sluší! > 

V bouři, větru dále jít, odvahu jen vzbuďme, Bůh když s námi nechce být, sami bohy 

buďme!" Starší nahrávka je výrazově prudší. Fischer-Dieskau neváhá používat 

agogiky, pro začátky některých frází výraznějších přízvuků nebo větších důrazů na 

slovo. Schreier je naproti tomu odměřenější, aniž by působil suše. Oběma pěvcům 

pomáhá klavírní hra, která jejich výrazovou stránku dotváří. 

Předposlední píseň v cyklu nese název Die Nebensonnen (Tři slunce). Nad 

hlavou mu svítí tři slunce, on však jejich zář odmítá. Dvě z nich mu dávno zašla 

v mracích. I poslední nakonec zhasne, uzdraví jej jen sen a tma. Náladu cítíme stale 

stejně depresivní, což dokresluje pomalé tempo, v podání Fischera-Dieskau o trochu 

živější. V jeho podání rozpoznáváme též zřetelnější dynamické kontrasty. V zásadě 

však obě interpretace mají shodný základ. Stejně frázují, drží se základního 

tempového i dynamického vzorce. 

Vrcholem celého cyklu se ukazuje být píseň poslední, Der Leiermann 
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(.Kolovrátkář). Tísnivá nálada je zde umocněna stále se opakujícím motivem klavíru 

(viz příloha č. 15). 

Tady poutníkova pouť končí. Zůstaly pouze prázdnota a pocit méněcennost!, 

žádné vyhlídky. Co do výstavby sledujeme, že se zpěv, zvětší části doprovázený 

pouze čistou kvintou A - e, střídá s výše uvedeným melodickým prvkem doprovodu. 

Zpěvní linka, nezatížená klavírním partem, je velmi prostá, spíše deklamačního 

charakteru. Agogika zde díky tomu nabízí širší nuance v odstupňování tempa. 

Ilustrativnější je Schreier, užívající více agogických vln. Jeho předchůdce je více 

introvertnější, lze se obdivovat nejniternějšímu pianissimu v nejvyšších tónech íraze. 

V závěru pak oproti Schreierovi, vyrážejícímu do forte a syrově zde končícímu celý 

cyklus, neopouští svou niternost, podmalovanou frázemi v pianissimu. 

Při celkovém zhodnocení díla lze říci, že Schreier má daleko častěji volnější 

tempa, jeho nahrávka již od začátku zachycuje ponurou atmosféru poutníkovy cesty. 

Je jedinečná také v tom, že je svědectvím jeho živého vystoupení. To limituje jemná 

pianissima (známá z předchozí nahrávky), protože by se mohlo stát, že by v sale 

nebyla slyšitelná. Pokud jde o celkovou výstavbu písní, u Fischera-Dieskau z nich 

postupně vyprchává energie a zároveň se v nich rozlévají depresivní nálady. 

Schreierův poutník je introvertnější a citlivější, což je patrné už v samotném úvodu 

cyklu. Je třeba ovšem také brát ohled na odlišné hlasové obory těchto dvou interpretů. 

Peter Schreier je lyrický tenor a Dietrich Fischer-Dieskau se více přiklání 

k dramatickému barytonu. Zachází často do dramatičtější roviny, ve které používá 

svůj velký hlasový fond. Schreier zůstává spíše v lyrické oblasti svého výraziva a v 

částech, vyžadujících dramatičtější pojetí, nezvyšuje intenzitu hlasu, ale více 

zvýrazňuje textovou stránku písně. Na řadě je otázka, který hlasový obor se zde hodí 

více. Je zřejmé, že tenorová barva působí mladistvěji, kdežto barva barytonu je spise 

symbolem vyzrálejší postavy, což je ale již otázkou vkusu. Baryton F i s c h e r a - D i e s k a u 

určitě zaujme svou krásnou barvou, Schreierův hlas naproti tomu působí ostřeji, ale o 

to sugestivněji. 

Písní Franze Schuberta je celkem 603. Řadí se mezi neplodnější skladatele 

artificiální hudby. Pracoval velmi spontánně, jeho invence byla takřka 

nevyčerpatelná. V jeho odkazu najdeme mnoho rozmanité melodiky a harmonických 

kouzel. Schubertovo umění vyznívá velmi prostě, i proto je také považováno za 
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vrcholné. Jeho bohatstvím velkoryse otevřel cestu svým následovníkům. 

3. ROBERT SCHUMANN 

3.1 Stručný přehled života a díla 

V písňové literatuře 19. století má dílo Roberta Schumanna důležité postavení. 

Navazuje na odkaz Franze Schuberta a posouvá píseň do další stylové roviny. Jeho 

skladatelská kariéra nebyla přímočará. V hudebním vzdělání byl malý Robert 

autodidakt. Hudbu studoval s nadšením, rád se jí nechával opájet. Již za 

gymnaziálních studií se kromě hudebního talentu začal vyvíjet i jeho cit pro poezii a 

literaturu. Po gymnáziu byl přijat ke studiu práv na univerzitě v Lipsku. V tomto 

městě se seznamuje s klavírním pedagogem Friedrichem Wieckem, a také s jeho 

malou dcerou Clarou Wieckovou. Našel si učitele systematického, pedantického a 

cílevědomého. Vyučovat Roberta Schumanna hře na klavír nebyl snadný úkol. Robert 

byl sice ve hře pokročilý, ale díky špatným návykům a nedostatečnému technickému 

zázemí, se dal těžko ukáznit a získat tvrdou pílí správné návyky. Po dvou semestrech 

na univerzitě Schumann přerušil studium a rozhodl se odjet do Heildelbergu. Dlouho 

váhal, jestli se dál ubírat studiem práv nebo se plně vydat na dráhu klavíristy, 

skladatele či básníka. K velkému rozhodnutí dospěl až v roce 1830, kdy po prvních 

klavírních úspěších píše své matce: „Můj celý život byl dvacetiletým zápasem mezi 

Poezií a prózou, nebo to nazvi hudba a práva. V Lipsku jsem si, bez starostí o životni 

P^án, jen tak žil, snil a toulal se a v podstatě nedal dohromady nic pořádného. Tady 

jsem více pracoval, ale tam i zde jsem vždy vroucně a stále vroucněji lpěl na umem. 

Ted• stojím na křižovatce a lekám se otázky: Kam? - Poslechnu-li svého génia, 

ukazuje mi k hudbě a, věřím, ke správné cestě,"3 V roce 1830 se vrací zpět do Lipska, 

které v té době bylo hudebním centrem celého Německa a pro začínajícího hudebníka 

V l z J V - Sýkora, Robert Schumann, str. 32 
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nejlepším místem jeho zrání. Sehumann pracuje, cvičí na klavír několik hodin denně. 

Chtěl dosáhnout úplné samostatnosti čtvrtého prstu, což mělo roku 1831 katastrofalm 

konec v podobě ochromení pravé ruky, protože tento záměr nemůže být 

z fyziologického hlediska úspěšný. S virtuozitou a koncertním pódiem byl nenávratný 

konec. Byl také konec se studiemi u Wiecka, ale nepřestával se s ním a jeho rodinou 

stýkat dál jako přítel. V té době byla již Clara přes svůj raný věk známá pianistka. 

V téže době se Sehumann začal více soustřeďovat na teorii hudby u skladatele 

Heinricha Dorna. Vznikají jeho první velké klavírní skladby Abegg a Papillons, které 

hned také vyšly tiskem. Rok 1831 tedy přinesl konec dráhy klavíristy, ale zároveň 

první velký úspěch v kompozici. O tři roky později Robert Sehumann začíná vydávat 

hudební časopis pod názvem Neue Zeitschrift fur Musik. Jeho cílem bylo propagovat 

a vysvětlovat myšlenky nového, romantického stylu. Sehumann tady vytvořil tři 

fiktivní postavy: Florestana, Eusebia a Mistra Rara. Tuto skupinku označil „Davidovi 

spojenci". Nepřátelé hudebního pokroku byli totiž nazýváni „filistři" nebo „fihštím". 

A tak jako král David zvítězil nad Filištíny, i oni chtěli porážet filistry, a to nejen 

prostřednictvím satiry a posměchu, ale i prosazováním nového, velkého a pravého 

umění. Vydávání časopisu pokračovalo až do roku 1844, tedy plných deset let. 

V roce 1835 začíná klíčit milostný vztah mezi Robertem a Clarou Wieckovou. 

Proti tomu se postavil její otec a udělal proto řadu gest, kterými se snažil počínající 

cit znemožnit. Claru nejprve vyslal do Drážďan, kde již kdysi studovala teorii hudby, 

a zakázal jí jakýkoliv styk se Schumannem. Tento zákaz byl ale mladými milenci 

porušen. V Lipsku pak šířil Wieck o Schumannovi pomluvy, které by mohly jejich 

vztah zničit. V této době skládá Sehumann své nejvýznamnější skladby pro sólový 

klavír. Jsou jimi Fantastické kusy, op. 12; Dětské scény, op. 15; Novellety, op. 24; 
Kreisleriana, op. 16. 

Sehumann v září roku 1838 odjíždí do Vídně. Cestou se z a s t a v u j e v Praze, 

která ho uchvátila především jako historické město. Ve Vídni se chtěl ucházet o místo 

Profesora na konzervatoři. Brzy však poznal, že jeho tvůrčí plány nezapadají do 

uměleckých proudů panujících v tomto městě. Jeden směřoval k valčíkům Johanna 

Strausse staršího a druhý byl ovlivněný antirevolučním duchem Metternichova 

režimu. Obojí bylo Schumannovi cizí. Přesto si pobyt protáhl až do Velikonoc roku 
1839. Jeho vídeňská epizoda přinesla hudbě velký objev. Sehumann byl 

obdivovatelem Schuberta, a tak nezapomněl navštívit jeho bratra Ferdinanda, který u 

sebe uchovával Franzovu pozůstalost. V ní Sehumann našel do té doby neznámou 
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symfonii C dur, označovanou jako Velká. I jako skladatel našel ve vídeňské 

společnosti inspiraci pro své skladby, které zde i komponuje. Jak řekl, „chtěl by se 

stát oblíbeným skladatelem všech Vídeňaček", což dokazují jeho Arabesky, op. 18 

s označením J e n pro dámy". Dalším „vídeňským" dílem je Humoreska, op. 20 a 

především Vídeňský masopust, op. 26. 

Při návratu do Lipska se Schumann rozhodl rychle vyřešit spor s Wieckem. 

Veškeré nevole a taktiky z jeho strany přinutily skladatele, aby se obrátil na apelačni 

soud v Lipsku. Právní cestou si tak vydobyl souhlas ke sňatku. Podle tehdejších 

zákonů se totiž Clara plnoletou a nezávislou na souhlasu rodičů či posouzení soudu 

stala až ve 24 letech a do této doby Schumann už čekat nechtěl. Vše tedy skončilo 

roku 1840, kdy soud rozhodl ve prospěch snoubenců. Zároveň se rozšiřuje jeho 

činnost skladatelská. Pouhý klavír Schumannovi přestává stačit. Stále častěji se ubira 

k básnickým dílům velkých romantiků své generace. Rozhoduje se tedy spojit zpěv 

s poezií Heineho, Ruckerta, Eichendorffa a von Chamissa. Toho roku napsal na 22 

vokálních opusů obsahujících 138 písní. Jako svatební dar věnoval své manželce 

cyklus Myrty, op. 25. Vydavateli Kistnerovi Schumann napsal: „Už dávno se zabývám 

lákavou myšlenkou, kterou bychom myslím společně mohli uskutečnit. Má to být 

svatební dar, který si vyžaduje tu nejcitlivější a nejjemnější úpravu, jakou jste 

schopen udělat jen Vy. Název zní takto: Myrty - cyklus písní ve čtyřech sešitech od 

Roberta Schumanna. Texty jsou od Ruckerta, Goetheho, Heineho, Burnsa a Byrona. 

Samotné písně se budou - doufám, že se nemýlím - rychle šířit a velmi zpívat; každý, 

Moje slyšel, mi to potvrdil, a skladatel vždy nejlépe ví, co vyvřelo ze srdce a co musí 

zapůsobit." Vznikají zejména Liederkreis (Kruh písní), op. 24 a op. 39; Frauenliebe 

und -leben (Láska a život ženy), op. 42; Dichterliebe (Láska básníkova), op. 48. Rok 

1841 je zase celý věnován symfonické tvorbě. Jeho vrcholným orchestrálním dílem se 

stala Jarní symfonie B dur. Následující rok se skladatel obrací k tvorbě komorní. 

Vznikají smyčcové kvartety, Klavírní kvintet, Klavírní kvartet apod. 1843 vzniká 

velké oratorium Ráj a Peri. 

Schumann věnoval kompozici velmi mnoho času. Tato koncentrace mu 

neumožňovala řídit časopis, takže předává práci svým spolupracovníkům a odchází 

z redakce. Společensky se skladatel stahuje spíše do svého soukromí. Díky svému 

oratoriu ale dosáhl větší skladatelské popularity. V té době se manželům narodilo 

První dítě. Wieck, sledující běh událostí zpovzdálí, se rozhodl smířit se se 

Schumannem, jak ostatně píše v dopise: „Nemůžeme si více být cizí. Jste ted otec 
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rodiny-proč dlouhé vysvětlování?"4. Roku 1844 se manželé Schumannovi rozhodli 

uspořádat čtyřměsíční koncertní cestu po Rusku, kde se setkávají s Olinkou a 

Rubinsteinem. Skladatel na této cestě doslova trpěl. Pro uklidnění jeho depresivních 

stavů se vydali navštívit pohoří Harz a Drážďany. Zde se Schumannovi líbilo natolik, 

že se rozhodli do tohoto města přestěhovat. Jeho duševní nemoc přechází až do 

kritického stavu. Zažíval ustavičné chvění, velké úzkosti, strach z vysokých budov, 

kovových předmětů a dokonce i z lékařů. Po zklidnění těchto stavů píše Sehumann 

slavný Klavírní koncert a moll, op. 54. Robert s Clarou se brzy vydávají do Vídně, 

kde Clara dosahuje jako pianistka velkého úspěchu. Zastiňuje tak skladatelské umění 

svého muže, které sem ještě výrazněji neproniklo. Při zpáteční cestě domů navštěvují 

opét Prahu. Tady bylo publikum pro Schumannovy skladby daleko vstřícnější. U 

pražského obecenstva dosáhly velkého ohlasu. V Drážďanech se skladatel stává 

sbormistrem pčveckého spolku „Sdružení pěveckého spolku". Tato činnost pomohla 

aspoň na chvíli zlepšit Schumannovo duševní zdraví. V roce 1848 dokončuje práci na 

opeře Genoveva a hned se pouští do kompozice na dramatickou báseň Manfred, pro 

sóla, sbor, orchestr a recitaci. V tomtéž roce zařazuje do svých klavírních skladeb 

Album pro mládež, věnované jeho první dceři Marii. 

Sehumann se nikdy nedokázal vžít do drážďanského života. A tak když dostal 

nabídku místa hudebního ředitele v dusseldorfském orchestru, rozhodl se změnit 

místo svého působiště a odjíždí jako budoucí dirigent profesionálního orchestru. 

V Dusseldorfu však nebylo takové klima, jak byl očekával. Publikum v tomto městě 

se podobalo vídeňskému. Lidé čekali od hudby spíše zábavu a uvolnění. Sehumann 

brzy poznává, že o skladby hlubšího sdělení nebude zájem. Kromě toho přichází i 

Problémy s bydlením. Obojí se podílí na zhoršení jeho duševního stavu. Kompoziční 

tvorba ovšem neustává. Vzniká Violoncellový koncert, op. 129 a Symfonie Es dur -

"Rýnská" - op. 79. Sehumann se pokouší také o zhudebnění dramat. Z těchto plánu 

vznikly tři overtury: Messinská nevěsta, Julius Caesar a Hermann a Dorothea. 

Sezóna 1852/53 začala nepříznivě. Orchestr nebyl se Schumannem spokojen, protože 

dirigent nedokázal systematicky zkoušet. Klesá i úroveň jeho nových kompozic, a tak 

roku 1853 odchází z funkce dirigenta. V témže roce se seznamuje s tehdy 

dvacetiletým Johannesem Brahmsem, ve kterém Sehumann poznal velký tvůrčí talent 
a vidí v něm svého pokračovatele. Nemoc se však stále zhoršovala. Měl vidiny 

rrrr~ — 
1Z J-V- Sýkora, Robert Sehumann, str. 70. 
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jakýchsi příšer a démonů, kteří se občas měnili v anděly, zpívající nějakou melodii. 

Krize duševního zdraví dosáhla svého vrcholu v únoru 1854, kdy se skokem do Rýna 

pokusil o sebevraždu. Byl hospitalizován v soukromém ústavu pro nervové choroby 

vEndenichu u Bonnu. Tady prožívá poslední dva roky svého života a umírá 29. 

v -července 1856. 

3.2. Schumannova písňová tvorba 

Skladatel se do komponování písní pouští v roce 1840. Tento rok je proto 

často označován jako „písňový". V této době byl Schumann opojen vítězným bojem o 

Claru nad budoucím tchánem. Jeho tvůrčí inspirace měla závratné tempo. 

Schumannovy znalosti a praxe v literárním oboru mu umožnily dobře rozpoznat 

vhodnost básnického textu ke zhudebnění. Skladatel složil celkem 250 písní, které 

převážně patří do nějakého cyklu. Nejprve již zmíněný svatební dar Claře, Myrty, op. 

25 

' n a s ' °va Ruckerta, Goetheho, Heineho a Byrona. Po tomoto opusu následuje: 
r u h p i s n í> °P- 24 podle Heinricha Heineho; Písně a zpěvy, op. 27 podle Ruckerta a 

Geibela; Tři básně Emanuela Geibela, op. 30; Tři zpěvy podle Adelberta von 

Chamissa, op. 31; Dvanáct básní z Růckertovy Lásky jara, op. 37; Kruh písní, op. 39 

Podle Eichendorffa; Láska a život ženy, op. 42 na básně Chamissovy; Romance a 

balady /, 0p. 45 podle Eichendorffa a Heineho, Láska básníkova, op. 48 podle 

Heineho, Romance a balady II, op. 49 podle Heineho; Romance a balady III, op. 53 

P°dle Seidla, Lorenza a Heineho a balada Belsazar, op. 57 opět podle Heinricha Heineho. 
Jak už je v kapitole ze Schumannova životopisu poznamenáno, skladatel 

navazoval na svého předchůdce Franze Schuberta. Má však svůj vlastní styl 

kompozice, čímž zakládá nové, moderní pojetí písně. Schumann ještě před 

kompozicemi písní měl zkušenosti jako skladatel klavírní literatury. Tato zkušenost 
s e promítá i do písní, protože v ní staví do stejné roviny klavír a zpěv. Klavír mnohdy 

dokončuje citový obsah básně i tam, kde už pěvec nezpívá. Často se také dělí klavír 
s e zpěvem o vedení melodie. 

Hlasu je někdy svěřena jen zpívaná recitace na jednom či dvou tónech, 

zatímco melodie je nesena klavírem. 
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Přístup k básni u Schuberta a Schumanna je odlišný. Schubert se zcela 

poddává textu, kdežto Schumann umí více využít básnického slova a lépe jej dokáže 

zasadit do hudby. Jeho hudba verš dotváří. Velké množství písní se věnuje 

romantickému líčení německé přírody. Je mistrem v jemné kresbě nálad, např. 

Měsíční noc z Kruhu písní, op. 39. Jeho genialita se nejlépe odráží v lyrických 

scénách. 

3.2.1. Liederkreis, op. 24 v interpretaci Matthiase Goerna 

Německý barytonista Matthias Goerne společně s klavíristou Vladimírem 

Ashkenazym natočili pro firmu DECCA Schumannův cyklus Liederkreis, op. 24. 

Matthias Goerne patří k mladé skupině pěvců, řadící se již do světové špičky. Pro 

firmu Decca natočil spoustu nahrávek německé písňové literatury, z nichž některe 

byly oceněny prestižními cenami. Pěvec je žákem Dietricha Fischera-Dieskau a 

Elisabeth Schwarzkopfové. Vystupuje na nejprestižnějších světových koncertních 

Pódiích. Nepřehlédnutelné jsou také jeho úspěchy na operních jevištích, např. v 

Metropolitní opeře v New Yorku, v Covent Garden, v drážďanské Semperoper či 

hostování na Salzburském festivalu. Matthias Goerne byl v roce 2001 jmenován 

čestným členem londýnské Royal Academy of Music a profesorem v oboru 

interpretace romantické písně na Schumannově vysoké hudební škole v Dusseldorfu. 

Vladimír Ashkenazy je světoznámý pianista, komorní hráč a dirigent. 

Vystudoval moskevskou konzervatoř a již v roce 1962 získal první cenu v soutěži 

Petra Iljiče Čajkovského. Od té doby vystupuje na předních světových pódiích. 

Cyklus Liederkreis (Kruh písní), op. 24 obsahuje celkem devět písní, ktere 

jsou psány na básně Heinricha Heineho. 

Hned první píseň: Morgen steh' ich auf und frage (Každé ráno vstávám a 

Ptám se), přináší bezprostřední vplynutí do celkové nálady cyklu. Hudba zobrazuje 

Postavu básníka, který sní o milované ženě, touží po ní a chce ji vidět. Cyklus otevírá 

klavírní předehra, která není příliš dlouhá a působí lehce. Klavírní part po celou délku 

Písně má prostý průběh v přiznávkovém doprovodu ve staccatech. I melodie zpevni 

linky působí nadlehčeným dojmem. V nahrávce je klavírní předehra v prvním taktu 

Písně nasazena se záměrně mírným tempovým zaváháním. Tento počin působí 

-36 -



efektivně a vyvolává v posluchači pocit, jako by nejisté vstupoval na neznámou půdu. 

V průběhu písně můžeme zaregistrovat mírné odsazení před položením básníkovy 

otázky: „Kommt feins's Liebchen heut'?" Je to dobrý nápad, protože lépe vystihuje 

přechod z vyprávěcího charakteru básníkovy zpovědi do jeho přímé řeči. lato 

interpretační intence se potvrdí při opakování v druhém verši (viz příloha č.19). 

Následující píseň, Es treibt mich hin, es treibt mich her (Zmítám se sem a 

tam), je hudbou už vášnivějšího charakteru. Vypravěč je netrpělivý, chce už konečne 

vidět svou milovanou. Zdá se mu, že hodiny jdou velmi pomalu. V této části 

Schumann píše jemné odstupňování tempa z rychlého do mírně pomalejšího 

s následným ritardandem, končící v první sloce skupinkou uzavřenou fis' 

s předepsanou korunou. Skupinku napsal jak pro zpěv, tak i pro klavír, což vyžaduje 

větší pozornost interpretační souhře (viz příloha č. 20). 

V této písni je v závěru nejvyšší tón celého cyklu g'. V klavírní dohře se 

setkáváme se synkopací, která se v tomto cyklu často objevuje. 

Poetickou náladu přináší Ich wandelte unter Bäumen (Toulal jsem se pod 

stromy). Básník je na procházce, kde mu zpěv ptáků připomene jeho milovanou. 

V této písni se setkáváme s básníkovými halucinacemi, kde ptáci zpěvem odpovídají 

na jeho otázky. Toto místo dokázal Schumann vylíčit krásným jemnocitem (viz 
příloha č.21). 

Lyričnost potvrzují i interpreti této nahrávky. Určitě je už z předchozích písni 

jasné, že Goerneho zpěv vychází především ze skvěle vypracované dechové techniky, 

která mu dovoluje vytvořit pomalejší tempo, ve kterém jsou fráze pevně podepřeny 

dechem. V klavírní dohře písně si opět můžeme všimnout synkopace. 

Ve čtvrté písni, Lieb ' Liebchen, leg's Händchen (Drahoušku, polož svou 
r u k u l se v textové složce srovnává tlukot srdce s údery tesaře, který chystá jeho 

rakev. Dalo by se říci, že hudba zde působí tajemně, přináší pocit strachu. Vzdálený 

náznak tlukotu srdce můžeme spatřit v samotném doprovodu klavíru. Tesaře 

zaslechneme ve zpěvu v 16. a 17. taktu na slově „Todtensarg" (rakev) a v posledních 

dvou taktech písně, při zpěvu na slova „schlafen kann" (viz příloha č.22). 

Goerne také tuto píseň pojímá jakoby pln obav. Zajímavým momentem jsou 

až poslední dva takty, kde nerespektuje staccatové označení, ale toto místo vede spise 

v legatu s velkým ritardandem a stáhnutím dynamiky až na úplné minimum. 

Schöne Wiege meiner Leiden (Krásná kolébko mých trápení) střídá dvě roviny 

nálad. Hudba začíná klidně: klavírní part zde nad prodlevou v basu vytváří houpavý 
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rytmus, který má připomínat kolébku v pohybu. Ve středu písně se nálada vyhrotí do 

sugestivní podrážděnosti básníkovy mysli. Po této části se vrací nálada na začátek 

písně a postupně přechází k dalšímu, masivnějšímu vzplanutí mysli básníka. Toto 

místo je projevem táhlých klavírních melodických pasáží, zpěv je vygraa 

chromatických postupech. V závěru písně nastává uklidnění, hudba se opět navrací na 

začátek. 
Šestá píseň, Warte, warte, wilder Schiffsmann (Počkej, počkej, drsný 

námořníku) je ráznější, svéráznou a přesvědčivou. Klavírní sazba je psána ve 

staccatových oktávách. Matthias Goerne se v této písni drží pevně notového zápisu. 

Dodržuje vše tak, jak je zde psáno. Písni dává velký výraz, spočívající v jeho 

schopnosti vytvořit ve zpěvu dramatický ráz, který v okamžiku dokáže srazit do 

lyrické, legatové polohy. V jeho podání má píseň silný emotivní náboj, kterou jistě 

doplňuje i klavírní složka. 

Na řadě je milá barkarola, Berg' und Burgen schau 'n herunter (Hory a hrady, 

shlédněte dolů). Tato píseň přináší nutné uklidnění. Básník je na lodičce, plující po 

Rýně. Řeka se stává odrazem jeho citů. Umí být na povrchu čistá a uvnitř skrývat noc 

a smrt. Tady nás dokáže Goerne oslovit svým krásným legatovým tahem. Po stránce 

dynamické se nevychyluje z roviny mezzoforte. Skladba se stává v jeho podání 

samotnou básníkovou meditací. 

Zasmušile stoická předposlední píseň, Anfangs wollt' ich fast verzagen (Ze 

začátku jsem téměř zoufal), je melodií připomínající starý lutheránský chorál. 

Je zároveň efektem a introdukcí k finální písni, Mit Myrthen und Rosen 

(Myrtou a růžemi). Básník uzavírá písně, které daruje své milé. Je v nich mnoho 

vzpomínek a jednou nad nimi vzejde duch lásky. Kruh písní se uzavírá. Hudba začina 

vcelku optimistickou náladou, která postupně přechází do vážnějšího tónu, 

Připomínajícího náladu na začátku cyklu. V interpretaci Goerneho s Ashkenazym nas 

zaujmou promyšlené tempové odchylky, které si interpreti vytvořili nezávazne. 

Schumann v některých místech předepisuje ritardanda a větší tempové změny jsou 

Psány až na konci písně. Tak tedy úvod skladby postavili v pomalejším tempu, tato 

část má v jejich podání melancholický podtón. Ve střední části písně se tempo 

Postupně zrychluje a nálada vstupuje do epičtějšího rázu. Je to místo, kde básník 

Předkládá své písně, které vzešly z jeho duše a rozhodily kolem spoustu ohnivých 

jisker. Razantnost zde nezůstává dlouho, protože je potřeba tempo zmírnit, nebot 

básník zpívá o písních, jako by byly mrtvé. Avšak „starý oheň" je znovu oživí, zpívá 
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básník, a oživí se opět i tempo, které je zde i uvedeno v notovém zápisu po 

ritardandu. Na řadu přichází koda, kterou Schumann označil Schneller (rychleji). 

V závěru kody se počítá s větším zpomalováním, které přechází do adagia. Tato píseň 

může dokládat, jakým způsobem se dá pracovat s tempovými odchylkami v písni. Je 

záležitostí interpretace zvolit si tempové rozložení i v takových případech, kdy to 

notový zápis neobsahuje, ale předloha k němu vybízí. V tomto případě se jedná o 

další obohacení písně z hlediska interpretační praxe, tak jak to dokazuje poslední kus 

tohoto cyklu. 

3-2.2. Dichterliebe, op. 48 v interpretaci Matthiase Goerna 

Schumann našel v Heineho Knize básní verše, které jej inspirovaly ke 

zkomponování dalšího písňového cyklu s názvem Dichterliebe (Láska básníkova). 

Pustil se do kompozice v květnu roku 1840 a postupně vzniklo vyprávění básníka 

v šestnácti písních o nešťastné lásce. Cyklus má chronologický děj, který začíná 

citovým vzplanutím a přechází přes zanícení, ztrátu iluzí, soucitnou lítost až do 

apatické akceptace skutečnosti. 

Písně nemají svůj samostatný název. Jsou označovány většinou římskými 
číslicemi nebo také prvními slovy. 

Úvodní skladbou vstupujeme do chvíle básníkova milostného vzplanutí. 

Hudba vyplňuje široký melodický prostor, vykresluje velikou touhu po lásce. 

Matthias Goerne zobrazuje člověka, který si své zamilování se nechává pro sebe. 

Spolehlivým partnerem mu je zde i klavírní hra Vladimíra Ashkenazyho, která m 

Poskytuje pevný základ a jeho milostný výklad velmi citlivě doplňuje. Vše je pojato 

velmi diskrétně. To dokazují i vrcholy v této písni, které nejsou exponovány do forte, 
ale naopak jsou zaobaleny jemným pianem. Celkově může posluchač v této písni 

nabýt dojmu, že hudba zní tak, jako by byla ukryta v nějakém mlhavém oparu, 

intimně, ba chvílemi až plaše. 
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V druhé písni je melodická linka spíše deklamačního charakteru. Své nároky 

ma v legatovém propracování frází, které jsou často postaveny na malém výškovém 

rozsahu. Stává se tak ukázkou Goerneho technické vybavenosti. Demonstruje ji svým 

bravurním uměním dokázat vytvořit frázi v takovém legatu, že se tóny scelují do 

jakési „elastické hmoty". 
Na dominantu, v níž ústí předchozí píseň, navazuje třetí píseň rychlého tempa, 

které se postupně mírně vychyluje. Skladba je svou rychlostí a krátkým trváním jen 

jakýmsi krátkým mihnutím, momentem v celém cyklu. Tato část musí být ze strany 

interpretů předvedena se zřetelnou artikulací, s dobře promyšlenými ritardandy. 

Příkladem je nahrávka, kde píseň ona zvolnění rozdělí na tří části a ve výsledku je 

Pak formálně přehlednější v pořadí a - b - a. 

Podobu druhé písně má i píseň v pořadí čtvrtá. Tok frází plyne v pomalém 

tempu, melodická linka nemá velký rozsah. Interpretace opět předpokládá dobrou 

dechovou techniku, na které je nutné vytvořit rozsáhlé legatové fráze, napsané 
většinou v pianové dynamice. Po stránce interpretační je zajímavější druhá část 

skladby, kde se předpokládá propracování tempových odchylek. V notovém záznamu 

se objevuje předpis ritardando v taktu 12 pro klavírní doprovod a pro obě složky 

v taktu 14 (viz příloha č. 23). 

Po stránce interpretační je píseň zajímavější ve své druhé části, kde nabízí 

větší agogické proměny. To je také slyšet v nahrávce, v níž pěvec s klavíristou mírně 

zvolni uz v druhé polovině 12. taktu. Krátký klavírní melodický motiv ve 13. taktu 
m a S n a ^ u t r o c h u tempo oživit, ale pěvcovo vyznání lásky je tak citově pohnuté a 

niterné, že dokonce navzdory notovému zápisu je druhá polovina 14. taktu oddělená 

mírným odsazením. Poprvé se tady setkáváme s vyznáním, které po stránce hudební 
n ezni moc optimisticky. Je to snad předtucha lásky, která neskončí šťastně? Tato 

P slední fráze opouští dosavadní napětí písně a vrací se do básníkovy apatie. Nároky 

lavirní hru přináší pátá píseň, ve které je klavírní linka tříhlasá. Prostřední hlas 

Pracovává klavírní figurace rozložených akordů v šestnáctinových rytmických 

°dnotách. Obtížnosti skladby přispívá i rychlé tempo písně. Interpretačně je tato 

nesena lehce, plyne jakoby v jednom tahu. Nemá větší dynamické odchylky a 

interpreti ji podávají jako další intimní výpověď. 

h d b M a " ' e S t á t n í n á l a d y s e dostává šesté písni. Hudba se zde podobá baroknímu 

bás \ m n ^ ^ ? ř Í V á d í n á s k p l e n c e chrámu, jenž se zrcadlí v Rýnu. Když 

na obraze Panny Marie spatří rysy své milé, nálada se mu zlepší. Tento 
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moment ovšem netrvá dlouho a je opět vystřídán bolestnými pocity. Zpěvní linka ma 

otevřený konec. Píseň je dokončena delší klavírní dohrou, která navazuje na poslední 

slova písně a dotváří jejich význam. Zde Goerne poprvé ukazuje svou schopnost 

vytvořit dramatický výraz a hned nato přejít k lyrickému zpěvu. Krásným pohlazením 

jsou zde jeho fráze v pianissimu, prodchnuté naprosto čistou vokahzaci. 

Monumentalita kolínské katedrály ze znovu zobrazuje v klavírním závěru této písně. 

Také následující, sedmá skladba má vzrušenou náladu. Zpěv je exponovaný 

nejen po stránce dynamické, kde je většinou melodie ve forte, ale i co do rozsahu, 

protože vrchol je postaven na tónech a'. Schumann si byl dobře vědom obtížnosti této 

části písně, a tak dává pěvcům na výběr i druhou variantu (viz příloha 5.24). 

Znamenitým způsobem Goerne střídá polohy legatové s polohami výrazně 

akcentovanými. Jeho zpěv směřuje do vrcholu, v němž si vybírá vyšší polohu, která je 

v jeho hlasovém oboru dokonce nad rámec barytonového rozsahu. 

Osmá píseň má zpěvní part proložen v klavírní hře figurovanými 

čtyřiadvacetinami. Hudba vychází z básníkova obvinění, že jej milá zradila, l a to 

skladba má velké vnitřní napětí, které se mění až na konci písně, kde dokresluje 

zoufalý stav básníkovy duše. 

Klavírní dohra je přechod k devátému číslu tohoto cyklu, které evokuje 

svatební tanec milé. Zde stojí více v popředí klavírní hra, kterou básník označuje za 

tanec lásky a smrti. Spíše instrumentální charakter skladby potvrzuje i velká klavírní 

dohra. V této části jsou interpreti dynamicky o stupeň výš, než je psáno Schumannem. 

Například hned v úvodu zní klavírní předehra místo předepsaného piana ve forte. 

Interpreti se zřejmě více chtěli přiblížit jakési šumařské hře. Citovější podobu dostává 

až samotný klavírní závěr této písně, kdy hrubost rázem vyprchá do ztracena. 

Desátá píseň je obrazem opuštěného a zklamaného básníka. Hudba této časti 

cyklu má velmi jemné křivky, její nálada je hodně intimní. Pěvec společne 

klavíristou podávají skladbu s velkým klidem, až do introvertního vyznění. Goerne 
s vou výpověď nechce vydávat na povrch, celou píseň zpívá ve velmi jemném pianu. 
K výslednému kouzlu přispívá klavírní hra Vladimíra Ashkenazyho, která pisen 

obohacuje jemným, ale jistým druhem úhozu. Píseň dosáhne, díky předepsaným 

sforzatovým akcentům mírnějšího dramatičtějšího rázu až na svém konci. 

Jistou dávkou ironie je prodchnuta jedenáctá píseň. Skladba má živější tempo. 

Jistě se zde nabízí otázka, proč taková náhlá změna? Je to dáno tím, že básník 

nevypovídá o svých citech, ale jen stroze konstatuje osudy některých lidských životu 
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- mladý muž miluje dívku, ale ta si ve hněvu na něj vybrala jiného muže a vdává se 

za něho. V interpretaci zní skladba rázovitě, důrazy na hlavních dobách zpěvní linky 

připomínají pochodový charakter. Proti tomu se staví odlišná akcentace klavírního 

partu, která by se v oblasti nonartificiální hudby mohla nazvat jako „off beatový' 

rytmus. Umělci používají dle notového zápisu výraznější ritardanda. 

V následující skladbě se vracíme zpět do samotné duše básníka. Velmi citlivě 

zde klavírní part vykresluje představu ranního svitu v orosené zahradě. Klavírní linka 

se v dohře zlehka pozmění z širokých, sestupných arpeggiových figurací do menši 

plochy, kde vytváří svou vlastní, novou melodii. Právě klavírní part dává celé této 

písni noblesní kouzlo. Goerne vytváří jeden krásný a nepřerušený tok frází za 

druhým. V písni dokáže vytvořit nejjemnější odstíny svého přednesu, zvláště v 

pianissimu. 

Deklamační charakter samostatného zpěvu uvádí třináctou píseň. Zpěvní 

melodii po dvou taktech uzavírá jeden takt v klavíru (viz příloha ě.25). 

Takovýto způsob korespondence zpěvu s klavírem vytváří většinu z celku 

Písně. Tyto dvě složky se spojují až na konci písně a vytvářejí souvislou linii. Skladba 

se stává vrcholem krize duševního stavu básníka. Interpreti této písni dávají velke 

vnitřní napětí, které se vyvíjí od nejniternějších pianissim na začátku skladby do 

vypjatě dramatických ploch na jejím konci. Celá píseň je ztvárněna s jistou dávkou 

hořkosti a neklidu. 

Ve čtrnácté písni dějově vstupujeme do básníkových snů, kde je se svou 

milou. Melodická linka se zde dělí do dvou kontrastních částí. První melodie svou 

nezatížeností připomíná nějaký prostý popěvek ve 2/4 taktu, proti ní je následne 

Postavená melodie odlišného charakteru v jednom 3/4 taktu, pokračuje pak v 

následujících dvou 2/4 taktech. 

Vychází to z logiky textu, kde první část je optimističtější než druhá, ve ktere 

básník dochází k uvědomění si svého nešťastného zamilování. Tyto výrazově odlišné 

roviny se samozřejmě odrážejí i v interpretaci. Goerne první část zpívá lyrickým a 

klidným výrazem. Druhá část je v jeho podání naléhavější a uzavírá ucelené časti 

ritardandem. Zpěvní linka má na konci písně otevřený závěr, v pěvcově podání se jeví 

jako nějaké rychlé vytracení. 

Patnáctá píseň má po stránce hudební podobnou náladu jako píseň předchozí, 

je však v rychlejším tempu. V polovině skladby se mění výraz a zmírní se i tempo. 
P°dle textu se v písni ocitáme v básníkových fantaziích o zemi, která je obrazem 
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romantické duše. S toužebným básníkovým přáním být na tomto vysněném místě se 

mírně povolí úvodní tempo a přechází ke konci skladby do adagia, kde básník 

vypráví, že když přijde ráno, tak se tento sen hned rozplyne. Samotná klavírní dohra 

písně se vrací do úvodního tempa. Zajímavým poznatkem jsou místa v pianu, kde 

pěvec vždy vytvoří důslednější legato a vzniká tak větší tah fráze. Po strance 

dynamické však převládá mezzoforte. 

Poslední píseň je vrcholnou částí celého cyklu. Její krátká dramatická klavírní 

předehra předurčuje majestátnější charakter skladby. Básník se rozhodl uložit svou 

lásku, sny i bolesti do veliké rakve, kterou má dvanáct velkých obrů potopit v moři. 

Potom nešťastný básník dospívá k útěše, kterou zobrazuje velká klavírní dohra. Tato 

tečka za cyklem je doslova písní beze slov a svou podobou částečně opakuje klavírní 

dohru ve dvanácté skladbě. Zde však má zpěvní melodie stejnou rytmickou sazbu po 

celou dobu. Charakterově tuto melodickou linku odlišuje teprve klavírní part, který 

vystřídá, kromě dohry, tři další kontrastní roviny. Matthias Goerne píseň interpretuje 

dramaticky, většinou zpívá ve forte, až v závěru se náhle posune do lyrického 

projevu. 

Matthias Goerne na nahrávce potvrzuje, že je interpretem německé romantické 

Písně velkého formátu. Jeho lyrický, měkký a proteplený projev má především 

mnoho odstínů pro nejjemnější dynamiku. Pěvec nepřehání deklamaci slov, 

nestupňuje do extrémů ani dějovost na úkor krásného zpěvu. Vše je v rovnováze. 

Písně znějí ušlechtile, decentně, velmi odstínované, s ohromným citem, nikoli však 

Pateticky. Je to ta nejniternější poezie. K velkému výkonu stejnou měrou přispívá i 
klavírní part Vladimíra Ashkenazyho, který má za sebou velkou řadu zkušeností. I 

z d e najdeme velkou paletu nejrůznějších barevných odstínů linoucích se z jeho 
klavírní hry. 

3-2.3. Frauenliebe und Leben, op. 42 v podání Jessye Norman 

hlas V P 1 S n ° V é l i t e r a t u ř e Je velmi málo cyklů, které jsou určeny pouze pro ženský 

život S ° h U m a n n Ů V C y k l u s P° d originálním názvem Frauenliebe und Leben (Láska a 
zeny), op. 42 obsahuje písně komponované na texty Adelberta von Chamissa 
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' u' Wv̂i Cyklus je dějově (Schumann zhudebnil osm z devíti básní stejnojmenne s b , r № 

e taono,ogieky seřazený a vytvffi obraz ieny a jej, № k muz, v nrc.ye 

obdobích. 

p r „ ,e„ to cyM»s jsem vybra> í n . e ^ a e í a m e n C sopmnísUc, ,essye Norman 

za klavírního doprovodu Irwina Gage. eu:notnnu na 

J e s s y e Norman vystudovala na Howardově ^ ^ ^ ^ 

konzervatoři v Baltimoru a na Michiganské univerzito v ^ 

v berlínské opeře. Obrovských . spěch , d o s á h l a ^ ^ , i n l e r p r e t k o U 

scénách ve verdiovských a wagnerovských postavach. Je vy 

Straussových a Mahlerových děl. „notných 
' t Paoeovi viz kapitolu o Písních muostnycn O americkém klavíristovi Irwinu Gageovi viz y> 

Antonína Dvořáka. 

Vstupní píseň do cyklu má název * * * 1 * ^ ^ 

Tato skladba J e jakýmsi úvodem do děje. Po krátkém jednotaktovém k l a v i r m m ^ ^ 

začíná výpověď ženy o citovém okouzlení jedním ' z W c d i s k a 

jako velmi intimní záležitost. Celou píseň drží v pianové y ^ ^ ^ 

tempového respektuje zadání Langsam (Pomalu). Hodné cas 
,x;?í a ořispívá k citovějšímu tempových odchylek, čímž je interpretace zajímavější v 

vyjádření zpívaného textu. , , j e 

Následuje Er, der Herrlichste von Allen (On, ten .« ^ ^ " ^ ň j e 

v rychlejším tempu a ve srovnání s introvertností první pisne je otevrenej ^ ^ ^ 

plna milostných citů ženy muži. Frázování melodické linky jde ruku v ruce 

'A h Ve střední části mirne kde po čárce ve větě dělá menší odsazení pro naaecn. 
, • x.*' táViinsti či širokosti fráze, bkiauu zpomaluje tempo a výrazově dosahuje vetsi taniosu 

uzavírá menší klavírní koda. chápu) 

Ve třetí písni leh kanns nicht fassen, nicht glauben (Já sotva 

je radostná výpověď nad štěstím v lásce ještě větší. Pevkyne se i pres 
' w oi vvrazněiší deklamaci, která forte drží v první části písně spíše v pianu a napomaha si výra j ^ ^ 

se přibližuje vzrušenějšímu výrazu. Ritardanda nejsou v jejím podaní P V ^ ^ ^ ^ 

realizuje prodloužením jednoho nebo dvou tónů. Ve druhé časti ze c ^ k 

pulsaci a širším legatem rozezpívá celou jednu frázi. Mírným a c c e l e r a n d e m srn ̂  ^ 

vrcholu tohoto oddílu, kde opět zpomalí. Následuje opakování první časti n 
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navazuje koda, do jejíhož sóla se vsouvá zpěvní linka v naprosto jemném 

pianissimovém odstínu (viz příloha č.26). 
Následující píseň je nesena dlouhými kantilénovými frázemi. Du Ring cm 

meinem Finger (Teď mám na prstě kroužek) je interpretačně zpracována v intimnější 

rovině, ze které jsou cítit pokora a skromnost. Tempo je stejné bez nějakých větších 

agogických odchylek. Její hlasový projev je v porovnání s předchozími částmi 

zatmavenější. Užívá také větších dynamických škál od piana až do forte. 

Helf mir, ihr Schwestern (Pojďte, mé sestry) je veselého rázu, vyjadřuje opět 

radost nad štěstím hlavní hrdinky, která odchází od svých sester do náruče svého 

milého. V nahrávce plyne tempo zcela přirozeně, mírně se zpomalí až ve střední části 

a na konci. Norman ve vrcholech nechává více rozeznít svůj hlasový fond. 

V šesté písni s názvem Süsser Freund, du blickest (Příteli, Ty hledíš na mne 

s údivem) se dostáváme do úzkostné nálady ženy. V této písni předvádí Norman své 

mistrovství v pianissimových frázích. Pianissima jsou zde velmi niterná a naprosto 

srozumitelná. Z celého cyklu vytvářejí právě zde tu nejintrovertnější náladu. Volnější 

klavírní doprovod jí dovoluje některé fráze pojmout v recitativním stylu s náležitou 

agogikou, jak lze slyšet hned v úvodu (viz příloha č. 27). 

Předposlední kus, An meinem Herzen, an meiner brüst (Tisknu Tě v náruč), je 

obrazem matky s dítětem. Za doprovodu pasážových klavírních figurací 

v rozložených akordech se odvíjí štěstí matky držící v náručí své dítě. Na sledovane 

nahrávce se s tempem nijak nespěchá, po stránce dynamické se interpreti drzí v 

rovině mezzoforte. Nijak na dynamice nepřidávají ani v rychlé části písně, kde je 

Předepsané forte - ta nemá dlouhého trvání a plynule přechází do tempa ještě 

Pomalejšího než na začátku skladby. 

Cyklus uzavírá píseň Nun hast du mir den ersten Schmerz getan (Mé srdce 
zranil jsi dnes poprvé). Děj se uzavírá, když milovaný muž umírá. Její štěstí se 

vytratilo a sama teď stojí před nejistou budoucností. Jessye Norman posouvá svůj 

hlasový projev do výrazně dramatičtější polohy, která jí je vskutku bližší. Tmavší 

odstín hlasu ještě více podpoří deklamačnímu charakter zpěvu se zesíleným 

akcentem. Dynamicky přechází v průběhu skladby od forte к pianissimu. Zajímavým 

momentem je zde samotná klavírní dohra, která se tematicky vrací zpět к první písni 

tohoto cyklu a tím jej uzavírá. 
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Jessye Norman zde dokázala, že je schopna kvalitně se podřídit takové 

hudební formě, jakou je píseň. Dává si zde veliký pozor, aby výraz nebyl příliš 

přehnaný, aby její hlas zněl skromně, tak jak se na interpretaci písní tohoto formátu 

sluší. Je vzorem wagnerovské pěvkyně, která dokáže snížit svůj hlasový potenciál tak, 

aby píseň zněla komorně. Z nahrávky je zřejmé, že se, až na závěrečnou skladbu, 

záměrně snaží vytvářet užší tóny, opřené pouze o dech a hlavovou rezonanci a co 

nejvíce vytvořené „vpředu". Její artikulace dosahuje velmi dokonalých kvalit. 
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4. ANTONÍN DVOŘÁK 

4.1. Stručný životopis 

Český skladatel Antonín Dvořák pocházel z venkovského prostředí. Základy 

hudebního vzdělání získal u učitele Antonína Liehmanna ve Zlonicích. V letech 1854 

- 1859 studoval na varhanické škole v Praze. Zároveň hrál na violu v orchestru 

Cecilské jednoty, kde poznal díla Schumannova, Lisztova a Wagnerova. Po 

dokončení školy zůstává v Praze a nachází zde uplatnění jako violista orchestru 

Prozatímního divadla. Živil se také soukromým vyučováním hudby a komorní hrou 

v měšťanských domácnostech. Od konce 70. let začaly jeho skladby s úspěchem 

pronikat do ciziny a vycházet tiskem nejprve u Simrocka v Berlíně a později i u 

Novella v Londýně. Dvořák byl ve své době známý i jako dirigent vlastních skladeb. 

Po velkých úspěších doma i v řadě evropských zemí, zvláště v Anglii, se stává 

profesorem skladby na konzervatoři v Praze, kde vychoval řadu významných 

skladatelů následující generace (V. Novák, J. Suk, O. Nedbal aj.). Důležitou epizodu 

Dvořákova života představuje jeho působení ve Spojených státech, kde byl v letech 

1892 - 1895 ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku. Zde vznikly jeho 

nejslavnější díla - Symfonie č. 9 e moll „Novosvětská" a Violoncellový koncert h 

moll. Po návratu z Ameriky dále působí jako učitel a skladatel. V té době komponuje 

svou nejznámější operu Rusalka. Dvořák se dožil slávy a velkých poct. Stal se 

čestným doktorem univerzit v Praze a v Cambridge a čestným členem rakouské 

Říšské rady. 

4.2. Písňová tvorba Antonína Dvořáka 

Písňová tvorba Antonína Dvořáka je poměrně rozsáhlá a z české hudební tvorby 

navazuje na písňový odkaz Bedřicha Smetany. Píseň sehrála v Dvořákově tvorbě 

velmi důležitou roli. Na počátku stojí velký, osmnáctidílný písňový cyklus Cypřiše na 

texty Gustava Pflegra-Moravského. Tato sbírka byla inspirována citovým vzplanutím 

Dvořáka k Josefině Čermákové, člence činohry Prozatímního divadla. K Cypřišům se 

Dvořák několikrát vrací a v roce 1882 z nich vybírá čtyři písně a vydává pod 
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opusovým číslem 2 jako Čtyři písně na slova Gustava Pflegra-Moravského. O pět let 

později, v roce 1887, upravuje dvanáct písní pro smyčcové kvarteto a dílu ponechává 

původní titul Cypřiše. O rok později vybírá pro změnu osm písní, které upravuje a 

vydává pod názvem Písně milostné roku 1889 u berlínského nakladatele Simrocka 

s opusovým číslem 83. Vyjadřuje zde různé roviny stesku nenaplněné lásky. Dnes 

světoznámé písně vypovídají o autorových intenzivních bolestných prožitcích. Jak 

sám píše ve svém dopise z 15. prosince 1888 nakladateli Simrockovi, mají 

představovat citový svět zamilovaného mladíka. 

Další cyklus, Biblické písně, skladatel vytvořil za pouhé tři týdny během 

svého amerického pobytu. Obsahuje dohromady deset písní na texty z Knihy žalmů 

podle kralického vydání Písma. Dílo vzniklo z hlubokých citových pohnutek, 

v atmosféře stesku po domově, vzpomínek na svou rodinu a přátele. Je projevem 

umělcovy zbožnosti, která se zde ukazuje ve velké prostotě a zároveň hloubce. 

Biblické písně jsou vrcholným projevem Dvořákovy bohaté písňové tvorby. 

V jednotlivých písních se střídají projevy zbožné úcty (č. 1), útěšné důvěry (č. 2, 4, 9) 

či žalu nad ztrátou jistoty (č. 7), dále pak prosby o vyslyšení (č. 3, 6, 8) a chvály Boží 

slávy (č. 5, 10). Z původní verze pro nižší hlas a klavír Dvořák roku 1895 první pětici 

písní instrumentoval a v této podobě byly Biblické písně zařazeny i na program 

prvního koncertu České filharmonie 4. ledna 1896 v pražském Rudolfinu pod 

skladatelovou taktovkou. 

Oblíbeným písňovým dílem se už za Dvořákova života stal cyklus Cigánské 

melodie, op. 55 na texty z básnické sbírky Adolfa Heyduka. V průběhu ledna a února 

1880 zhudebnil Dvořák sedm Heydukových básní na objednávku tenoristy vídeňské 

dvorní opery Gustava Waltra. Dvořák psal tento cyklus původně na německé 

překlady Heydukových básní. Později vychází s drobnými úpravami také v české 

verzi. Cigánské melodie jsou projevem Dvořákova zralého kompozičního stylu. 

Ušlechtilá melodika v písních vytváří různé odstíny lyrických nálad Heydukových 

veršů. Slavnou písní se stala zejména čtvrtá píseň Když mne stará matka. 

Z Dvořákových inspirací národním folklórem se rodí čtveřice skladeb 

V národním tónu. Písně na slova české a moravské lidové poezie vznikly na 

objednávku berlínského nakladatele Simrocka. Cyklus zahajuje dvojice milostných 

písní slováckých: Dobru noc a Zalo dievča, žalo trávu. Následuje Ach není tu, není 

z Čech a dílo uzavírá opět slovácká Ej, mám ja koňa faku. Byly dokončeny v září 

1886 a u Simrocka vyšly s opusovým číslem 73. 
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4.2.1. Písně milostné v interpretaci Magdaleny Kožené a Dagmar 
Peckové 

Osm písní na texty Gustava Pflegra-Moravského je obsahem Dvořákova 

písňového cyklu nazvaného Písně milostné. Písně vytvářejí v celku rozmanitou 

plochu, na které má pěvec možnost předvést různé druhy svých výrazových poloh, 

ukázat vlastní technickou a muzikální vyspělost. 

Pro tuto kapitolu jsem k interpretační analýze cyklu vybral dvě nahrávky. 

Jedna je od české firmy Supraphon a zachycuje Písně milostné v podání 

mezzosopranistky Dagmar Peckové a klavíristy Irwina Gage. Druhou nahrávku 

vydala německá Deutsche Grammophon s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou 

a pianistou Grahamem Johnsonem. 

Dagmar Pecková po absolutoriu pražské konzervatoře doplnila své pěvecké 

vzdělání v drážďanském Operním studiu. Její kariéra se plně rozvinula v Německu, 

kde získala angažmá v drážďanské Semperoper a později v berlínské Státní opeře. 

Umění Dagmar Peckové zná obecenstvo nejvýznamnějších operních domů nejen 

v Německu, ale také v Paříži, Londýně, Ženevě či na slavném Salzburském festivalu. 

Její operní repertoár je velmi rozsáhlý. Od mozartových „kalhotkových" rolí až po 

Janáčkovu Varvaru z Kátí Kahanové nebo Straussova Skladatele z opery Ariadna na 

Naxu. Za zmínku stojí nepochybně i koncertní činnost, která zahrnuje téměř veškerou 

altovou a mezzosopránovou literaturu Beethovenovu, Brahmsovu, Dvořákovu, 

Mahlerovu, Janáčkovu aj. Účinkuje s předními orchestry jako jsou Česká filharmonie, 

Royal Liverpool Orchestra, Mnichovská filharmonie, BBC Symphony Orchestra, 

Vídeňští symfonikové aj. 

Američan Irwin Gage je ve světě respektovaným klavírním korepetitorem 

slavných pěveckých hvězd. Vystudoval klavírní hru a teorii hudby na univerzitách 

v Michiganu a v Yale. V oblasti interpretace písně se zdokonalil na Hudební akademii 

ve Vídni. Za své nahrávky obdržel řadu ocenění, například Grand Prix de Disque, 

Deutscher Schallplattenpreis a Grammophone a Edison Awards. Jeho umělecká 

činnost se soustřeďuje především na doprovody písní. 
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Magdalena Kožená je absolventkou brněnské konzervatoře a Vysoké školy 

múzických umění v Bratislavě. Během své zatím desetileté kariéry se stala 

nejúspěšnější českou pěvkyní současnosti. Pravidelně spolupracuje s předními 

dirigenty (Marc Minkowski, sir Simon Rattle nebo Nicolas Harnoncourt), orchestry 

(Les Musiciens du Louvre, Berlínští filharmonikové či Vídeňská filharmonie) a 

sólisty. Během několika posledních let nastudovala řadu rolí pro významné operní a 

festivalové scény. Většinou jde o barokní a klasicistní opery. Magdalena Kožená má 

za sebou řadu nahrávek, za která dostala mnoho ocenění. Nejvýznamnější je 

Gramophone Award z roku 2001 za nahrávku Love songs, obsahující písně Dvořáka, 

Janáčka a Martinů. Stejnou cenu dostala i později v roce 2004 za CD French Arias. 

Graham Johnson studoval na londýnské Royal Academy of Music. V 70. letech 

minulého století doprovázel slavnou Elizabeth Schwarzkopf. V roce 1976 založil 

soubor The Songmakers' Almanac, jenž si vytkl za cíl propagaci opomíjených žánrů 

vokální hudby s klavírním doprovodem a uvádění klasického písňového repertoáru v 

nových, podnětných kontextech. Johnson mimoto uspořádal řadu letních koncertních 

cyklů v londýnských koncertních sálech. Je autorem a moderátorem pořadů, 

vytvořených pro rozhlasovou a televizní stanici BBC a mapujících písňovou tvorbu 

Schuberta, Poulenca, Liszta a Sostakoviče. Graham Johnson je profesorem 

doprovodné interpretace na londýnské Guildhall School of Music. Pořádá mistrovské 

kurzy na mnoha místech světa. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s mnoha 

předními pěvci (Victoria de Los Angeles, Lucia Popp, Tom Krause, Jessye Norman, 

Peter Schreier, Mathias Goerne aj.). Jeho nejvýznamnějším vkladem do světového 

gramofonového dědictví je kompletní zpracování Schubertových písní (Hyperion). 

Úvodní píseň cyklu začíná slovy „Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí" a 

patří mezi technicky náročnější části díla. Melodická linka je plná velkých skoků do 

vysokých tónů, vytváří dlouhé fráze a tím je i náročná na dech. Obtíže může způsobit 

i souhra zpěvu s klavírním doprovodem - nacházíme zde mnoho míst, u nichž se 

nabízí menší tempové nuance. Píseň v podání Magdaleny Kožené působí vyrovnaně a 

je citově odměřenější. S klavíristou Johnsonem v druhé části nepatrně zrychlují, ale 

před dosažením vrcholu se tempo vrací zpět. Dagmar Pecková tuto píseň pojala 

introvertněji a citlivěji. Více pracuje s textem, fráze důkladněji odděluje dechem. Po 

stránce tempové jsou obě dvě nahrávky téměř shodné. Pecková v interpretaci více 

užívá menších ritardand - zvláště tam, kde uzavírá frázi. Celá píseň vrcholí až v 
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závěru. Příslušná fráze má u Kožené rychlejší spád. Pecková naopak frázi silněji 

zdramatizuje dvěma menšími odsazeními - před slovy „že brzo" a „ach brzoíl (viz 

příloha ě.28). 

Druhá píseň s počátečním textem „Vtak mnohém srdci mrtvo jesť nabízí dvě 

výrazové roviny. Jednu vášnivější a interpretačně náročnější zkraje skladby, v závěru 

pak část lyrickou. V úvodu sledujeme výraznější přechod ze střední polohy do 

hluboké, vyžadující znělé spodní rejstříky, které musí být zřetelně slyšitelné 

v pianové dynamice. Interpretační pojetí obou sledovaných nahrávek jsou víceméně 

podobná, tempa se plně shodují. Kožená je ale v některých částech introvertnější, 

zachází do jemnějších pianissim. Sleduje zřetelně text, v některých frázích mírně 

akcentuje slova. Liší se však klavírní závěry písně. Johnsonovy poslední dva takty zní 

tremola malé tercie v basové lince dramaticky, Gage tuto část uzavírá ve stejném 

lyrickém duchu, v jakém se nese celá druhá polovina. 

Kol domu se teď potácím začíná půvabnou krátkou klavírní předehrou, která 

přechází k přiznávkovému doprovodu zpěvní linky. Kožená s Johnsonem svým 

pojetím činí píseň zajímavější. Využívají více dynamických odstínů a mírných 

tempových odchylek než Pecková s Gagem, kteří píseň pojali celkově v rychlejším 

tempu. Zatímco v pojetí Kožené získává píseň na teatrálnosti, Pecková se soustředí na 

legatové fráze. Výrazné zvolnění je slyšet i v Gageově dohře. 

Čtvrtá píseň začíná slovy „Já vím, že v sladké naději tě smím přec milovat." 

Po stránce výrazové náleží k těm těžším. Pecková s Gagem ji pojali ve vážnějším a 

přesto nepateticky pokorném tónu. Výrazově působí vyzráleji, pěvkyně navíc lépe 

spolupracuje s klavírním partem. Kožená s Johnsonem jsou naproti tomu tempově 

rychlejší a díky tomu ji přednášejí s lehkostí. 

Nad krajem vévodí lehký spánek působí lehce, na větší dynamické vypětí 

dojde až v samotném závěru. Tempo u obou dvojic je shodné a Pecková i Kožená po 

stránce náladové zpívají velmi introvertně. Pianové fráze mají v podání Magdaleny 

Kožené větší kouzlo, spočívají více na dechu. Samotný závěr písně vyznívá 

dramatičtěji na albu Supraphonu. 

Výrazově náročná je i píseň v pořadí šestá, Zde v lese u potoka já stojím sám a 

sám. Na začátku vyžaduje velmi intimní pojetí, které později přechází na část 

dynamicky značně exponovanou. Při porovnávání této písně na nahrávkách 

zjišťujeme, že Kožená volí rychlejší tempo, kdežto u Peckové dominuje pocit 

skrytosti. Dramatičtější místo písně obsahuje accelerando, které dynamicky vyrůstá 
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z piana a plynule přechází do fortissima. Peckové s Gagem se daří accelerando 

rovnoměrně odstupňovat, čímž vytvářejí velké napětí, stupňující se až na samotný 

vrchol této části (viz příloha č.29). 

Závěr písně se vrací do tempa, jímž skladba začíná. Opět můžeme pozorovat 

odlišnosti v pojetí. Narozdíl od Peckové, u níž probleskuje úzkostné vyjádření, 

Kožená přímo pulzuje strachem. 

Sedmá skladba, začínající „V té sladké moci očí tvých," je výrazově velmi 

podobná předchozí. Pianissimové fráze vytvářejí melancholickou náladu. Píseň je 

proto potřeba pojmout velmi citlivě, z interpretace by měla vyznít přímo úzkostlivost. 

Dvořák sám nad zpěvní part napsal mezza voce, což obě pěvkyně dodržují. Dagmar 

Pecková je výrazově opět melancholičtější. Má pomalejší tempa, její projev je 

závažnější. Magdalena Kožená je spíše otevřenější, odlehčenějšího výrazu. Obě 

dokazují, že zvládají vysoké tóny zazpívat v té nejjemnější dynamice. 

Ó, duše drahá, jedinká cyklus uzavírá. Náladově vychází ze sedmé písně, opět 

je zde skladatelem nadepsáno mezza voce. Pěvecky je velmi náročná z hlediska 

dechové techniky. Po výrazové stránce přepokládá vytvoření zcela intimní atmosféry. 

Musí mít v sobě obrovské vnitřní napětí, které mírně vystoupí na povrch až v samém 

závěru. Zpěv na německé nahrávce je hned v začátku mírně silnější, což znesnadňuje 

vytváření větších dynamických kontrastů. Kožená zde má také rychlejší tempo, 

přičemž Pecková je opět velmi introvertní. 

Obě nahrávky zachycují dokonalé a přesto svébytné mistrovství dvou českých 

pěvkyň. Magdalena Kožená se k písním staví s větším nadhledem. Mladistvě znějící 

hlas přispívá k pocitu lehkosti, přestože je její projev mnohdy plný vášně. Dagmar 

Pecková akcentuje bolestnou stránku - její vyzrálejší výraz místy připomíná vlastní 

interpretaci písní Gustava Mahlera. Její hlas je tak kulatější i ve vysokých polohách. 

To ovšem někdy jde na úkor srozumitelnosti, protože její vokály nejsou tvořené úplně 

„vpředu", což Magdaleně Kožené vytknout nelze. Pecková představuje muzikální 

propracovanost přednesu, Kožená zase neochvějnost v hlasové technice. Oběma se 

přitom podařilo zachytit introvertní atmosféru cyklu v té nejdokonalejší podobě. 
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4.2.2. Interpretace Biblických písní 

Záměrem této kapitoly je srovnat interpretace z první půle 20. století a ze 
začátku 90. let. Na první nahrávce (1946) je zachycen zpěv Marty Krásové a Václava 

Bednáře, s doprovodem Pražského rozhlasového orchestru za řízení Aloise Klímy. 

Novější záznam představuje Ivana Kusnjera a Pražský komorní orchestr pod 

taktovkou Petra Altrichtera. 

Krásová s Bednářem jsou legendami české opery. Marta Krásová začala svou 

pěveckou kariéru v Bratislavě roku 1922, odkud po pěti letech odešla natrvalo do 

angažmá Národního divadla. Začínala jako sopranistka, v Bratislavě však přešla na 

obor dramatického mezzosopránu. Její hlas je velmi podmanivý, zvukově nosný 

v celém ojedinělém rozsahu od kontraaltu po dramatický soprán. Na scéně Národního 

divadla řadu rolí, které zůstaly interpretačními modely po celá desetiletí (Kostelnička, 

Panna Róza, Eboli, Donna Isabela aj.). 

Václav Bednář začal svou uměleckou dráhu v rodné Ostravě a vzápětí v Brně. 

Do Prahy přišel Bednář ve svých čtyřiceti letech jako umělecky vyzrálá osobnost a 

záhy se zařadil mezi reprezentanty operního interpretačního stylu poválečné doby. 

Jeho lyrický baryton působil na posluchače především velkou oduševnělostí. 

V Národním divadle se představil mj. jako Kalina, Přemysl, Krušina, Igor 

Svjatoslavič, Eugen Oněgin, Escamillo aj. 

Současný český barytonista Ivan Kusnjer je v angažmá Národního divadla od 

roku 1982. Vystudoval Akademii múzických umění v Praze u prof. Theodora 

Šrubaře. Umělecky vyzrával na operních scénách v Ostravě a v Brně. Je nositelem 

ceny Thálie za svůj výkon v Leoncavallových Komediantech z roku 1994, tutéž cenu 

získal o tři roky později za interpretaci krále Jiřího v Osmi písních pro šíleného krále 

Petera Maxwella Daviese a v roce 2001 za roli Petra Voka v Čertově stěně. Jeho 

repertoár zahrnuje více než 30 rolí operních, 20 kantát a oratorií a 14 písňových 

cyklů. Účinkoval na operních scénách a pódiích v Evropě, Americe i na Středním a 

Dálném Východě (milánská La Scala, newyorská Carnegie Hall, Komická opera 

v Paříži, vídeňská Státní opera, koncerty v Jeruzalémě a Tel Avivu, koncertní turné 

po Japonsku). 

První píseň, Oblak a mrákota jest vůkol Něho, tvoří slavnostní entrée celého 

cyklu. Její majestátnost vyjadřuje slávu a velikost Boží. Již v předehře cítíme onu 
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velkolepost: na starší nahrávce ji vykreslují prudce akcentované úvodní tři akordy. 

Navazuje velmi výrazný projev Bednářův. Jeho hlas je velmi silný a akcentovaný, 

nevytváří plynulejší legatové fráze. V dnešní době by se zdály naprosto nepřípustné 

menší rytmické změny, než jaké uvádí notový zápis. Najdeme je v sedmém taktu, kde 

místo dvou osminových not zpívá Bednář dvě šestnáctinové. Podobně dnešním 

posluchačům bude zatěžko připustit glissanda mezi dvěma vzdálenějšími tóny. Zpěv 

Ivana Kusnjera je v nahrávce působí forzírovaně, tempo je podstatně rychlejší a fráze 

jsou plynulejšího vedení. 

Druhá píseň je ve srovnání s předchozí pokorným obratem k niterné náladě. 

Její počátek je psán v pianu a začíná slovy Skrýše má a paveza má Ty jsi. Střídají se 

zde dvě výrazové roviny. Jedna intimního ladění, druhá spíše v mírně vzrušenějším 

výrazu s předepsaným accelerandem a šestnáctinovými sextolami v doprovodném 

partu. Vrcholí v původním tempu začátku písně a na konci se stáhne v diminuendu do 

piana. Druhá část písně je po stránce formální stejně rozvržena jako první, tedy a - b 

(viz příloha č.30). 

Z interpretačního hlediska se objevují na starší nahrávce stejně závažné 

problémy jako v první písni. Václav Bednář hned v úvodu vložil do svého projevu 

nepříjemné glissando, které narušuje pokornost úvodní fráze. Navíc je tato přerušena 

nevhodně umístěným dechem. Tempo je velmi pomalé a výraz sahá až k patetismu. 

Ivan Kusnjer je výrazově daleko lehčí, tempově není zdaleka tolik zatěžkaný a udrží 

tak větší spád. V jeho interpretaci působí píseň věrohodněji a celistvěji. 

Přichází prosebná třetí píseň Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou, kterou se na 

starší nahrávce představuje Marta Krásová. Hned v úvodní frázi dokáže okouzlit 

kultivovaným, naprosto vyrovnaným projevem svého sytého altu. Velice dbá na 

čistotu projevu, i když se stane, že se někde objeví glissando. Accelerandová místa 

působí opatrněji. Jednoznačně vychází z textu, často akcentuje klíčová slova. Ivan 

Kusnjer je tempově trochu rychlejší, ale pojímá skladbu též velmi citlivě. Mohl by 

však lépe pracovat s dynamikou, zvláště ve vypjatějších plochách. 

Přišel čas snad nejznámější písně Hospodin jest můj pastýř. Davidův 23. žalm 

je nejen skvělou poezií, ale zároveň hlubokou meditací. Interpretace je velmi obtížná 

při vedení melodické linky v legatu. Fráze v pomalém tempu jsou delší a náročnější 

na dechovou techniku. Martě Krásové hned v úvodu kolísá intonace. Je ovšem 

možné, že to způsobuje stáří nahrávky. Bohužel pozorujeme i nevyrovnané vokály 

v první frázi. Ponechme stranou vokál „i", který je příliš zatmavený. Ve slově 

-54 -



„pastvách" je poslední dlouhé „a" mírně zdeformované. Působí to hodně rušivě. 

Dalším problémem jsou, díky velmi pomalému tempu, příliš časté nádechy, hlavně 

v začátku písně - zde na každém taktu. Zachytíme též nesoulad s orchestrem (např. na 

začátku fráze ,JVa pastvách zelených") a v závěru nepříjemné glissando na slově 

„hůl". Interpretce však musíme přiznat velkou výrazovost a oddanost k dílu. Ivan 

Kusnjer zpívá píseň v rychlejším tempu a tak má skladba větší spád. Jeho fráze mají 

plynulost a nejsou tak často přerušovány nádechy. Kusnjer by ale mohl lépe pracovat 

s výrazem. Jeho podání totiž působí jako čistě, jenže distingované odezpívané tóny. 

Přitom tato píseň potřebuje velikou vroucnost, musí se zazpívat s větším citovým 

vypjetím. Nejlépe se tu povedl začátek, intimní a niterný, zpívaný v pianu. Zbytek 

písně je už skoro jen mezzoforte. 

V pořadí pátá píseň začíná textem Bože! Bože! Píseň novou zpívati budu. 

Další skladba oslavující vznešenost a chválící dobrotu Boha. Je psána v rychlém 

tempu a přináší uvolnění od meditativního charakteru předchozí písně. Začíná delší 

majestátní předehrou s ritardandovým koncem, po němž nastupuje zpěvní linka 

v původním tempu. Na nahrávce s Václavem Bednářem slyšíme výrazný odklon 

tempa zpěvu od předchozího tempa předehry. Bednář zde výrazně zpomaluje a tím 

zpěv působí velmi zatěžkaně. Píseň je tak nepřípadně patetická, výrazově velice 

monotónní. Ivan Kusnjer je tempově rychlejší, byť by jeho interpretace mohla být 

dynamicky pestřejší. Střední část je u něj velmi pozoruhodně odstupňována - piano, 

pianissimo a piano pianissimo. 

Kusnjer zde nepřekročí piano, třetí pianový stupeň zní v jeho podání už jako 

mezzopiano. Mohlo by se říci, že je to následek záměrně preciznější deklamace textu. 

V závěru pak Kusnjer nesplňuje podmínky skladatele vyzpívat poslední takt 

melodické linky ve fortissimu - zpěv se dostane pouze na forte. 

Šestá píseň, Slyš, ó Bože volání mé, je návratem do osamělé meditace. Marta 

Krásová ji pojala velmi oduševněle a citlivě ve výrazu. Bohužel i zde je nutno 

vytknout v některých částech spojení dvou tónů v glissandu. Těžké místo přichází na 

konci - oktávový skok na drženou výšku v pianissimu. Krásová tu předvádí své 

dokonale spojené rejstříky. Interpretaci by jistě neuškodilo více pracovat 

s dynamickými nuancemi, které v jejím podání nejsou slyšitelné. Rozhodně je ale na 

místě správná akcentace slov v textu, což přednes obohacuje po stránce výrazové. 

Interpretace Ivana Kusnjera je tempově mírně rychlejší, jinak je pojetí velmi 

podobné. Včetně problémů, byť chybí zrádná glissanda. I zde by si však chtělo píseň 
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zasloužila po dynamické stránce více propracovat. Závěru by prospělo, kdyby pěvec 

nestáhl výšku příliš do sebe. 

Při řekách babylonských je skladbou v andante se střídajícím se piú mosso. 

Martě Krásové píseň velmi sedí, její interpretace nezní ani trochu monotóně. Přesto 

v přednesu nacházíme rytmické chyby. Krásová často z předepsaných dvou 

šestnáctinových not dělá šestnáctinovou s tečkou a jednu dvaatřicetinovou. Přednes 

vrcholí závěrečnou frází ve fortissimu s předepsanou korunou. Sugestivní hlas syté 

barvy podepřený dechovým sloupcem vyniká na technicky bezchybném vrcholu. 

Interpretace Ivana Kusnjera je opět o trochu rychlejšího tempa. Patrné dynamické 

odstíny by si zasloužily citovější podání. 

Osmá píseň, Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou, má prosebný charakter. 

Václav Bednář opět volí zdlouhavé a zatěžkané tempo. Přesto zachovává intimitu 

skladby a působí silně výrazem plným bolesti a rezignace. Odměřenější Kusnjer i zde 

šetří city. Tempo místy rychlostí překonává starší nahrávku, působí ale celistvěji. 

Není zatěžkaná příliš pomalým tempem a zpěv je výrazově uhlazenější, netrpí 

přílišnými akcentacemi. Plynulé fráze mají svůj vnitřní vývoj. 

Předposlední, Pozdvihuji očí svých k horám, je po stránce náladové velmi 

podobná předchozí. Václav Bednář se za pomalého tempa snaží precizněji 

vyslovovat, ale jeho vokály jsou až příliš kulaté a tvořené vzadu. Píseň přesto neztrácí 

svou citlivost a niternost. Kusnjer krásně využívá recitativního charakteru melodické 

linky v prvních dvou frázích, kde ke konci mírněji odsazuje a stahuje dynamiku 

z piana do pianissima. Jeho výkon je stabilní, postavený na zřetelné artikulaci 

každého slova a na plynulosti každé fráze. 

Poslední píseň je mohutným velebením Boží slávy - Zpívejte Hospodinu píseň 

novou. Marta Krásová se oprostila od pojetí jednotlivých frází více v legatu a je tak 

úsečnější. Podobně i Ivan Kusnjer, který se s ní shoduje i v tempech. Dynamicky by 

však mohl více zvýraznit poslední část písně. 

Při porovnávání obou nahrávek lze usoudit, že po stránce tempové se 

interpretace postupem času výrazně posunula dopředu. S tempem souvisí i určitý 

patos, který se dnes už téměř neslyší. Mnohem běžnější jsou odlehčené interpretace, 

přičemž se klade důraz na plynulost v celistvosti. Biblické písně jsou cyklem, který 

vyžaduje v interpretaci velkou pokoru. Nestačí jen odezpívat noty, vytvořit prázdné 
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fráze. Rozhodnutí zpívat tento cyklus je velmi tvrdým oříškem, když se ho však 

podaří rozlousknout, vzejde jádro plné hlubokého duchovního obsahu. 

4.2.3. Cigánské melodie v interpretaci Dagmar Peckové a Evy 
Urbanové 

Cyklus sedmi písní z básnické sbírky Cigánské melodie básníka Adolfa 

Heyduka, zkomponoval Dvořák v roce 1880. Jde o skladby často silného emociálního 

ladění, každá z nich zpodobuje specifickou náladovost. Najdeme tu smířeně 

vyrovnané i nezkrotně temperamentní. Klavírní doprovod na mnoha místech 

napodobuje cimbál. 

Zaměříme se teď na rozbory dvou interpretačních výkonů. Jde o pěvkyně, 

které díky svému umění dosahují mezinárodních úspěchů: Dagmar Pecková a Eva 

Urbanová. 

Životopisná a umělecká data Dagmar Peckové jsou zpracovány v kapitole o 

Milostných písních. Pěvkyně Cigánské melodie nahrála se stejným klavíristou -

Irwinem Gagem. 

Eva Urbanová je sopranistkou světového formátu. Zpěv vystudovala 

soukromě u profesorky Ludmily Kotnauerové v Plzni a v součastné době se 

zdokonaluje u Renaty Scottové. První angažmá přijala v divadle J. K. Tyla v Plzni a v 

roce 1990 přešla do opery Národního divadla. V roce 1994 debutovala na americkém 

kontinentě rolí Toscy v Connecticut Garden Opera and Orchestra. Následovala celá 

řada mezinárodních vystoupení. V roce 1997 debutovala v milánské La Scale v roli 

Toscy, kde byl jejím partnerem José Cura a za dirigentským pultem Claudio Abbado. 

Rok nato ji čekalo první vystoupení v newyorské Metropolitní opeře v roli Ortrudy ve 

Wagnerové Lohengrinu. Z koncertních vystoupení stojí v popředí zejména 

účinkování s Vídeňskými filharmoniky, vedenými Riccardem Chaillym při provedení 

Janáčkovy Glagolské mše. 

Pěvkyně je na nahrávce Cigánských melodií doprovázena klavíristou Jiřím 

Pokorným. 
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Má píseň zas mi láskou zní uvádí cyklus temperamentní klavírní předehrou, která 

se zopakuje ještě v mezihře a dohře. Z hlediska pěveckého patří mezi náročnější 

Dvořákovy vokální skladby. V písní je mnoho melodických skoků na výšky, které by 

měly být v pianovém vedení, melodická linka je rozsahově široká. Píseň vyžaduje 

dobrou pěveckou kondici, postavenou na kvalitním technickém základě. Tento faktor 

obě dvě pěvkyně splňují. Jejich pojetí se velmi podobají, liší se jen ve výšce hlasu. 

Urbanová svůj velký hlasový fond dokáže stáhnout do niternější podoby, aby z písně 

nevznikla jakási operní árie. Ostatně by sopranistka mohla přidat na 

temperamentnosti, i když je slyšet, že ji hlasově nepříjemná místa po technické 

stránce svazují a nedovolují projevit barvitější výraz. Pro Peckovou píseň zůstává 

v přirozené poloze. Ukazuje se sytost mezzosopránového hlasu, po výrazové stránce 

je skladba bohatší. S klavíristou vytvářejí mnoho agogických změn, které zdůrazňují 

hloubku této písně. 

Druhá píseň, uváděná pod názvem Aj! Kterak trojhranec můj přerozkošně 

zvoní, připomíná rychlým tempem ve 2/4 taktu taneční skladbu, což potvrzuje i 

textová předloha. Eva Urbanová tuto píseň zpívá rychleji, po dynamické stránce plně 

respektuje notový zápis. U Dagmar Peckové je počáteční tempo skoro ve stejné 

rovině. Postupně vytváří větší ritardanda. 

Velké uklidnění přináší píseň třetí, A les je tichý kolem kol. Hlubokou 

melancholii a nostalgii zobrazuje hned klavírní předehra. Do ní se po dvou taktech 

noří zpěvní melodie. Vyžaduje po pěvcích obrovský vnitřní klid. Ti musí být schopni 

vytvořit každý tah fráze, které jsou psány v pianové dynamice. Dagmar Pecková 

začíná cituplně na krásně kulatém a měkkém tónu. Její nostalgická hlasová 

zabarvenost se zdá být pro tuto píseň jako stvořená. Eva Urbanová zpívá skladbu 

v pomalejším tempu. Je introvertnější než její kolegyně, někdy jsou tóny ale až 

přehnaně úzké a ruší tak jakousi poklidnou melancholičnost skladby. Pěvkyně je 

výrazovější v druhé části písně, kde je i otevřenější v hlase. Klavírní mezihry Jiřího 

Pokorného jsou naopak tempově svižnější. 

Když mne stará matka je snad z celého cyklu nejznámější. Je plná emociální 

výpovědi, vyžaduje tedy od interpreta velkou citovost. Výrazově se ale podobá 

předchozí a má také stejné nároky na pěveckou techniku. Její velké pianové až 

pianissimové skoky na vysoké tóny vypovídají o Dvořákových vysokých 

požadavcích na zpěváka. Bohaté legatové fráze, jejichž melodická linka se neustále 

zvedá k vysokým tónům, jsou velmi náročné na dechovou techniku. V nahrávce Evy 
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Urbanové na začátku písně dominuje silná a akcentovaná klavírní předehra. Postupně 

se však její dynamičnost zmírňuje a nastupuje zpěv, který bohužel není v mezza voce, 

jak předepisuje notový part, ale odpovídá mohutnosti hlasu Urbanové. Taková 

velkolepost nepříliš ladí s křehkostí písně. Peckové se naproti tomu daří udržet 

pokornější a introvertnější projev. Dokáže takříkajíc více „pohladit", což odpovídá 

náladě písně. Ta zní tedy pravdivěji v jejím podání. 

Pátá píseň se jmenuje Struna naladěna. Je nanejvýš nutné správně rozvrhnout 

tempové změny. Začíná se předehrou (allegretto). Zpěv se připojuje v poco meno 

mosso a ústí do piú animata. Klavírní mezihra opět mírně mění tempo na un poco piú 

mosso a zpěvní linka vrací poco meno mosso a vzápětí piú animato. Finále vrcholí ve 

stringendu. Taneční charakter připomene temperamentnost výrazu. Každá 

z interpretek se úkolu zhostila po svém. Mezzosopranistka zpívá s větším odstupem, 

její akcentace je tak jistější a přirozenější. Soprán (kvůli vysoké poloze) drží velmi 

silný tón. Mnohem více akcentuje a místy se přibližuje až k samému fortissimu. 

Tomu odpovídá i vášnivější ráz. Co do tempa není zde výrazných rozdílů. 

Široké rukávy a široké gatě se podobají předchozí skladbě - tempově jde o 

poco allegro ve 2/4 taktu. Přitom není moc výrazově a technicky náročná. Stačí 

podchytit její zvláštní lehkost a pozvednout charakteristickou temperamentnost. To 

umožňuje Urbanové předvést svůj hlasový fond ve plné znělosti. Pecková zůstává 

zákonitě daleko mírnější. Na druhou stranu se jí daří být muzikálnější a celkově 

zajímavější. 

Poslední píseň cyklu, Dejte klec jestřábu, je svým způsobem jeho korunou. 

Její slavnostnější charakter, a zvláště vrcholně pojatý závěr je důležité v interpretaci 

vystihnout. Citovější Pecková zůstává tempově umírněnější a výrazově introvertnější, 

kdežto Urbanová, čerpající ze svého hlasového fondu, plně naplňuje slavnostní ráz. 

Obě pěvkyně dosáhly na nahrávkách velmi dobrého výkonu. Dagmar Pecková 

více vsadila na niternost a citlivost, Eva Urbanová na výrazovou plnost. Je nutno brát 

v potaz odlišné hlasové techniky dotvářející interpretaci. 
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5. Písňová literatura 19. století ve výuce za základní a 
střední škole 

V předmětu Hudební výchova je nutné v rámci poznatků o komorní hudbě 

zařadit i pojem umělá píseň. S ním by se žáci měli setkat už v prvním ročníku 2. 

stupně v rámci odlišení od písní lidových. Výklad učiva zůstává velkým otazníkem -

není totiž zřejmé, jak vlastně co nejlépe a nejefektivněji přibližovat hudbu žákům a 

studentům. Výchova dětí se odvrací od niterného prožívání, jejich životní zkušenosti 

se vrství čím dál nahodileji ve stále silněji technizované civilizaci. Relevanci v ní 

stále jasněji určují mocná média, zvláště televize, která pořady typu „reality show" či 

„American Idol/Česko hledá SuperStar" zplošťuje hodnotovou stupnici 

diváka/spotřebitele a upřednostňuje víceméně jen sebeprosazování bez sebereflexe. 

Myšlenka, že by média skrze svůj obrovský vliv měla i „vychovávat", je považována 

za neuskutečnitelnou nebo přímo zlou. Strach z „hodnotové formace" však podivně 

kohabituje s vzrůstající závislostí na čím dál primitivnější „infozábavě". Schopnost 

vytvořit si samotný úsudek a pěstovat vlastní hodnotový žebříček je přece 

jednoznačně v rozporu s úspěšným provozem massmédií. 

Úkol formace proto stojí na škole, která má mladého člověka směrovat 

k pozitivnímu rozvíjení kognitivních složek. Na těch by se sám učil hodnotit 

nejrůznější skutečnosti, mezi něž patří i estetická oblast. 

Při poslechu hudby je třeba držet se určitého rámce. Měl by vycházet z úrovně 

schopností žáků a navazovat na jejich hudební zkušenosti. Záleží proto na charakteru 

díla a cílech, které poslech sleduje. Tato kapitola má na základě poslechu tří 

Dvořákových písní ve dvojí interpretaci formulovat nároky a zároveň vytvořit prostor 

pro hodnocení. 

Kdy s takovým úkolem vlastně začít? V prvních ročnících druhého stupně 

jsou žáci ještě ve věku, kdy většinou nemají bohatší zkušenosti s hudbou, natožpak 

zformulovaný postoj. Spíše se ukazuje jako vhodné vytvářet podklady pro citlivý 

poslech. Ideální je vycházet z osobní zkušenosti žáka a přistupovat k tvořivému 

osvojování. Instrumentální hudba, nejlépe symfonického charakteru, představuje 

rozumnější materiál pro počátky poslechových činností na základní škole. Teprve 

později se otevírá svět opery a komorní hudby - v posledních dvou ročnících druhého 

stupně. Paralelně s poslechem je nutné seznamovat žáky se základními 
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terminologickými údaji. Od samotného rozdělení hlasu, přes ponaučení o hlasové 

fyziologii a způsobu tvoření tónu po jemnější strukturu (legato, fráze, hlasové vibrato, 

rezonance, pojem vokálu...). 

Postup musí žáky motivovat. To se daří při použití vlastních zkušeností, nebo 

neotřelém pohledu na svět. Reálie autorova života a díla vždycky navnadí neklidné 

čtenáře. Před samotným poslechem pomůže studentům seznámit se s textovou 

stránkou písně, případně i pro lepší orientaci přehrát melodickou linku nebo ji i 

zazpívat. Žáci se učí orientovat v notovém zápisu, sledují-li skladbu přímo z 

předlohy. Postupem času volí učitel stále těžší úseky tak, aby byly žákovi vždy 

pochopitelné, upozorňuje na místa náročná pro dechovou výdrž, fráze, v nichž se 

objevují vysoké tóny, atp. 

Po poslechu by měla následovat analýza skladby. Učitel sbírá prvotní reflexe, 

sleduje postřehy z kompozice, případně ze sémantické oblasti skladby. Po této diskusi 

může následovat opakovaný, druhý poslech písně. 

Pro poslech je vhodné zařadit více než jednu nahrávku. Žáci se tak mimoděk 

učí rozlišovat a hodnotit umění. Nebo třeba jen detaily skladby či nuance 

v interpretaci. Důležitý je prostor pro jejich názor - pokud možno podložený 

správnou terminologií. Pro hodnocení pak mohou vznikat diskusní skupiny, umělé či 

přirozené. 
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6. Závěrečné pojednání o interpretaci z obecného 
hlediska 

Pojetí skladeb je velmi různorodé. Důkazem toho by měly být komparace 

zastoupené v této práci. Interpretační zaměření je samozřejmě dáno tím, jak umělec 

danou skladbu chápe. Hovoříme o takzvaném interpretačním pojetí skladby. Tvůrčí 

proces je sice limitován notovým zápisem, popř. skladatelovým záměrem, je-li 

čitelný, na druhou stranu jde právě o interpretovo pojetí. Skutečnost, že skladba může 

být podána různými způsoby, vyvolává otázku: Který z těchto způsobu je správný? 

Každá interpretace se musí držet notového zápisu, to je ta nejdůležitější podmínka. 

Každé pojetí díla by mělo odpovídat skladatelově představě. Tento požadavek je do 

jisté míry těžko uskutečnitelný u většiny skladatelů. Těžko se dá v té nejúplnější 

podobě ověřit, jak si například Franz Schubert představoval přesnou interpretaci své 

Zimní cesty nebo jak Beethoven hrál své klavírní sonáty. Ze svědectví nelze vždy 

získat přesné instrukce. U skladatelů 20. století, je situace díky nahrávacímu 

průmyslu jiná. Autorské výkony jsou zachyceny na věky, viz například S. 

Rachmaninov, K. Penderecki, D. Šostakovič aj. 

Ovšem i pojetí interpretů starší hudby podléhá nějakému postulátu. Každá 

doba měla a má svou oblast interpretačních zvyklostí. K ní náleží tvorba tónu, pojetí 

skladby po stránce tempové, dynamické. Je samozřejmé, že každá doba má svoji 

generaci, která skladby chápe po svém. Jinak je orientováno umění například 

v baroku a jinak zase v romantismu. Hudba 20. století se ubírá k atonalitě, využívá 

nejrůznějších technických vymožeností. To vše odráží i styl interpretace. Ve 20. 

století se interpretační sloh dělí na starší a mladší proud. Starší hudebníci skladby 

pojímali patetičtěji a tempově pomaleji. Dnešní interpreti šetří introvertními ponory či 

extrovertní vyumělkovaností, velkými agogickými plochami... Hudba se jeví 

uhlazeněji, umělci jsou citově vyrovnanější. O tom ostatně svědčí i tato práce, 

v kapitole o Dvořákových Biblických písních. 

Každá doba vyžaduje, aby si umělec zvolil pro své pojetí vhodné interpretační 

prostředky. Dříve se objevovaly na malé ploše a vytvářely tak přehnanou patetičnost. 

Dnes naopak většinou vyžadujeme, aby se uplatnila prostota ve smyslu přílišné citové 

exaltovanosti. To neplatí jen v oblasti hudebního umění, ale i v divadelním, 
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výtvarném. Umění se mění s vývojem společnosti, protože je její součástí. Vazbu 

interpretace na určitou společnost by měli výkonní umělci chápat většinou 

instinktivně. Z tohoto důvodu musí i dílo procházet různými interpretačními 

proměnami. Každé hodnotné dílo má řadu rysů, které nabízejí více pohledů z různých 

stran. Každá interpretace je správná tehdy, když zásadním způsobem nezasahuje proti 

notovému zápisu a vytváří požadovaný výsledný charakter skladby. 
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7. Resume 

The thesis comprises several chapters which contain various interpretation 

levels of selected music interpreters. Their performances are discussed in the chapters 

dedicated to the songs of Franz Schubert, Robert Schumann and Antonín Dvořák. 

This work which compares the methods of interpretation in the past and in the 

present may become a source of inspiration for future singers, music teachers and 

scholars. 

The author comes to the conclusion that contemporary song interpretation is 

more smooth and without excessive emotional burdens. This opinion is exemplified 

especially in the chapter on the interpretation of Dvořák's Biblical Songs. 

Moreover, the author debates the issue of song literature education at primary 

and secondary schools. The relevant chapter also includes a suggestion for a creative 

approach of the teacher to music education. 
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