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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se věnuje hudebnímu skladateli Janu Hanušovi a jeho tvorbě pro 

děti. První část stručně popisuje Hanušův život, práci a mapuje jeho hudební tvorbu. Druhá 

část pojednává o skladatelově tvorbě pro dětské obecenstvo, následně pro dětské interprety. 

Nejprve jsou popsány skladby pro dětské posluchače a diváky, poté instruktivní skladby pro 

různé nástroje. Poslední část pak tvoří Hanušova tvorba pro dětské sbory, zaměřuje se na 

texty skladeb, zohledňuje sbormistrovskou praxi Jana Hanuše i jeho kladný vztah k dětským 

sborům. Velký prostor je následně věnován konkrétním skladbám pro dětské sbory a jejich 

základní charakteristice. 

 

 

 

Summary 

 

The Bachelor thesis deals with the composer Jan Hanuš and his works for children. 

The first part briefly describes Jan Hanuš’s life and work and surveys his music production. 

The second part deals with Hanuš’s production aimed at children audience and subsequently 

at children performers. The analysis of his compositions for children listeners and viewers is 

followed by the study of instructive pieces for various instruments. The last part is devoted to 

Hanuš’s pieces for children choirs, pays attention to their texts, taking account of Hanuš’s 

conducting practice and his affection for children choirs. A lot of space is then devoted to 

individual compositions for children choirs and their characteristics. 
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Úvod 

 

2. května 2015 by se hudební skladatel Jan Hanuš dožil 100 let. K tomuto výročí 

připravila skladatelova rodina a Nadace F. A. Urbánka celoroční projekt s názvem Jan Hanuš 

100. Během roku zazní jeho hudba na 29 koncertech po celé České republice v podání našich 

předních sólistů a hudebních uskupení. V květnu byla také pořádána vědecká konference o 

jeho životě a díle, v časopise Cantus vychází cyklus Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše, 

v rozhlase byla načtena a následně vysílána jeho memoárová kniha Labyrint svět jako četba 

na pokračování a mnoho dalšího. V kulturním dění se tak během tohoto roku můžeme 

s Hanušovou tvorbou potkat opravdu mnohokrát. Jistě zcela oprávněně. 

Hanušovi potomci se snaží vyzdvihnout odkaz svého otce v mnoha oblastech jeho 

tvorby. Zazní tak velká symfonická díla i drobné skladby pro děti. A právě této zmíněné části 

tvorby je práce věnována. Nejedná se o obsáhlé analýzy jednotlivých děl, nýbrž o náhled na 

tvorbu pro děti a jejího zapojení do celkového kontextu jeho činnosti, jelikož v Hanušově 

životě hraje z několika důvodů zcela zásadní roli. Proto je první kapitola věnovaná Hanušovu 

životu a celkové tvorbě. Seznámíme se s jeho životním osudem, nakladatelskou i 

skladatelskou kariérou. 

Druhá a třetí část se věnuje tématu samotnému, tedy tvorbě pro děti. Nejprve se 

zaměříme na jeho instrumentální instruktivní tvorbu pro různé nástroje a následně na skladby 

pro dětské sbory. Ty tvoří kvantitativně velmi početnou část jeho díla, proto je jim věnována 

největší část práce. Nejprve je však zdůrazněna textová složka, jelikož je (u dětských písní 

obzvlášť) výrazným specifikem vokální hudby. Po stručném představení několika zásadních 

textařů a básníků je nutné zmínit Hanušův vztah ke sborovému zpěvu. A to i z hlediska jeho 

působení v roli aktivního sbormistra. Zbytek práce je pak již zaměřen na konkrétní skladby. 

Pro větší přehlednost je zvoleno řazení podle opusových čísel. To částečně překrývá i 

s chronologickým řazením, avšak do některých opusů je zahrnuto více skladeb se stejným 

zaměřením, které vznikaly v průběhu několika let. 

Ještě jednou bych zde ráda zdůraznila, že cílem práce nebylo vytvořit analýzu 

jednotlivých skladeb, nýbrž vyzdvihnout tuto (často neprávem opomíjenou) část Hanušovy 

tvorby. Pro tohoto skladatele mnoha velkých celovečerních děl byla právě hudba pro děti po 

mnohá léta jeden z mála způsobů, jak zůstat alespoň částečně veřejně činný. V těžkých 

dobách zákazů byla mnohdy také východiskem z existenčních krizí celé rodiny. Práce vytváří 

detailnější soupis instruktivních instrumentálních skladeb a písní pro dětské sbory. Mohla by 



 

 

být proto například pomůckou sbormistrům dětských sborů při tvorbě repertoáru. Především 

je ale skromnou poctou Janu Hanušovi, skladateli, jenž byl schopen psát pro hudební 

seskupení různých úrovní. Snad bude tato práce (vznikající právě v jubilejním Hanušově roce) 

malým střípkem poděkování a zároveň vyzdvižení jedné z mnoha oblastí jeho tvorby. 

Nejčastěji citovanou knihou a zároveň nejdůležitějším zdrojem informací o životě i 

tvorbě je Labyrint svět, svědectví z konce času, kniha Hanušových osobních vzpomínek z roku 

1996. Dalšími důležitými podklady pro psaní byly dvě diplomové práce. První nese název Jan 

Hanuš – skladatelská pozůstalost, vznikla roku 2007 na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy, autorem je Vojtěch Havlík. Druhým zdrojem je práce Víta Novotného 

z Pedagogické fakulty téže univerzity, vydaná ve stejném roce. Nazývá se Sborové dílo Jana 

Hanuše: jeho hudební a společenské souvislosti. 

Důležitým zdrojem notového materiálu je Havlíkem utříděná pozůstalost, uložená 

v Českém muzeum hudby (dále jen ČMH). Odtud je čerpána většina rukopisů a vydaných not, 

ostatní jsou z archivu knihoven, Českého hudebního fondu (dále jen ČHF), nebo soukromých 

archivů sbormistrů. Pozůstalost v ČMH bohužel není ještě definitivně zpracována a označena, 

proto není možné uvádět zde signatury rukopisů, ani jiné detailnější přiblížení. Všechny tyto 

materiály jsou pro účely práce tedy zahrnuty pod množinu „Hanušovy pozůstalosti uložené 

v ČMH“. Tam je také uchovávána část jeho korespondence s přáteli, kolegy i oficiálními 

institucemi. I z té ve své práci vycházím (tento zdroj je označen jako „Korespondence Jana 

Hanuše“). 

Kromě dvou již zmíněných diplomových prací se částí Hanušova díla zabývá i 

disertační práce Marka Valáška Symfonie Jana Hanuše v hudebních souvislostech 2. poloviny 

20. století, rozboru skladby Magnificat se věnuje Leona Saláková v disertaci Česká liturgická 

hudba pro dětské a ženské sbory. Se zaměřením na Hanušovu tvorbu pro děti zatím žádná 

práce podobného rozsahu napsána nebyla.  

Zdroje konkrétních citací jsou vždy uvedeny v poznámkách pod čarou. Všechny 

použité prameny a zdroje jsou uvedeny v přiloženém seznamu literatury v závěru celé práce.
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1 Život a tvorba 
 

1. 1 Stručný životopis  
 

Jan Hanuš se narodil 2. května 1915 v Praze. Matka Blažena byla dcerou známého 

nakladatele a hudebního vydavatele Františka Augustina Urbánka, otec se stal po roce 1918 

generálním ředitelem Škodových závodů v Plzni a velmi významně ovlivnil vývoj 

československého průmyslu, když se zcela zásadně podílel na převedení válečné výroby na 

mírovou. Tatínek i dědeček Urbánek byli Hanušovými celoživotními vzory v mnoha 

oblastech, čímž jsou výrazně ovlivněny jeho životní cesty. Své rodiče popisuje Hanuš 

například takto: „Jestli byla maminka srdcem naší rodiny, byl tatínek jejím mozkem. Jen 

těžko si představíte dva odlišnější lidské typy. Maminka milovala umění, kulturu, měla 

fantazii; tatínek byl přísný logik, člověk reálný, pro něhož propočet a přesný plán byly 

zákonem. Byl nesmírně pilný.“1 

Hanuš měl pět starších bratrů a dvě sestry. Nejdůvěrnější vztah měl pravděpodobně 

kvůli nejmenšímu věkovému rozdílu se sestrou Věrou. V sedmi letech se celá rodina 

přestěhovala na statek Radlík u Jílového u Prahy, kde Hanuš prožil dětství, nejkrásnější léta 

svého života. Do nedalekého Jílového také chodil na základní školu, z níž pak odešel na 

Vyšehradskou reálku. Povinnou docházku zde ukončil roku 1930, následně se stal studentem 

Československé Akademie obchodní na Praze 2. Již v polovině svého studia na obchodní 

škole začal soukromě studovat skladbu u Otakara Jeremiáše.  

Po úspěšném složení maturitní zkoušky v roce 1934 nastoupil jako učeň do 

nakladatelství Františka Augustina Urbánka. Získání výučního listu bylo nutnou podmínkou 

pro práci hudebního redaktora, což se mu brzy podařilo, a tak mohl naplno začít pracovat 

v nakladatelství pod vedením svého strýce Vladímíra. V té době (rok 1935) byl mimo to navíc 

úspěšně přijat na Pražskou konzervatoř jako student dirigování u Pavla Dědečka.  

O dva roky později svá studia i práci v nakladatelství dobrovolně přerušil, aby mohl 

vstoupit do Československé armády. Tam zůstal až do jejího rozpuštění, které proběhlo na 

konci března 1939. Po návratu se vrátil na Pražskou konzervatoř, svá studia tam ukončil 

v červnu následujícího roku. Zároveň pokračoval i v plném pracovním úvazku v Urbánkově 

                                                           
1 HANUŠ, Jan. Labyrint svět, svědectví z konce času. 1. vyd. Praha: Odeon, 1996, 328 s. ISBN 80-207-0525-2, s. 
24 (dále již jen LS). 
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nakladatelství, kde vydržel až do jeho znárodnění a následného zrušení v roce 1949. Ve 

stejném roce také úspěšně zakončil svá studia skladby u Otakara Jeremiáše operou Plameny. 

Dalším osudům v různých oborech Hanušovy práce se budeme věnovat v dílčích kapitolách.  

Do životopisné části práce je však zapotřebí uveřejnit ještě poslední informaci. Zatím 

zde totiž nezaznělo jedno důležité jméno, jehož nositelka hraje v životě Jana Hanuše jednu 

z hlavních rolí. Touto osobou je jeho manželka Anna, která byla po celý život věrnou oporou, 

a to i v těch nejtěžších letech všemožných zákazů a krizí. Měli spolu čtyři děti, dva syny a dvě 

dcery, avšak prvorozený Jan zemřel krátce po narození. Jejich manželství trvalo přesně 65 let. 

Den po oslavě tohoto výročí, 30. července 2004, Jan Hanuš zemřel. 

 

1. 2 Hudební začátky a následná studia 
 

První hudební zkušenosti Jana Hanuše jsou datovány ještě na statek Radlík, tedy ve 

své podstatě do nehudebního prostředí. Rodiče se aktivně hudbě nevěnovali, ale především 

svého nejmladšího syna k hudbě vedli. Od malička se učil hře na klavír. Začátky nebyly právě 

snadné, o to větší dík proto patří vychovatelce Idě, jíž Hanuš věnoval ve svých sepsaných 

vzpomínkách kapitolu s výmluvným názvem Anděl strážný.2 Vystřídal pak ještě několik 

učitelů klavíru, poslední vyučující byla Vanda Drégrová (roz. Gaierová). Té se podařilo 

nadchnout mladého Hanuše nejen pro klavírní hru, ale zasvětila ho i do dalších zákoutí 

hudebního života.  

Do těchto let rychle se rozvíjejícího zájmu o hudbu patří i první skladatelské pokusy. 

Od dětství navštěvoval jílovský amatérský divadelní soubor, kde se poprvé setkal s novou 

hudební činností, jež se mu stala životní vášní i povoláním zároveň, a sice komponováním. 

Prvním takovým počinem byla píseň starého rybáře v jakési loutkové hře. Vlastních 

skladbiček složil do divadelních her několik. Významnou událostí pak bylo představení Lůsy 

na motivy knihy Jindřicha Šimona Baara, jejíž premiéry se zúčastnila i již výše zmíněná 

Vanda Drégrová. Ta zařídila Hanušovi schůzku s Otakarem Jeremiášem, na které mu mohl 

představit své první skladatelské pokusy.  

Jeremiáš jej přijal do učení a stal se jeho velkým životním vzorem, učitelem i přítelem. 

Společně s ním u Jeremiáše studovali soukromě také pozdější známí hudebníci Vít Nejedlý, 

Jaroslav Doubrava a Jarmil Burghauser. Hanuš však cítil určitou potřebu hudbu nejen psát, ale 

i provozovat. Na Jeremiášovu radu se tedy přihlásil ke studiu dirigování na Pražskou 

                                                           
2 LS, s. 18. 
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konzervatoř, kam byl přijat hned do 2. ročníku k prof. Pavlu Dědečkovi. Mezi lety 1937 a 

1939 měl studijní a pracovní pauzu, jejímž důvodem bylo dobrovolné narukování do 

Československé armády. Po propuštění se opět rychle začlenil do dřívějšího kolotoče a nové 

hudební zkušenosti z různých profesních postů se tak velmi rychle násobily. Jeho pole 

působnosti bylo nesmírně široké. Mimo jiné začal na pozvání strýce Jaromíra Herleho 

(z urbánkovské větve) korepetovat pražskému pěveckému sboru Hlahol, tehdy přednímu 

spolku mezi smíšenými sbory v Praze.  

Studium skladby ukončil u Jeremiáše operou Plameny, velkým dramatickým dílem, 

čerpajícího z textů Apokalypsy a Písně písní v kontrastu ke kruté realitě války. Tím mohl 

Hanuš vystavět silně kontrastní plochy surovosti a lyričnosti.3  

Po dokončení všech studií žil již opravdu plnohodnotným hudebním životem, na 

druhou stranu si velmi dobře uvědomoval, že nelze naplno zastávat funkci dirigenta, 

hudebního skladatele a hudebního nakladatele zároveň. Svou dirigentskou kariéru tedy 

ukončil a rozhodl se naplno věnovat dalším dvěma činnostem, kterým zůstal věrný po zbytek 

života i přes časté mocenské zásahy. 

 

1. 3 Nakladatel a funkcionář 
 

V oblasti nakladatelské činnosti vycházel Jan Hanuš z významného odkazu svého 

dědečka Františka Augustina Urbánka. Tento významný český nakladatel založil svůj podnik 

Nakladatelský závod pro literaturu pedagogickou i hudební a pomůcky učebné již roku 1871. 

Základním ideovým východiskem bylo vhodné propojení tehdejších vlasteneckých a 

pedagogických snah s obchodním záměrem. Jeho podnik sídlil hned vedle Národního divadla 

a plnil tak důležitou funkci střediska české (nejen) hudební elity předválečné Prahy. Zpočátku 

se zaměřil spíše na literaturu pedagogickou, vydával české učebnice pro technické i humanitní 

obory, knihy pro výuku jazyků, odborné vědecké publikace, ale i základní příručky pro 

domácí ruční práce. Pak se přeorientoval na vydávání hudebních děl. Tiskem zde poprvé 

vyšla mimo jiné významná díla Smetanova, Dvořákova nebo Fibichova.  

Urbánek zemřel, když byly Hanušovy teprve čtyři roky, takže jej Hanuš zná spíše 

z vyprávění. Možná i díky dědečkovu odkazu se snažili rodiče vést malého Jana už od dětství 

k hudbě. Takto vzpomíná na Urbánkovu snahu o kvalitní hudební vzdělání pro své vnuky: 

                                                           
3 Po dokončení díla následovalo dlouhých třináct let, než tato opera jako celek zazněla veřejně. Premiéra se 
konala 8. prosince 1956 v Divadle J. K. Tyla v Plzni. 
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„Nesl totiž velmi těžce, že vnuci nakladatele děl B. Smetany, A. Dvořáka, Zd. Fibicha 

a mnoha a mnoha dalších českých skladatelů nehrají pořádně na žádný hudební nástroj. 

Opatřil jim, díky svým stykům, vždycky nejlepší učitele, ale moji sourozenci se učili tak dva 

tři roky a potom od toho zběhli.“ 4 

V oblasti nakladatelství se stal Hanuš aktivním po roce 1934, tedy již ve svých 

devatenácti letech. Tehdy totiž ukončil obchodní akademii a místo na předurčenou pozici 

účetního na Radlíku nastoupil do nakladatelství Urbánek a synové, které vedl jeho strýc 

Vladimír. Jako téměř jediný zaměstnanec, který rozumí hudbě, měl na starosti vydávání 

hudebnin a celý proces s tím spojený. Nejen, že se tak seznámil s předními českými 

skladateli, výbornými interprety a pedagogy, ale zároveň se tak konečně dostal do plně 

hudebního prostředí. V okruhu kolem nakladatelství si našel mnoho celoživotních přátel. 

Všechny zásady a zkušenosti, které v mládí načerpal v nakladatelství u strýce 

Vladimíra, zúročoval během následující dlouholeté praxe v různých nakladatelstvích. Rodinná 

firma Urbánek a synové byla roku 1949 znárodněna, na což se však dopředu připravili 

například darováním autografů a korespondence slavných skladatelů příslušným 

společnostem (Smetanova, Dvořákova aj.). Po nabídce od Karla Šebánka nastoupil do nově 

vzniklého státního vydavatelského koncernu Orbis a vybudoval tam hudební redakci. Za 

vrchol svého vydavatelského snažení považuje Hanuš souborné kritické vydání díla Antonína 

Dvořáka, čímž naplno strávil 6 let a částečně se k tomuto počinu vracel i v následujících 

letech.  

Orbis prošel mnoha změnami, byl přejmenován na Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění (SNKLHU), později na Supraphon, to už však po Hanušově 

nuceném odchodu v roce 1955. Po několikaleté nedobrovolné nakladatelské pauze se 

počátkem šedesátých let výrazně podílel (společně s Janem Seidlem a Juliem Kalašem) na 

vzniku prvního ryze hudebního vydavatelství Panton. Několik let tam zastával důležitou 

funkci ředitele a šéfredaktora, konkrétně do roku 1975, kdy jej čekal další vynucený odchod. 

Během své kariéry se významně podílel např. na kompletním vydání díla Leoše Janáčka a 

Zdeňka Fibicha, byl odpovědným redaktorem sbírky Musica Antiqua Bohemica, jednoho 

z prvních pokusů o náhled do historie české hudby.5  

Na první pohled by se možná mohlo zdát, že redaktorská činnost byla pro Hanuše 

především zdrojem obživy a potřebných finančních prostředků. Ani v nejmenším tomu tak 

                                                           
4 LS, s. 20–21. 
5 Vydáno v květnu roku 1945, určeno jako pocta k výročí Karlovy univerzity. V tehdejší době působilo velké 
množství nahrávek tzv. staré hudby od českých autorů jako objev. Zejména tak byly vnímány skladby z období 
renesance a raného baroka.  
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nebylo. Z jeho vlastních slov ve vzpomínkové knize vyplývá, že toto své zaměření považuje 

za velmi důležitý, celoživotní úděl.6 

„Snad úplně bez užitku všechna ta vyplýtvaná hudebně nakladatelská energie přece jen 

nebyla. Zbyla vytištěná díla, k nimž jsem kdysi přiložil ruku, a bylo jich hodně. A za ta se 

stydět nemusím.“7  

Jan Hanuš se cítil být skladatelem i nakladatelem zároveň. Při detailnějším zkoumání 

jeho životních cest zjistíme, že obě povolání se u něj vzájemně velmi podporují a nijak si 

nekonkurují. Nakladatelské činnosti zasvětil nepřetržitě 41 let svého života a je tak řazen mezi 

nejdůležitější hudební vydavatele druhé poloviny 20. století. 

Do své knihy Labyrint svět vložil i kapitolu s názvem Moje nakladatelská „závěť“,  

kterou sepsal roku 1975. V jedenadvaceti bodech zde shrnuje své postřehy a myšlenky 

ohledně svého povolání. Klade důraz na tvůrčí činnost, všímavost, kolektivní souhru, přehled 

o současné tvorbě a mnohé další. Velmi výmluvný je bod poslední, který krásně shrnuje 

základní podstatu: „21) Konstantou tvého nového povolání (či lépe řečeno poslání) by však 

vždycky měla být složka etická, mravní, z ní se snaž vycházet především. (V každodenní 

praxi si nás život neustále opracovává a není zrovna dobře – z hlediska tohoto vyššího 

principu – být přitom příliš tvárný.)“8 

Zmíníme zde ještě několik důležitých funkcí, které Hanuš během svého života 

zastával. Je celkem jisté, že ne vše bylo z vlastního dobrovolného rozhodnutí, ale to v jeho 

pohnutém osudu snad jen málokoho překvapí. Již před začátkem války se stal členem 

sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost (založena 1924). Zde působil od roku 1939 až do 

důchodového věku, ovšem opět s vynucenou dlouhodobou přestávkou v letech padesátých a 

osmdesátých. Zde častokrát přišel do styku s nesmyslnými stranickými požadavky a 

nařízeními, avšak všechny své činy vždy konal v zájmu české kultury podle svého nejlepšího 

vědomí.   

Po odchodu ze SNKLHU v roce 1955 se na 4 roky stal tajemníkem Svazu 

československých skladatelů, dále byl místopředsedou České hudební společnosti, předsedou 

České společnosti pro hudební vědu a zároveň České společnosti pro hudební výchovu. Byl 

členem festivalového výboru Pražského jara, členem řídícího výboru Mezinárodní společnosti 

pro hudební výchovu (International Society for Music Education – ISME). Mimo to byl 

                                                           
6 LS, s. 262. 
7 LS, s. 277. 
8 LS, s. 182. 
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čestným viceprezidentem Dvořák Society for Czech and Slovak Music ve Velké Británii a 

členem Fibichovy, Ostrčilovy a Foersterovy společnosti. 

Po svém odchodu z Pantonu byl ve svobodném povolání (přestože výraz „svobodné“ 

zde působí velmi cynicky). Je velmi paradoxní, že právě po dvou nejdelších nedobrovolných 

odmlčeních byl státem vyznamenán (konkrétně v letech 1965 a 1988). Titulů zasloužilý 

umělec a národní umělec se hned po revoluci vzdal. Když po listopadu 1989 vzniklo i 

Občanské fórum skladatelů, stal se jeho prvním mluvčím. Výraznou roli pak sehrál jako jeden 

z předních organizátorů při transformaci bývalého Svazu československých skladatelů do 

Asociace hudebních umělců a vědců. Na počátku devadesátých let požádal o uvolnění ze 

všech funkcí, stal se jen čestným předsedou Společnosti skladatelů a Společnosti pro 

duchovní hudbu. 28. října 1999 převzal z rukou tehdejšího prezidenta republiky Václava 

Havla ocenění Za zásluhy. 

Roku 2002 (tedy dva roky před svou smrtí) založil Jan Hanuš Nadaci Františka 

Augustina Urbánka, čestným předsedou této organizace byl až do své smrti v červenci 2004. 

Tato nadace vznikla s cílem podporovat českou hudební i jinou uměleckou tvorbu, její 

produkci a šíření v ČR i zahraničí. Kromě velké podpory hudebních aktivit našla své 

uplatnění v preventivní výchově proti nežádoucím jevům (drogy, kriminalita aj.) a vzdělávání 

mladých. Obě tyto snahy se vhodně skloubily v pořádání koncertů a jiných uměleckých 

aktivit s výchovným zaměřením.  

Ve stejném roce zároveň vznikla (na popud J. Hanuše) Společnost pro aktivní 

výchovnou prevenci, která v následujících dvou letech provedla výzkum volnočasových 

aktivit mládeže na vybraných středních školách v České republice. Cílem výzkumu byla 

analýza tehdejší situace a příprava na realizaci stanovených myšlenek široce pojatého projektu 

Comenius. Výsledky celého výzkumu však nebyly nikde veřejně publikovány, Hanuš krátce 

po dokončení všech těchto studií zemřel.9  

 

1. 4 Hudební skladatel 
 

Snad málokterý skladatel se svými skladbami může zařadit do tak širokého hudebního 

spektra jako právě Jan Hanuš. Jeho dílo obsahuje mnoho forem od kratičkých instruktivních 

skladbiček po závažnou tvorbu symfonickou. Důležitou roli hraje v jeho tvorbě nelehký život, 

jenž byl ovlivněn řadou politických i společenských zvratů. Možná i proto je jeho tvůrčí 

                                                           
9 Viz Michálek, 2005. 
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zájem tak široký. Hanušova skladatelská škála zahrnuje díla symfonická, komorní, operní, 

baletní, sborová i instruktivní. 

Hanuš je pozoruhodný tím, že jeho rozsáhlé hudební dílo vznikalo v době, kdy byl po 

většinu času vytížen prací v nakladatelství, a tvořil tak převážně ve volných chvílích. Je téměř 

neuvěřitelné, kolik toho dokázal během svého často komplikovaného života stihnout. Mezi 

prvním a posledním opusovým číslem uplynulo celkem sedmdesát let. Sedmdesát let bez 

jakéhokoli dlouhodobějšího skladatelského umlčení. Což je vzhledem k jeho pracovním i 

obecně společenským podmínkám více než obdivuhodné. I to dokládá, že jeho tvůrčí 

potenciál tkví především v obrovské skladatelské vášni. 

Již víme, že se mnohokrát musel potýkat s všemožnými příkazy, které ovlivňovaly 

jeho tvorbu v různé míře. Nikdy však neustoupil svému záměru na úkor kvality díla ani 

nepodlehl tendenčnosti té či oné doby. Souhrnně obsahuje jeho dílo více než 120 

očíslovaných opusů a pak ještě asi 30 nezařazených skladeb. Mezi nimi jsou kantáty a 

oratoria, osm mší, pět oper, tři balety, sedm symfonií, koncerty pro sólové nástroje, 

instruktivní skladby a početnou složkou jsou i skladby a cykly pro sbor. 

 

1. 5 Instrumentální skladby 
 

Hlavním tématem práce je Hanušova tvorba pro děti zahrnující kvantitativně velmi 

početnou oblast sborových skladeb. Nejprve je však nutné alespoň okrajově nastínit 

vývojovou linii jeho hudby instrumentální, která je hlavním těžištěm Hanušovy tvorby. O to 

lépe pak budeme moci nahlížet v širším kontextu na skladby pro děti. 

Prvním výrazným počinem na poli hudební skladby, kterým na sebe upozornil, byly 

Meditace 1938, op. 5 pro klavír. Vznikly v období mezi Mnichovem a obsazením sudetské 

oblasti. Pak vzniká několik závažných děl, kterým však tehdejší režim příliš nepřeje. Sem 

můžeme zařadit kantátu Země mluví, op. 8 (1939–1940), zhudebňující báseň Viktora Dyka, 

napsanou na památku listopadového povraždění studentů v roce 1939, nebo již výše 

zmiňovanou operu Plameny, op. 14 (1941–1944). Hanuš si byl plně vědom toho, že vokální 

složka přitahuje daleko větší pozornost, a nepříjemné pocity z právě probíhající války tak 

„zašifroval“ do instrumentálních skladeb spíše komorního charakteru. O důležitosti a 

významu instrumentální hudby píše Hanuš ve své autobiografii následující: 

„Není divu, že jsme se utíkali k trvalým, věčným hodnotám, že byly opět plné kostely, 

plná divadla a koncertní síně. (…) Zcela zvláštní, výjimečnou roli zde díky své cenzurní 
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nepostižitelnosti hrála hudba, jež k nám mluvila při vší své abstraktnosti zřetelně a s tím větší 

naléhavostí a přesvědčivostí. Jako tolikrát v mém životě mi dávala v těchto letech krutosti to, 

co jsem nejvíce potřeboval: víru, naději, lásku.“10  

Kantáta Země mluví i dramatická opera Plameny byly uvedeny až několik let po válce, 

jejíž konec se promítá i do kantátového cyklu Zpěv naděje, op. 21 (1945–1948). Zde Hanuš 

použil texty básníka Kamila Bednáře, jako již několikrát předtím a mnohokrát poté. Tento 

cyklus pro soprán, alt a baryton sólo, sbory, orchestr a varhany je však výjimečný ještě ze 

dvou důvodů. Prvním je dirigent Karel Ančerl, který uvedl dílo v premiéře. Stal se tak 

Hanušovým dlouholetým spolupracovníkem a životním přítelem. Druhý důvod už tak 

pozitivní není. Právě tento cyklus totiž ukázal, že Hanuš ve svých dílech nebude sympatizovat 

s právě nastupujícím komunistickým režimem. Ani mezi některými skladateli nedosáhl právě 

velkého porozumění. Částečně za to mohly i současně vznikající skladby jiných tvůrců, 

tentokrát to bylo konkrétně porovnání s Dobiášovým Stalinovým rozkazem a kantátou Buduj 

vlast – posílíš mír.   

V následujících dvou desetiletích se objevuje několik kontrastních inspiračních zdrojů. 

Protikladem k mystickým a filozofickým tématům jsou zde skladby vycházející z české 

lidové tvořivosti. Sem můžeme zařadit např. Lidové tance z Čech, op. 27 (1951) nebo balet 

Sůl nad zlato, op. 28 (1952–1953). Hanušova II. Symfonie G dur s opusovým číslem 26 nese 

mimo to podtitul Píseň bratra slunce, což naznačuje inspiraci ve filozofii sv. Františka z 

Assisi. Právě tam našel ještě několikrát poté jakési útočiště před tehdejší silnou dlouhotrvající 

vlnou materialismu. 

Do zlomového roku 1968 vzniklo mnoho velkých děl jako např. symfonická báseň 

Petr a Lucie, op. 35 (1955), balet Othello, op. 36 (1955–1956), opera Pochodeň Prométheova, 

op. 54 (1961–1963) zapojující i nové elektronické prvky. Vznikají další tři velké symfonie i 

několik skladeb pro komorní obsazení. Oblast duchovní hudby zastupuje např. cyklus šesti 

písní pro nižší hlas a klavír Dřevěný Kristus, op. 40 (1957) na texty Kamila Bednáře. Toto 

období opět jen potvrzuje šíři Hanušových inspiračních zdrojů. Čerpal ze středověké poezie, 

antických a orientálních textů i moderních básnických sbírek. Za zmínku pak určitě stojí i 

čistě komediální opera Sluha dvou pánů, op. 42 (1958), ke které napsal libreto podle slavné 

Goldoniho hry Jaroslav Pokorný. 

V předchozích letech byla Hanušova hudba běžně na programu velkých českých pódií 

v provedení známých interpretů. Rozměrná symfonická díla zněla často v podání České 

                                                           
10LS, s. 108. 
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filharmonie i dalších kvalitních orchestrů pod taktovkou dirigentů Karla Ančerla, Václava 

Neumanna a dalších. Opery byly prováděny v Národním divadle a na dalších předních 

českých i zahraničních scénách. To vše se však po roce 1968 radikálně změnilo. Na počátku 

sedmdesátých let Hanušova hudba (snad kromě dětských sborů) vymizela z českých pódií i z 

rozhlasu. Normalizace tak celkem výrazně dolehla i na tuto tvůrčí osobnost, které rozhodně 

nepomohla ani stranická nezávislost, ani silné katolické vyznání. 

I přesto, že v těchto letech byla šance na uvedení velkých instrumentálních a vokálně-

instrumentálních děl spíše mizivá, vzniká snad nejpesimističtější „volný triptych“. Patří sem 

závažné oratorium Ecce homo (Svědectví z konce času), op. 97 (1977–1980) pro vypravěče, 

sóla, sbor, varhany a elektronické zvuky, VI. symfonie (Noc bez luny), op. 92 (1978) a Sonata 

seria (Tenebrae), op. 80 (1974) pro housle a bicí nástroje. 

I na poli hudby komorní vzniká v sedmdesátých a osmdesátých letech mnoho skladeb, 

výrazných mimo jiné z hlediska nástrojového obsazení. Jsou to např. skladby pro čtyři harfy, 

pro sólové tympány a magnetofonový pás, pro klarinet a violoncello nebo pro zobcovou 

flétnu, hoboj, gambu a cembalo. 

Po (jak ji sám Hanuš rád nazývá) „něžné“ revoluci v listopadu 1989 nastává konečně 

prostor pro svobodné tvůrčí psaní, které mu bylo s výjimkou několika před a poválečných let 

toliko odpíráno. V těchto posledních zhruba čtrnácti letech vytvořil mnoho revizí svých 

starších skladeb a vedle toho jen několik nových děl, jak uvádí Novotný: 

„… vzniklo (…) ještě zhruba dvanáct nových opusových děl, v nichž se skladatel 

(podobně jako už dříve v případě posledního jevištního díla Labyrint nebo Concerta per 

violino e orchestra, op. 112 (1986–87)) vědomě loučí s jednotlivými žánry a nástroji, kterým 

se celoživotně věnoval.“11  

Ve velké části své tvorby se Hanuš nechal ovlivnit tehdejšími moderními hudebními 

technikami. Využíval aleatoriku, dodekafonii, konkrétní a elektronickou hudbu. O tu se 

zajímal celkem dlouhou dobu, avšak v době, kdy chtěl napsat operu Pochodeň Prométheova 

s důsledným využitím elektroniky, byla u nás tato oblast (zvláště v porovnání s jinými 

zeměmi) na úplném počátku. Ke konkrétní hudbě se vyjadřuje následovně: 

„Bližší než „čistá“ elektronika se mi při práci stala tzv. „konkrétní hudba“. Zvuky 

vyrobené generátory jsou i při všem elektroakustickém upravení přece jen „mrtvé“, kdežto 

                                                           
11 NOVOTNÝ, Vít. Sborové dílo Jana Hanuše. Jeho hudební a společenské souvislosti. Diplomová práce. Praha: 
Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2007. 86 s. Vedoucí Mgr. et Mgr. Marek Valášek, Ph. D., s. 18. 
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jakýkoliv „přírodní“ zvuk, ať už vybuzený na hudebním nástroji nebo vydaný živým tvorem, 

si i při nejmenším „opracování“ zachová základní podstatu živé bytosti.“12 

Nebál se nových barevných kombinací a nezvyklých harmonií. Právě různé nástrojové 

barvy a netradiční obsazení jsou u něj velmi častým jevem. Nezvyklé u něj není ani míšení 

žánrů a forem. Hanuš měl odvahu experimentovat, hledat nové neotřelé způsoby hudebního 

vyjadřování, pročež se mnohdy míjel se svými vrstevníky. Na tomto místě je vhodné ocitovat 

jeden bod z již zmiňované nakladatelské „závěti“ 13, kde si onen „krok napřed“ uvědomuje 

jako hudební skladatel i jako nakladatel: „Je často obtížné rozeznat zvláštní, podivné a 

nepochopitelné od geniálního. Snaž se proto vycházet ze záměrů skladatelových a ne ze svých 

vlastních představ. To tě uchrání od omylů. Stále si uvědomuj, že skutečně dobrý autor je 

vždycky v něčem několik kroků před svou dobou.“14 

V dílech pro profesionální hudebníky a větší tělesa tak může zcela popustit uzdu své 

fantazii a tvůrčí invenci nemusí omezovat sníženými nároky na neprofesionální interprety. 

Oproti tomu jsou ve výrazném kontrastu díla pro děti, amatéry a amatérská seskupení 

(převážně se jedná o sbory). Zde se snaží sice invenčně neomezovat, ale na druhou stranu bere 

v potaz interpretační požadavky instruktivních a jednoduchých skladeb. V těchto skladbách 

používá moderní skladatelské techniky spíše minimálně, pokračuje tak v tradiční hudbě, za 

použití převážně klasických harmonií. Neznamená to, že se jedná o skladby méně kvalitní. 

Naopak jsou vyzdvihovány Hanušovy kvality, neboť dokáže vytvořit zajímavou skladbu jak 

pro děti, tak pro profesionály. Jen málo hudebních skladatelů má na seznamu skladeb díla tak 

různých obtížností, navíc v takovém počtu. 

 
  

                                                           
12 LS, s. 184. 
13 Viz kapitolu 1.3. 
14 LS, s. 181. 
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2 Tvorba pro dětské interprety a posluchače 
 

Jan Hanuš je známý především jako tvůrce velkých symfonií, mší, kantát a oratorií, 

tedy velkých forem. Mimo to složil mnoho menších (přesto významných) děl, z nichž je velké 

procento věnováno dětem a pěveckým sborům.  

Ačkoliv oficiálně nikdy nikde pedagogicky nepůsobil, své didaktické snahy a tendence 

neskrýval. Jeho zájem o mladé je takřka nepřehlédnutelný. K mládí vždy vzhlížel, snažil se 

podporovat mladistvou energii a optimismus a ubránit je před škodlivými vlivy, 

rozmáhajícími se ve společnosti. Toto jeho snažení se prolínalo celým jeho životem a 

vyvrcholilo na sklonku života založením Nadace Františka Augustina Urbánka.15  

Velký podíl na tvorbě pro děti mají jistě ve značné míře již zmiňované mocenské 

zákazy, které znemožnily provádění jeho velkých instrumentálních a vokálně-

instrumentálních děl. Písně pro děti a pěvecké sbory se v těch dobách staly jedním z mála 

finančních zdrojů a také téměř jedinými skladbami, které mohly být provozovány na 

veřejnosti. Kdo ví, zda by vzniklo tolik dětských a sborových písní, nebýt všech těch 

nesmyslných zásahů tehdejších mocipánů. Obecně můžeme rozdělit Hanušovu tvorbu pro děti 

do několika skupin podle náročnosti, účelu i obsazení.  

 

2. 1 Skladby určené dětskému obecenstvu  
 

První skupinou Hanušovy tvorby pro děti je hudba určená k poslechu nebo na 

divadelní prkna, tedy pro dětského posluchače či diváka. Hanuš si již od mládí uvědomoval, 

jak důležitá je výchovná funkce hudby a že je potřeba vést děti k hudbě od útlého věku. A to 

nejen skrze interpretaci, ale také skrze poslech a jevištní ztvárnění hudebních děl. I z toho 

důvodu jsou některá jeho díla často doprovázena např. tanečními soubory, což naplňuje jeho 

komplexní vizi hudebního díla. Do této skupiny řadíme velká jevištní díla, která jsou svým 

tématem velmi blízká dětskému posluchači, ale i díla didaktická.   

Své didaktické snahy Hanuš zaměřil na mnohé oblasti. Jedním z výrazných témat, 

kterými se zabýval, je představení hudebních nástrojů a různých nástrojových kombinací. Na 

tuto oblast se v průběhu let zaměřilo několik skladatelů u nás i ve světě. Z nejznámějších děl 

představujících jak jednotlivé nástroje, tak svět orchestru jmenujme například hudební 

pohádku ruského skladatele Sergeje Prokofjeva Péťa a vlk (1936), Průvodce mladého člověka 

                                                           
15 Viz kapitolu 1.3. 
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orchestrem Benjamina Brittena z roku 1946 nebo pak o necelé tři desetiletí později vytvořený 

obsáhlý komplet Umění poslouchat hudbu, jehož autorem je Ilja Hurník.  

Jan Hanuš se snažil představit nástroje v poněkud skromnějším měřítku, a to v cyklu 

z roku 1952 Co mi vypravovali hudební nástroje, op. 29, s podtitulem praktická lekce nauky o 

hudebních nástrojích. Müller uvádí v soupisu skladeb jen první část s názvem Dřevěné 

nástroje, rozdělenou do následujících pěti dílů: 1. Příběh flétny (pro flétnu a klavír), 2. 

Vyprávění hoboje (pro hoboj a klavír), 3. Klarinet a jeho stín (pro klarinet, basklarinet a 

klavír), 4. Burleska fagotu (pro fagot a klavír), 5. Concertino (pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot 

a klavír). O tomto Hanušově počinu napsal Vladimír Štěpánek do Hudebních rozhledů roku 

1954 následující: „Do oblasti hudby pro děti, kterou si Hanuš velmi oblíbil, patří i jeho Malá 

estráda. Je to vlastně praktická lekce z nauky o hudebních nástrojích. Dokončena a v rozhlase 

provedena byla zatím jen první část, věnovaná dřevěným dechovým nástrojům.“16 

 Zde je patrná neshoda v názvu oproti Müllerově seznamu, avšak totožnost skladeb je 

nesporná. Navíc potvrzuje informaci o plánovaném větším cyklu, tedy dopsání částí pro další 

nástrojové sekce. K tomu však s největší pravděpodobností nikdy nedošlo. Roku 1971 Hanuš 

revidoval tuto část pro dřevěné nástroje a vytvořil smyčcový doprovod. O dva roky později 

byla tato úprava vydána nakladatelstvím General Music Publishing v New Yorku pod názvem 

Short stories. Vojtěch Havlík se pro potřeby své práce snažil dopátrat pramenů k tomuto 

cyklu: „Prameny k původní verzi skladeb z tohoto cyklu jsem v pozůstalosti nenašel, pouze 

zmíněné tisky, či kopie tisku z USA. Ačkoliv jednotlivé části vyšly zvlášť, shodná grafická 

úprava, shodný rok vydání dokládají spojitost mezi skladbami. Je možné, jak bylo uvedeno 

výše, že Hanuš plánoval víc dílů cyklu Co mi vypravovaly hudební nástroje, ale k realizaci 

nakonec zřejmě nedošlo, a tak ponechal jen tuto pětici skladeb.“17 

Další skladbou určenou dětskému posluchači je komorní dílo Světlo, op. 68 (1970), 

zhudebněná báseň Zuzany Renčové pro soprán, klavír a malý bubínek o pěti částech, kde je 

každá opatřena vlastní dedikací (uvedeno v závorkách): 1. Oslík (Na paměť světce z Assisi), 

2. Kanárek (Kamilu Bednářovi), 3. Kůň (Paní Aleně Mikové), 4. Interludium (Alfrédu 

Holečkovi), 5. Krystal (Své ženě). Skladba doznala drobných autorových úprav v únoru 1985.  

Hanuš je také autorem několika děl, která sice nejsou adresována přímo dětem, 

nicméně mluvíme o titulech, jejichž námět, forma zpracování i způsob hudebního vyjadřování 

je dětskému posluchači/divákovi blízký a nebrání mu tak v porozumění. Jedná se o velká 

                                                           
16 ŠTĚPÁNEK, Vladimír. Jan Hanuš. Hudební rozhledy, 1954, 956 s., s. 212. 
17 HAVLÍK, Vojt ěch. Jan Hanuš – skladatelská pozůstalost. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova. 
Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2006. 121 s. Vedoucí prof. PhDr. MgA. Milan Slavický. s. 58. 
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jevištní díla, jakými je například Pohádka jedné noci18, op. 62 (1965–1968), opera o džinech, 

vezírech, kejklíři a věrném milování Hasana a Laily, nebo balet o pěti obrazech Sůl nad 

zlato19, op. 28 (1952–1953). Vedle těchto děl pak můžeme tuto kategorii doplnit i o 

symfonickou Suitu z baletu Othello, op. 36a, b (1956).  

Ke scénickým dílům a divadlu měl Hanuš velmi blízko již od dětství. Ve své knize 

vzpomíná, jak ve čtyřech letech poprvé navštívil Národní divadlo, konkrétně Nedbalovu 

baletní pantomimu Z pohádky do pohádky. Nejen tato hra jej velmi učarovala, což možná 

napomohlo pozdější touze psát díla, která jsou dětské dušičce tak blízká. Mimo to sehrál na 

základní škole v Jílovém několik divadelních představení, která se stala významným 

základem jeho celoživotní silné náklonnosti k divadelní múze Thalii.     

 

2. 2 Skladby pro dětského interpreta 
 

Podstatně početnější skupinou Hanušových děl je tvorba pro dětské interprety, 

kvantitativně jsou nejpočetnější dětské sbory. Hojně je zastoupena i tvorba instruktivní pro 

jednotlivé nástroje, kterými jsou nejčastěji klavír a flétna, pak housle a nástroje žesťové. 

Často byla tato díla tvořena pro Hanušovy děti nebo vnoučata, což můžeme vyčíst z mnohých 

dedikací u titulů skladeb. Zásluhou spřátelených pedagogů se pak dostávaly tyto skladbičky 

do hudebních škol. Tato kapitola se zaměřuje na instrumentální instruktivní hudbu.  

 

2. 2. 1 Instruktivní skladby pro klavír 
 

Jedno z vůbec prvních instruktivních děl, které se však později dočkalo několika 

autorových přepisů pro různá obsazení, se nazývá Vteřiny v přírodě, op. 18 (1945). Jedná se o 

drobné klavírní kousky pro děti inspirované básněmi Kamila Bednáře a doplněné ilustracemi 

Márie Želibské. Tento cyklus byl vydán i společností Joshua Corporation v USA, kde se o 

doprovodné básně postaral Robert Hess. Hanuš věnoval tento soubor svému synovi Ivanovi. 

Skládá se z deseti částí, jejichž názvy jsou inspirovány převážně v říši zvířat: 1. Brouček se 

houpá, 2. Kmotr ježek, 3. Myšky, 4. Co je to?, 5. Cvrček muzikant, 6. Les, 7. Pan kohout, 8. 

Motýl, 9. Vrabčí beseda, 10. Pochod pilných mravenečků. Skladba je vždy uvedena básní, 

                                                           
18 Libreto napsal na motivy Pohádek z tisíce a jedné noci Jaroslav Pokorný, autorem německého překladu je Dr. 
Kurt Honolka. Ten přeložil např. i Hanušova Sluhu dvou pánů nebo oratorium Ecce Homo, mimoto se významně 
zasloužil o uvádění českých oper v německy mluvících zemí. 
19 Autorem námětu je Jan Hanuš dle pohádky Boženy Němcové. 
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se kterou vždy nádherně souzní perokresba Želibské, a malému klavíristovi tak navodí tu 

správnou atmosféru. Bednářovy básně jsou většinou sestavené ze dvou až čtyř slok, verše jsou 

psány jednoduchým narativním jazykem nejčastěji ve sdruženém rýmu. Hojně využívá 

různých citoslovcí a onomatopoických výrazů. Hanuš se nebojí ani „doslovného zhudebnění“ 

těchto slov. Zazní tak např. kohoutí kokrhání nebo cvrčkova houslová hra jako při 

opravdovém ladění. Dvakrát zde také zpracovává lidovou píseň. Nejprve v části Cvrček 

muzikant, kdy v souladu s textem druhé sloky začínající slovy „Zítra máme posvícení, přijďte 

večer všichni k nám, už se těším na pečeni, každému vám kousek dám“ použil motivu písně 

To je zlaté posvícení. S lidovou písní se pak setkáme ještě v sedmé části nazvané Pan kohout.  

Celkově lze konstatovat, že Jan Hanuš v tomto cyklu věrně vychází z textové předlohy 

drobných básní Kamila Bednáře, avšak zhudebnění je velmi zdařilé a vždy jen citlivě 

podtrhuje náladu poetických textů. Právě souznění textu a hudby je zde pro děti velmi lákavé. 

Setkají se s kocourem honícím myšku, ježčími kroky, vrabčím štěbetáním, hádankou i 

pohádkovým zobrazením tajemného lesního klidu. To vše v kontrastním provedení odlišného 

hudebního charakteru.   

K problematice skladatelova přístupu k instruktivní tvorbě (právě v souvislosti s touto 

skladbou) se vyjadřuje Eduard Douša: „Hudební řeč instruktivní tvorby může zůstat po 

harmonické i formální stránce pro děcko srozumitelná a uchopitelná, ale zároveň může citlivě 

absorbovat výrazové prostředky hudby soudobé tak, aby se malý pianista s nimi pozvolna 

přirozeně a nenásilně seznamoval.“20 

Pod stejným opusovým číslem pak o necelých dvacet let později (1964) vzniká verze 

pro noneto, op. 18a, roku 1977 verze pro housle a klavír, op. 18b, poslední verze z roku 1979 

je opět pro noneto, op. 18c.   

Dalším dílem drobnějšího charakteru je klavírní cyklus O deseti bratrech, op. 32 

(1954) s podtitulem Veselé i smutné příběhy deseti bratří ve formě snadných prstových 

cvičení a malých etud pro klavír. Skladba, jež je opatřena dedikací Danušce (na skice 

Daničce), tedy dceři, sestává z více než dvou desítek krátkých částí s hravými názvy. U titulu 

je navíc autorem připsáno Doplněk ke každé klavírní škole, což zdánlivě může naznačovat 

jakousi základní úroveň pro malé začátečníky, tedy něco jako první seznámení. Avšak 

hudebními i technickými nároky si některé miniatury žádají alespoň částečně zkušeného žáka. 

Každá skladbička je didakticky vhodně zaměřena na určitý technický problém, zároveň se 

jedná o velmi vděčné přednesové skladbičky, které často i skrze názvy získávají zajímavou 

                                                           
20 Konference Jan Hanuš, 11. 5. 2015, vlastní audiozáznam. 
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pointu. Jednotlivé části jsou pojmenovány následovně: 1. Učení mučení, 2. Chudák malíček, 

3. Neobratný silák, 4. Loučení, 5. To zahraju lehce, 6. Prstolam, 7. Večer bez maminky, 8. Já 

mám v levé noze…, 9. Bim bam, 10. Cesta vláčkem, 11. Vzpomínky na domov, 12. 3 + 2 + 2 

= ?, 13. Psaní tatínkovi, 14. Mazurka, 15. Ozvěna, 16. Kdo to tluče?, 17. S kopce do kopce, 

18. Dopis mamince, 19. Malá nehoda, 20. Vzhůru nohama, 21. Konečně dohráno! Mnohé 

části navíc nabízejí jako určitou nadstavbu práci s různými hudebními prostředky jako je 

dynamika, výraz, artikulace, improvizace, transpozice nebo tvůrčí práce s tempem. Není to 

nutnost, je to spíše jen důležitý podnět. Vydání z roku 1976 (Editio Supraphon) obsahuje 

navíc i přesný metodický aparát shrnující ony podněty pro práci se skladbičkami, což jen 

potvrzuje, jak bohaté možnosti tyto miniatury poskytují. Pro doplnění je pak nutné zmínit, že 

se zde Hanuš opět nechal inspirovat lidovou písní. Podle názvu je to zřetelné u částí 8 a 16, 

tedy Já mám v levé noze… a Kdo to tluče? Na motivy známé dětské písně Pec nám spadla 

pak vytvořil 19. část Malá nehoda.  

 

2. 2. 1. 1 Úpravy lidových písní  
 

V cyklech Vteřiny v přírodě a O deseti bratrech používá motivů z lidových písní pouze 

v některých částech. Soupis jeho tvorby však obsahuje několik sbírek zaměřených čistě na 

lidové písně a jejich představení a zároveň přiblížení veřejnosti. V tomto směru dělal Hanuš 

velkou osvětu. Je autorem mnoha úprav pro různé typy sborů, ale i klavírních aranží. 

Z instruktivní literatury je velmi oblíbený cyklus Polní kvítí, Sbo 821, české, moravské 

a slovenské lidové písně, tance a koledy pro klavír na čtyři ruce ve snadném slohu pro oba 

hráče. Cyklus dokončený o Vánocích roku 1967 věnoval „památce Ludvíka Boháčka a příteli 

Jaromíru Jindřichovi, v upomínku na nesčetné čtvrteční večery a nedělní odpoledne strávená u 

klavíru při hře na čtyři ruce.“22 

V úvodním slovu se zamýšlí nad pozicí lidové písně a čtyřruční hry v tehdejší 

společnosti. Je si vědom, že obě tyto oblasti stojí stále více na okraji zájmu a jsou tak trochu 

„nemoderní“. Právě proto se rozhodl vytvořit tento cyklus písní pro mladé lidi. Čtyřruční hru 

považuje za jednu z prvních příležitostí ke společnému muzicírování.  

Je zde upraveno celkem 33 písní, z nichž je 22 písní českých, 5 slovenských, 4 

moravské a 1 slezská. Závěrečná píseň s názvem Směska je složena ze tří českých lidových 

                                                           
21 Bez opusového čísla, označení Sbo 8 vychází z Müllerova Autorizovaného seznamu skladeb. 
22 HANUŠ, Jan.  Polní kvítí. 4. vyd. Praha: Panton, 1984, 47 s., s. 3. 
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písní. Do cyklu je zařazeno osm koled, mimo to také několik písní tanečního charakteru, kde 

je vždy uvedeno, o jaký tanec se jedná. Všechny písně jsou opatřeny textem, což může 

podpořit děti, aby si písně zároveň zazpívali. Ne vždy je však zvolena správná zpěvní poloha. 

Pravděpodobně byla upřednostněna tónina pro snazší hraní na klavír.  

Hanuš zde nevyužívá klasické latentní harmonie, takže úpravy nemají čistě folklorní 

charakter. Ten je harmonicky i svou obtížností podřízen předem stanovenému instruktivnímu 

záměru, tedy určení pro pianisty – začátečníky. Cyklus tvoří velmi kompaktní celek i díky 

svému řazení. Jednak po sobě následují písně s postupně se zvyšující náročností, jednak jsou 

za sebe řazeny kontrastní písně, což krásně dotváří autorův záměr představit lidovou píseň 

alespoň v několika jejích náladách, typech a charakterech. 

Další sborník úprav lidových písní je svou genezí poněkud netradiční, protože vznikl 

k pohádkové knížce Václava Čtvrtka Císařská vojna se sultánem a jiné pohádky.  Tato kniha 

byla inspirována lidovými písněmi, proto si redakční rada přála, aby byla doplněna malým 

zpěvníčkem. Za cíl si, dle předmluvy uveřejněné ve všech třech vydáních (Panton 1973, 1975, 

1977), klade poukázat na bohatou českou minulost právě skrze lidovou slovesnost. Úkol 

vybrat několik písní a vytvořit jednoduchý klavírní doprovod připadl na Hanuše, v té době 

působícího v Pantonu. V pozůstalosti Jana Hanuše je dochován originální autograf tohoto 

cyklu. Je nazván podle předposlední části, Vlaštovička lítá.  

Výběr je tvořen tak, aby se písně konkrétně vázaly k uvedeným pohádkám. Někdy je 

oproti původním písním, jež posloužily Čtvrtkovi jako předloha, mírně pozměněný text i 

melodie, což má dokreslit variabilitu a proměnlivost lidových písní. V přiloženém zpěvníčku 

jsou písničky řazeny abecedně, tedy v jiném pořadí než pohádky. Navíc je v obsahu u každé 

písně připsáno pořadí podle stupně obtížnosti. Opět se tedy projevuje Hanušův skrytý 

didaktický záměr. 

Jsou zde vybrány písně české i moravské, někdy připisuje i konkrétnější lokalizaci 

(z Plzeňska, Prácheňska, Libice, Chodska, Klatovska, Hradecka, Chrudimska, Bydžovska, 

Slovácka): 1. Černé oči, jděte spát, 2. Dyby černá očenka, 3. Dybych já věděla, 4. Ej, lásko, 

lásko, 5. Hajej, můj andílku, 6. Ha ty svatyj Vavřenečku, 7. Hory, doly, černý les, 8. Kdyby 

byl Bavorov, 9. Koulelo se, koulelo, 10. Letěla husička, 11. Měla jsem holoubka, 12. Měsíček 

svítí, 13. Na těch panských lúkách, 14. Nestůjte, mládenci, pod okny, 15. Proč, kalino, 

v struze stojíš, 16. Pročpak by nebyla, 17. Šablenka brušená, 18. Šly panenky silnicí, 19. 

Vlaštovička lítá, 20. Zelení hájové. 

Písně se mohou zpívat s doprovodem, nebo jen hrát na klavír. Některé písně mají 

kratičké předehry a dohry, jiné jsou bez jakýchkoli připsaných taktů navíc. Jednoduchý 
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doprovod je velmi pestrý, nebojí se chromatiky. V písních Koulelo se, koulelo a Dyby černé 

očenka prochází hlavní melodie pravou i levou rukou, kde je melodie hrána v oktávové 

transpozici. Všechny zpěvní polohy jsou dobře zvolené, pro dětský hlas vhodné.  

 

2. 2. 2 Instruktivní skladby pro zobcové flétny 
 

Výrazným podnětem pro tvorbu instruktivních skladeb pro zobcové flétny a flétnové 

soubory bylo přátelství s Ladislavem Danielem, autorem nejznámější české školy hry na 

zobcovou flétnu. Kromě toho měl Hanuš velmi kladný vztah ke staré hudbě, kde byly flétny 

klasickou součástí tehdejšího instrumentáře. 

Jedním z cyklů pro hráče na zobcovou flétnu inspirovaným starou hudbou je soubor 

Tři malé meditace, op. 65/Ia, řazený do Opusu spirituale pro juventute. Jediná čistě 

instrumentální úprava tří staročeských chorálů, které Hanuš předělal pro různá obsazení, 

vznikla kolem roku 1975. Meditace jsou napsány pro kvartet zobcových fléten, ale sám autor 

připouští, že je možné je nahradit jinými nástroji stejného rozsahu, případně příbuzným 

rejstříkem varhan.23 

Tento malý cyklus byl vydán v souboru Stará i nová česká hudba pro zobcové flétny 

(autorem transkribce a revize je Lukáš Matoušek). V tomto sborníku je první část věnovaná 

neznámým autorům 15. a 16. století, druhý díl současným skladatelům, a to jak mladším (Ivan 

Kurz, Václav Riedelbauch a Milan Slavický), tak starším (Václav Trojan, Jan Hanuš, Jan. F. 

Fischer, Ilja Hurník, František Kovaříček). Hanuš je uveden v samém závěru se svou úpravou 

pro flétnový kvartet, kde jsou harmonie i vedení jednotlivých hlasů velmi podobné úpravě tří 

chorálů pro dětský sbor, tenor, baryton a bas.24 Tam je nositelem chorální melodie jednohlasý 

dětský sbor, ke kterému dotvářejí mužské hlasy polyfonní doprovod. Jednotlivé hlasy se volně 

prolínají, cantus firmus volně prochází různými party, ale Hanuš jej vždy pro snazší orientaci 

zvýrazní. Ze zcela totožného principu pak vychází i úprava pro smíšený sbor (vytvořena roku 

1990). V úpravě pro flétnový kvartet je frázování místy trochu odlišné, to však díky textové 

nesvázanosti. 

 

                                                           
23 Viz poznámku v autografu skladby, uchováno v ČMH. 
24 Pod označení op. 65/I jsou zařazena Tři postní motettina pro jednohlasý dětský sbor a mužské hlasy (1969).  
Textovou předlohu pro tyto polyfonní skladby našel v literárním odkazu doby středověku, jedná se o zpracování 
staročeských chorálů z 11. a 12. století: 1. Kristus příklad pokory, 2. Podle kříže matka stála, 3. Kristus náš milý 
Spasitel.  
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Dalším z děl Hanušova skladatelského odkazu určenému hráčům na zobcové flétny je 

Malá komorní hudba, op. 93 z roku 1979. Originál je psán pro sopránovou a altovou 

zobcovou flétnu s doprovodem kytary, ale autor se opět nebrání záměně za jiné dechové 

nástroje. Sám v poznámce k partituře navrhuje pro první hlas příčnou flétnu nebo pikolu, pro 

druhý hlas hoboj. Skladba trvá zhruba 10 minut a je rozdělena do tří částí: 1. Fantasia 

Scherzosa, 2. Meditazione, 3. Rondo ritmico. Svou náročností jsou flétnové party vhodné pro 

zkušenější žáky vyšších ročníků ZUŠ, kytarový part je mírně obtížnější, především po 

rytmické stránce. 

K tomuto cyklu se zmíněný pedagog Ladislav Daniel vyjadřuje na pohlednici zaslané 

Hanušovi 22. 2. 1979: „Milý příteli, promiň mé zapomnětlivosti, že ti tak pozdě děkuji za 

povedená dueta pro píšťalky. Doufám, že brzy vyjdou tiskem; půjdou na dračku.“25 

Pro sopránovou zobcovou flétnu s doprovodem klavíru napsal Hanuš dále Jarní 

příběhy, op. 101/I. Jedná se o dílo, jež není zařazeno v Müllerově seznamu, přestože vzniklo 

před jeho vytvořením, vyšlo tiskem a je opatřeno opusovým číslem. To je však 

nejednoznačné, protože v Hanušových poznámkách je několikrát uvedeno jako op.  105/I (op. 

105 patří opeře Spor o bohyni a zároveň Zelenému světu), ale v evidenci i ve vydaných 

notách je uvedeno zmiňované číslování op. 101/I.  

Dle Hanušových poznámek byl plánován celý cyklus drobných skladeb pro flétny, 

rozdělený do čtyř částí. V poznámkách uvádí dva možné názvy – Krátké příběhy pro zobc. 

flétny s doprovodem i bez něj nebo Písničky na celý rok pro zobcové flétny a klavír. Jednotlivé 

části měly být zaměřeny na roční období, dokonce již Hanuš uvádí názvy všech dílů i 

základní charakter tempa.    

Vznikla však pouze první část s názvem Jarní příběhy pro sopránovou zobcovou flétnu 

a klavír (instrumentální parafráze na op. 72 a 79). Tato část s tématikou prvního ročního 

období je věnována Kristýnce Kühnové a vznikla roku 1982. Tiskem vyšla o rok později ve 

sborníku Píšťalička, albu skladeb pro zobcovou flétnu a klavír vydané v Pantonu.  Společně 

s dalšími čtyřmi cykly jeho současníků sem byly zařazeny všechny tři části prvního dílu 

plánovaného cyklu: 1. O klukovi, který si udělal píšťalku, 2. O hvězdičkách, jež napadly do 

jezera, 3. O veselých kuřátkách.  

Jak autograf, tak tištěné vydání obsahují několik didaktických poznámek, které 

zdůrazňují, že některá místa jsou vhodná k procvičení určitých technických problémů. Jak 

uvádí Hanuš ve svých skicách, jedná se o instrumentální parafrázi, odkazující na op. 72 a 79, 

                                                           
25 Korespondence Jana Hanuše, uchováno v ČMH. 
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které označují skladby pro dětské sbory. První část čerpá pravděpodobně z cyklu Děti, věci, 

zvířátka, druhá z Malovaných písniček a třetí z Toč se, větrníku! 

 

2. 2. 3 Instruktivní skladby pro žesťové nástroje 
 

Instruktivní skladby psal Hanuš pro různé nástroje, z dechových nástrojů mají největší 

zastoupení kromě zobcové flétny nástroje žesťové. Pro sólovou trubku vznikla skladba 

Impromptus, op. 45, ke které byl poté dokomponován klavírní doprovod. Autor také připouští, 

že tuto skladbu je možné hrát i na flétnu, hoboj nebo klarinet. Impromptus (1959) je věnováno 

příteli Václavu Paříkovi pro jeho učedníky a má pět částí: 1. Alegretto, 2. Andante, 3. Allegro 

con brio, 4. Poco adagio, 5. Vivace. Mimo pražské vydání v Supraphonu pak vyšla tato 

instruktivní skladba i v americkém vydavatelství Joshua Corporation. 

Další instruktivní skladbou je Malá polyfonní hudba, op. 90. Skladba pro dvě trubky a 

dva trombony byla napsána roku 1977 v Nouzově. Již v partituře autor uvádí svou představu o 

variantách nástrojového obsazení: „Podle vzoru starých polyfonních skladeb je možné 

jednotlivé nástroje nahradit jinými, stejného rozsahu. (…) Samozřejmě může být skladba 

dobře provozována i souborem smyčců. Vždy ale musíme brát zřetel na příslušné 

transpozice!“26 

Skladba vydaná americkým vydavatelstvím Joshua Corporation roku 1978 má čtyři 

části: 1. Imitační intráda, 2. Račí menuet, 3. Kánonické scherzino, 4. Zrcadlové rondo.  Jak již 

napovídají názvy samotné, sleduje zde Hanuš základní kompoziční techniky využívané ve 

staré polyfonii, tedy imitaci, račí pohyb, kánon a zrcadlový pohyb. 

Roku 2003 napsal Hanušův přítel Jiří Berkovec miniaturu Fughetta capriciosa na 

téma Jana Hanuše. V této malé rozmarné skladbičce představuje skladatel vrcholnou 

polyfonní formu, fugu. Hanuš v poznámkách ke skladbě doporučuje: „Pro zábavu si 

prostudujte skladatelovu práci s motivem (zmenšené diminuce, zvětšené augmentace, převrat 

– inverze, atd.) a pak se lze už jen oddat radosti ze hry.“27 

Jiří Berkovec nejprve vytvořil smyčcovou verzi (5. 10. 2003), poté ji předělal pro 

obsazení dvou trubek a dvou trombónů (16. 10. 2003). Tu považuje Hanuš za konečnou a 

přiřadil ji tak jako pátou část do svého cyklu Malá polyfonní hudba. 

 

                                                           
26 Originál partitury, uloženo v ČMH. 
27 Poznámky autora k provozování skladby, uloženo v ČMH. 
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2. 2. 4 Instruktivní skladby pro housle 
 

Pro dvoje housle napsal Hanuš Malé nálady, op. 95 (1980–1981). První housle jsou 

určeny pro malého žáka, druhé pak pro jeho učitele. Mají celkem devět částí, nazvaných podle 

výrazového charakteru: 1. Pochodem, 2. Zpěvně, 3. Vesele, 4. Smutně, 5. Pohodlně, 6. Bujně, 

7. Slavnostně, 8. Rozmarně, 9. Energicky. K vývoji tohoto celku píše Havlík: „V autografu i 

v kopiích je uvnitř uveden název: „Tři malé nálady“, později upraven na „Malé nálady“. 

Skladba vznikla v letech 1980 – 1981. Původně šlo zřejmě jen o tři skladby, v průběhu roku 

1980 jich vzniklo sedm, které jsou ve skice a navíc ještě osmá, v definitivním pořadí na 

devátém místě. V březnu 1981 potom vznikla poslední část, v definitivním pořadí na pátém 

místě. Pravděpodobně v dubnu 1981 vznikl autograf skladby v definitivní podobě, s devíti 

částmi. Skladba vznikla v těsné spolupráci s Bohumilem Jíchou, zřejmě do jeho houslové 

školy.“28 

Ani zde nezapomíná na své didaktické záměry a před každou částí nejprve uveřejní 

tónový rozsah. Zároveň dochází k postupnému nabývání na obtížnosti. V dalších částech se 

zvětšuje nejen zmíněný tónový rozsah, ale i technické nároky, objevují se rytmicky složitější 

modely, větší melodické skoky a dvojhmaty.  

 

2. 2. 5 Instruktivní skladby pro komorní seskupení 
 

Pro větší nástrojové obsazení byla napsána komorní Malá suita, op. 78 (1973), pro 

flétnu, klarinet, lesní roh, trubku, dvoje housle a kontrabas. Je rozdělena na pět částí, tentokrát 

bez dedikací: 1. Tempo di Polka, 2. Tempo di Valse, 3. Variace na moravskou lidovou píseň, 

4. Vivace/Rondo, 5. Tempo di Marcia. Stejně jako u mnoha dalších skladeb i tady Hanuš 

učinil malé úpravy, tentokrát po časově velmi malém intervalu, a to hned v lednu 1974.  

Jak sám autor uvádí v poznámkách29, jedná se o snadnou a veselou skladbu pro 

komorní ansámbl sestavený kombinací dechových a smyčcových nástrojů. Z hlediska formy 

jde o klasickou taneční svitu, která je ale sestavena ze známých evropských lidových tanců 

19. století. Doprostřed skladby je vsunuta variace na moravskou lidovou píseň Lúčka zelená, 

jejíž notace je uvedena v autorově skice. Hanušovou motivací k sepsání Malé suity byla snaha 

o rozšíření repertoáru amatérských komorních seskupení. 

                                                           
28 HAVLÍK, Vojt ěch. Jan Hanuš – skladatelská pozůstalost. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova. 
Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2006. 121 s. Vedoucí prof. PhDr. MgA. Milan Slavický. s. 66. 
29 Hanušem sepsané poznámky k dílu, anglicky, uloženo v Hanušově pozůstalosti v ČMH.  
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3 Tvorba pro dětské sbory 
 

Sborové dílo činí významnou položku na seznamu Hanušovy celoživotní tvorby. 

Prolíná se celým jeho skladatelským životem, od prvního do posledního díla. A to doslova. 

Podle opusových čísel je totiž pod číslem jedna uveden mužský sbor Otci na text známého 

básníka Josefa Václava Sládka a závěrečný opus č. 128 označuje sborovou skladbu Dvě 

prosby. Mezi těmito dvěma díly najdeme několik dalších desítek skladeb určených sborovým 

tělesům různého typu.  

Nalezneme díla pro profesionály i amatérská seskupení, pro děti z mateřských škol i 

koncertní dětské sbory, díla duchovní i světská, na texty známých i méně známých básníků, 

úpravy lidových písní. Z toho vyplývá, že i rozsah děl je velmi proměnlivý, že existují díla 

hodinová i minutové miniatury. Mimo to vystupují sbory i v Hanušových operních, oratorních 

a kantátových dílech.  

Tato kapitola se zaměřuje na Hanušovu tvorbu pro dětské sbory. Stranou však 

ponecháme díla pro vyspělá koncertní tělesa (např. Concerto piccolo, op. 70), jež svou 

náročností připadají spíše sborům dívčím. Dále jen velmi stručně zmíníme Opus spirituale 

pro juventute, do kterého jsou řazena duchovní díla pro mladé. Vytvoření tohoto opusu 

souviselo s Hanušovým hlubokým katolickým vyznáním a také jeho působením na kůru 

kostela sv. Markéty v Břevnově. Tvoří tak zcela výjimečnou jednotku vybočující z ostatní 

tvorby pro dětské sbory. Proto tento opus nebude výrazněji zkoumán. 

 

3. 1 Textaři 
 

Důležitou úlohu v Hanušových (nejen) dětských sborech hrají texty. Skladatel se snaží 

o co nejvěrnější propojení. Proto je velmi důležité nejprve se pozastavit nad složkou textovou 

z širšího hlediska jeho celkové sborové tvorby.  

Inspiraci našel během své dlouhé skladatelské kariéry v několika různých oblastech. 

Významně ho očarovaly dramatické texty antické, středověké texty filozofické, ale i texty 

jeho současníků. Sám Hanuš přikládal literárním předlohám a textům velkou váhu. Není proto 

divu, že povětšinou byli tito žijící autoři i jeho dlouhodobými přáteli a s mnohými 

spolupracoval na více dílech.  

V jevištní tvorbě Hanuš čerpá z existujících literárních předloh. Pouze první Hanušova 

opera (vyjma mládežnické opery Zelený svět) je psána podle jeho vlastního námětu. Ostatní 
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opery jsou inspirovány dvěma antickými dramaty, sbírkou pohádkových vyprávění z dávného 

orientu nebo kontrastní italskou komedií dell´arte. Pro své balety našel předlohu u velikánů, 

jakými jsou Dante Alighieri, William Shakespeare nebo jedna z nejznámějších českých 

spisovatelek, Božena Němcová.    

Můžeme říci, že tzv. dvorním libretistou Hanušových oper (a baletu Labyrint) byl 

Jaroslav Pokorný. Seznámili se v době, kdy začínal mladý Hanuš pracovat na svém prvním 

velkém scénickém díle, opeře Plameny. Společně pak vytvořili několik velkých scénických 

děl, která spolu vždy výrazně kontrastují především v tématu a závažnosti. Po válečných 

Plamenech tak následovala česká baletní pohádka Sůl nad zlato, po tragické fresce Othello zas 

komorně laděná komedie Sluha dvou pánů, a konečně po vážném antickém dramatu 

Pochodeň Prométheova přišla opět pohádka (tentokrát orientální) Pohádka jedné noci. Toto 

střídání dvou protipólů si Hanuš jasně uvědomoval: „Po přísné kázni, řádu a strohosti 

antického dramatu jsme s Jardou bytostně potřebovali pro naši příští jevištní práci naprostý 

kontrast. Tento zákon platí, myslím, zejména pro symfonii a jevištní dílo. Ty by měly být 

vždycky buď východiskem, nebo shrnutím neopakovatelného tvůrčího období.“30 

Podle Hanušových slov zasáhla výrazně do jeho skladatelské práce i hluboko do jeho 

života trojice básníků. Byla to přátelství, která končila až smrtí. Řadí sem Kamila Bednáře, 

Václava Renče a Jaroslava Seiferta.31 

Kamil Bednář je autorem textů k mnoha dílům J. Hanuše, zasahujícím do velkého 

spektra hudebních forem, od textů pro dětské sbory až po závažná díla pro velká obsazení. 

Mezi taková díla můžeme zařadit vokální triptych Poselství (svědectví o smrti Jana Palacha), 

op. 66 (1969), kantátu pro smíšený sbor, barytonové sólo, dva klavíry, elektronickou kytaru, 

bicí nástroje a quadrofonní elektroniku. Zde Hanuš čerpá mimo Bednářových textů i z Bible. 

Dalším významným dílem je poněkud starší Zpěv naděje, op. 21 (1945–1948), kantátový 

cyklus pro soprán, alt a baryton sólo, sbory a orchestr. Z písňové tvorby je autorem textů 

k šesti písním pro nižší hlas Dřevěný Kristus, op. 40 (1957). Jak je u Hanuše časté, každá část 

má svou vlastní dedikaci. Bednářovi je zde věnována píseň druhá. Ve sborové tvorbě přispěl 

texty k cyklu tří smíšených sborů Domovu32, op. 47 (1959), ke čtyřem pochodovým písním 

pro mužský sbor s doprovodem orchestru Armádě33, op. 19 (1945) a k cyklu se shrnujícím 

názvem Písničky o míči, medvědu, koloběžce a střevících, Petrovi a televizi, op. 41 (1958) pro 

                                                           
30 LS, s. 192. 
31 LS, s. 217. 
32 Části nesou názvy: 1. Babička země, 2. Čáp, 3. Lípa; věnováno Příteli Jos. Plavcovi a jeho SSČU  (Havlík, 
2007). 
33 Nazváno: 1. 5. květen 1945, 2. Partyzánská, 3. Kdybych jednou, 4. Rodná země. Kamil Bednář je autorem 1., 
3. a 4. části. Původce textu 2. části je neznámý. 
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dětský sbor a klavír. Památce Kamila Bednáře, svého velkého přítele, věnoval Hanuš rok po 

jeho úmrtí skladbu Modlitby 1973, op. 77/II (1973) pro smíšený sbor a varhany. Zde je 

zhudebněna (pro Bednáře tolik typická) spirituální lyrika v pěti částech: 1. Hledáme Tě, 2. 

Naslouchejte čistým srdcem, 3. Uslyš nás, Bože, 4. Propasti věků, 5. Pozdravení světu. 

Druhým z uvedené trojice poetů je Václav Renč. Hanuš jej vyhledal v druhé polovině 

sedmdesátých let, když hledal po smrti Kamila Bednáře někoho, kdo by dokázal vytvořit 

básnickou předlohu k jeho plánovanému oratoriu Ecce homo34. Oslovil Renče, který strávil 

více než deset let ve věznicích a jehož tvorbě bránily politické zákazy. S Hanušem jej 

spojovala kromě mnoha mocenských zákazů především katolická víra. I proto si byl Hanuš od 

počátku tímto výběrem jist a hned při první možné příležitosti Renče v Brně navštívil. 

Příprava velkého oratoria zabrala řadu let, dokončení se však Václav Renč již nedožil. Práci 

na textové předloze za něj (na radu Renčovy rodiny) dokončil mladý moravský kněz a básník 

František Trtílek. V něm pak našel Hanuš partnera i při práci na oratorním triptychu ke cti sv. 

Anežky české Matka chudých, op. 113 (1987). 

Na spolupráci s Jaroslavem Seifertem došlo až na sklonku básníkova života, i přesto 

že bydleli nedaleko od sebe. Seifert byl velkým milovníkem českých hudebních skladatelů 

(Dvořáka, Smetany, Janáčka, Suka, Martinů) a také rád poskytoval své texty současným 

autorům ke zhudebnění. Nejinak to bylo i v případě Jana Hanuše. K prvnímu kontaktu došlo, 

když jej Hanuš v roce 1963 žádal o svolení ke zhudebnění jeho čtyř básní ze sbírky 

Maminka.35 Další setkání nastalo pár let před Seifertovou smrtí, kdy se tyto dvě osobnosti 

s mnoha podobnostmi v osudu setkali spíše náhodou, a následovalo mnoho pravidelných 

návštěv a večerních rozhovorů. Hanuš prostudoval celé jeho sebrané spisy a napsal tři díla, 

jejichž vznik je tímto oceněným básníkem a jeho tvorbou inspirován. Prvním je zhudebnění 

čtyř nově vzniklých básní z jedné ze Seifertových posledních sbírek, Deštník z Piccadilly, op. 

103 (1983–1984), tři zpěvy pro hluboký mužský hlas a orchestr. Večerní dialogy Hanušovi 

napomohly také k vytvoření jeho posledního baletu Labyrint, tři meditace z podnětu Danta o 

třech dílech, op. 98 (1980–1982, opravy 2001). Z vděčnosti je Labyrint věnován právě 

Seifertovi. Ten pak Hanušovi na oplátku věnoval čtyři mozartovské básně Noční divertimento 

ze své vůbec poslední chystané sbírky se silnými motivy loučení Býti básníkem.  Všechny 

čtyři básně Hanuše inspirovaly ke vzniku stejnojmenné skladby pro dvě smyčcová tria, op. 

                                                           
34 Ecce homo (Svědectví z konce času), op. 97 (1977–1980), oratorium pro vypravěče, sóla, sbor, varhany a 
elektronické zvuky. Autorem německého překladu je Dr. Kurt Honolka. 
35 Jedná se o cyklus dívčích sborů s doprovodem klavíru, op. 55, části: 1. Večerní píseň, 2. Píseň o 
dobrodružství, 3. Housle, 4. Píseň. Věnováno „Památce své matky“.  
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111 (1986–1987). Je zde uvedena následující dedikace: Památce Jaroslava Seiferta a našich 

podvečerních rozhovorů, jež se tak často vracely k Mozartovi.  

Při tvorbě pro dětské sbory nejčastěji spolupracoval s Václavem Fischerem, známým 

textařem populárních písní, jemuž režim rovněž znesnadnil literární působení v plném 

rozsahu. Texty pro děti tak pro něj byly jediným východiskem. Paralela s Hanušovým 

životem v uchýlení se k tvorbě pro děti je více než výrazná. Z jejich spolupráce vznikly tři 

opusy (č. 72, 79, 108) a několik dalších skladeb a cyklů. 

K přiblížení jejich vztahu může posloužit úryvek z dopisu Václava Fischera36: „A taky 

teprve při výčtu veškeré naší společné práce pro dětské sbory jsem si teprve uvědomil, kolik 

jsme toho spolu napsali. Vím, nejsem za to vděčen toliko Tobě, ale i osudu, který Ti v tu 

krutou dobu nedovolil dělat nic jiného. Ale i v tom je tvůrčí síla, umět v pravý čas přešaltovat 

tam, kde by to pro někoho jiného bylo nedůstojné. Ač jsi mě vlastně dříve vůbec neznal, vzal 

jsi mě k tak veliké práci, která, jak ses několikráte zmínil, znamenala objemem více než dvě 

opery.“37 

 

3. 2 Sbormistrovská činnost 
 

Prvnímu většímu setkání Hanuše se sborem napomohl jeho strýc Jaromír Herle. 

Sbormistr vídeňského pěveckého spolku Lumír a následně pak Národního divadla ho pozval 

na počátku 30. let jako korepetitora k Pražskému Hlaholu, který také vedl. Tam poprvé 

započal jeho celoživotní vřelý vztah ke sborovému zpěvu. 

„První nasazení sboru mi úplně vzalo dech! – Nevěděl jsem, co hraju a jak hraju, ten 

part ostatně není moc těžký, ale cítil jsem, že jsem uchvácen neznámou silou, jež mě nese do 

oblastí, o nichž jsem dosud neměl tušení a jimiž teď pluji ve stavu nikdy nepoznaného 

vytržení a blažené beztíže.“38 

Již bylo napsáno několik zmínek o zákazu činnosti a následném vlivu na tvorbu pro 

dětské sbory. Jeden z těchto zákazů však mimo jiné zapříčinil Hanušovu aktivní 

sbormistrovskou činnost. U velkých hudebních skladatelů není tak časté, že by sami prováděli 

svá díla (i když samozřejmě najdeme i mnoho takových). Na konci čtyřicátých let začal i 

s manželkou Annou zpívat v chrámovém sboru kostela sv. Markéty na Břevnově, brzy se stal 

důležitým dramaturgem a následně i sbormistrem.  

                                                           
36 Dopis napsán 10. 1. 1997 v Praze, poté co Hanuš Fischerovi věnoval svou memoárovou knihu Labyrint svět. 
37 Korespondence Jana Hanuše, uchováno v ČMH. 
38 LS, s. 75. 
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V sedmdesátých letech, kdy byl tzv. „u ledu“, vedl sbor společně se svým velkým 

přítelem a bývalým spolužákem Jarmilem Burghauserem. Zde provedli mnoho velkých děl 

(často s doprovodem dobových nástrojů), napsali několik nových skladeb, zároveň se také 

detailněji poučil o technické stránce sborového zpěvu. V této době navíc založili dětský sbor 

Zpěváčci sv. Markéty, pro něž vznikla např. koledová hra Malá vánoční muzika na text 

Václava Renče. Po jejím provedení však zdejší zpívání dětí muselo skončit. Až moc se o tom 

veřejně mluvilo, rodiče tak dostali strach a své děti tam již nevodili. Jan Hanuš působil na 

pozici sbormistra u sv. Markéty dlouhých čtyřicet let. 

 

3. 3 Hanušův vztah k dětským sborům 
 

„Nevím proč, ale představa dětského sboru mi vždycky splývala s beránky na zelené 

louce. Zelená louka – svět bez hranic, svět sám pro sebe, do něhož by dospělí měli vstupovat 

jen s čistým srdcem a bosí, aby kráčeli lehce a nezašlápli ani broučka, ani sedmikrásku. Svět, 

na jehož prahu odkládáme všechny starosti, který zázračně – jako v Nerudově Baladě horské 

– léčí rány zasazené světem dospělých. Svět přírody, jara, léta, podzimu a zimy, 39 otloukání 

píšťalek; svět rozzářených hvězd nad Alšovým Betlémem. Svět, v němž ryby mluví, lev si 

hraje s ovečkou, přes noc zrají granátová jablka a spadané listí se mění v dukáty. 40 (…) 

Vždycky ale svět, který dobré odměňuje a zlé trestá.“41 

Těmito poetickými slovy charakterizuje ve svých vzpomínkách svůj vztah k dětskému 

sboru. Právě přírodní motivy, především koloběh a specifika ročních období jsou výrazným 

tématem v jeho dětských sborech.  

Jan Hanuš psal pro děti odlišných věkových kategorií, odlišné úrovně, odlišného 

zaměření. Velmi často psal skladby buď ke konkrétní příležitosti (festivaly, soutěže), nebo pro 

konkrétní sbor. To pak vždy uvádí v dedikaci. S mnohými sbormistry jej pojilo silné 

přátelství, proto není divu, že pro některé sbory psal opakovaně. Dokládá to i Hanušova 

korespondence, obsahující mnoho pohlednic ze sborových soustředění i zahraničních zájezdů. 

Zároveň lze dohledat i mnoho děkovných dopisů, kde sbormistři píší kladné ohlasy na 

Hanušova díla. Pozitivní přijetí popisují jak u posluchačů, tak u dětí.  

Přátelství s mnoha sbormistry jej trvale udržovalo ve světě sborového zpěvu. Díky 

tomu dostal mnoho příležitostí k provedení svých skladeb, zároveň mohl vystoupit na 

                                                           
39 Ročním dobám se věnují např. cykly Český rok, Měsíce, Duhový svět, Jarní příběhy a další. 
40 Viz jeho cyklus Povídám, povídám pohádku, 2. část Zlaté hvězdičky. 
41 LS, s. 203. 
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veřejnosti, psát do různých soutěží. Všem těmto sbormistrům pak roku 2000 věnoval skladbu 

S kytičkou v ruce, kde v dedikaci uvádí „všem milým přátelům sbormistrům, kteří se kdy 

s mými „infantilními opusy“ trápili – zejména: manželům Kühnovým (a Jiřímu Chválovi), 

rodině Kulínských, manželům Součkovým, Uherkovým, Motýlům, Štruncovým, Slavoji 

Princlovi, Jar. Dostalíkovi, Vlast. Novákovi, Vlast. Válkovi, otci a synu Vepřkovým, Čest. 

Staškovi, Bohd. Srokovi, Petru Jistelovi, Jitce Hošnové a mnoha, mnoha dalším – jejich 

pianistům a pianistkám“.42 

 

3. 4 Skladby pro dětský sbor 
 

3. 4. 1 Český rok 
 

Jeho prvním dílem věnovaným dětskému sboru je čtyřdílný cyklus Český rok, op. 24. 

Vznikal v letech 1949–1952. V té době má již Hanuš na kontě mimo jiné několik sborů 

mužských, ženský sbor, kantátu Země mluví, několik písní a vokálně-instrumentálních 

skladeb. Všechna vokální díla, jejichž vznik předchází tomuto cyklu, čerpají z textových 

předloh básníků žijících v 19. století nebo Hanušových současníků. Zhudebnil tak např. 

poetické texty J. V. Sládka, O. Březiny, J. Nerudy, J. Hory, nebo svých přátel K. Bednáře a J. 

Pokorného. Cyklus Český rok tvoří z hlediska textového jakýsi zlom v Hanušově vokální 

tvorbě, protože poprvé využívá lidové texty a říkadla. Zde konkrétně čerpal ze sbírky Karla 

Jaromíra Erbena Prostonárodní české písně a říkadla43. Hanuš si pak sám sestavil z těchto 

textů volně navazující pásmo, které během komponováníní ještě několikrát obměnil.  

K lidovým textům se během padesátých let vrací hned několikrát. Ještě před 

dokončením poslední části cyklu vzniká soubor úprav pro mládežnické sbory Tucet lidových 

písní, roku 1954 pak smíšený sbor Chudá láska, op. 34. Tyto tři celky se od předešlých 

sborových skladeb vyznačují i (na Hanuše možná mírně neobvyklou) prostotou a přístupností. 

A to jak interpretační, tak především posluchačskou, což skvěle umožňuje právě ono 

východisko v lidové tvorbě.  

V cyklu Český rok se setkáváme s klasickou, avšak velmi bohatou harmonií. Ve 

srozumitelné formě jsou dobře čitelné i další hudebně vyjadřovací prostředky. Metrum často 

čerpá z textové dikce. I tím dává Hanuš v tomto cyklu lidovým veršům velký prostor. 

                                                           
42 HANUŠ, Jan. S kytičkou v ruce. Kopie autorova rukopisu, archiv sboru Motýli. s. 2. 
43 V partituře i v tištěném vydání uvedeno jako Písně české a říkadla. 
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Jednotlivé části věnované každá jednomu ročnímu období jsou vždy jakýmsi souborem 

říkadel a lidových písní, jejichž zhudebnění zní tak věrohodně, až se může zdát, že je často 

využito přímých hudebních citací. To však jen podtrhuje Hanušovo skladatelské umění. 

Dochází k častému střídání tempa a dynamiky, což příkladně vystihuje proměnlivost nálad a 

charakteru předepsaných veršů.  

Například v části Léto tak skrze známá dětská říkadla jako Stojí javor u potoka nebo 

Spadla lžička do kafíčka navozuje letní atmosféru her u rybníka spolu s rytmickou básní 

Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben. Během kratičké dvoutaktové instrumentální 

předehry pak připraví posluchače na následné cákání a plašení ryb, tedy místo, z něhož na 

velmi malém prostoru dokáže vytvořit za pomoci dynamiky, rytmu a práce s hybností výrazný 

expresivní okamžik.  

V každém dílu tak vždy představí pestrou škálu různých nálad. Všechny části jsou 

psány pro dětský sbor, dívčí i chlapecká sóla, a komorní orchestr ve složení – flétna, hoboj, 

klarinet, trubka, lesní roh, bicí nástroje, dvoje housle, viola, violoncello, kontrabas a klavír. 

Posléze vždy sám autor vytvořil i úpravu doprovodu pro samotný klavír. 

K obsazení počtu jednotlivých nástrojů připojuje autor tuto poznámku: „Provádí-li se 

menším sborem, může být doprovod komorní, t. j. smyčce obsazeny jen jedním hráčem. 

Zpívá-li větší sbor, může být smyčců více. V tom případě obsazuje se kontrabas, označený ad 

lib. Také trubka pak hraje určité partie senza sordino, jak označeno v závorkách. (Při obsazení 

komorním hraje se tedy bez kontrabasu a trubka sempre noc sordino.) Při počtu sboru 60 – 80 

dětí smyčce vhodné v tomto asi počtu: 4, 3, 2, 2, 1.“44  

První část Jaro je opatřena dedikací Jirkovskému dětskému sboru. Dokončena byla 26. 

4. 1949. Druhou část Léto věnoval Hanuš příteli Janu Kühnovi a jeho dětskému sboru k 20. 

výročí působení. Partitura byla dopsána 18. 10. 1950. Část Podzim je dedikována Janičce a 

dokončena byla 21. 10. 1951. Poslední čtvrtá část Zima, s podtitulem Český Betlém, je 

věnována památce své matky. Ze vzpomínek na psaní tohoto dílu uvádí: „Však když jsem psal 

později IV. díl svého Českého roku – Zimu, měl jsem maminku a její Betlém stále před očima 

a její památce jsem Zimu věnoval.“45 Orchestrální partitura byla dokončena 12. 3. 1952, 

následně opět vzniká i skladatelova úprava pro klavírní doprovod. Celkově trvá celý cyklus 

zhruba 50 minut. 

 

                                                           
44 Originál partitury, uloženo v ČMH. 
45 LS, s. 39. 
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3. 4. 2 Písničky o míči, medvědu, koloběžce a střevících, Petrovi a televizi 
 

K dětským sborům se Hanuš vrátil až po celých šesti letech od dokončení úspěšného 

Českého roku. Během té doby vznikají velká scénická díla jako balet Sůl nad zlato, op. 28 

nebo Othello, op. 36, dále dvě velké mše a druhá a třetí symfonie. Po delší odmlce se také 

roku 1957 vrací k textům svého přítele Kamila Bednáře, a sice v písňovém cyklu pro nižší 

hlas a klavír Dřevěný Kristus, op. 40.  

V následujícím roce (1958) vzniká cyklus písní, napsaný pro nejmladší přípravné 

oddělení Kühnova dětského sboru pod vedením Markéty Kühnové. Dle námětu z básní je 

soubor nazván Písničky o míči, medvědu, koloběžce a střevících, Petrovi a televizi, op. 41. 

Kamil Bednář zaslal Hanušovi nově vzniklý text ke zhudebnění, ale zároveň jej poslal do 

soutěže SNDL k vydání. Sám Bednář připsal na okraj zaslaných básní následující stručný 

vzkaz: „Milý Jane Hanuši, zde je pokus o ten text. Zachovej zatím v tajnosti, posílám to do 

soutěže SNDL. K. B.“46 

Jan Hanuš hned text využil, udělal v něm jen drobnější úpravy, nejčastěji v posledních 

verších slok, které potřeboval metricky zkrátit. Některé sloky nahradil prózou, aby vytvořil 

jakýsi úvod k následujícím částem. Vzniklo tak pásmo pro dětský sbor, sóla, klavír a dětského 

vypravěče s časovým rozsahem na zhruba 13 minut. Je rozděleno do sedmi částí: 1. Večer, 2. 

Míč, 3. Medvěd, 4. Koloběžka a střevíce, 5. Útěk, 6. Pokažená hra, 7. Ráno. Vtipný text 

vypráví příběh o malém Petrovi a jeho hračkách a věcech, se kterými nehezky zachází, a tak 

se rozhodnou společně Petra vytrestat. Zábavný text je pro děti přitažlivý, avšak dost dlouhý. 

Hudba není intonačně příliš náročná, jedná se o jednodušší zpěvné melodie, které upoutají 

dětskou pozornost i proměnlivostí nálad. Zajímavé je sledovat proměnu rozzlobených věcí. 

Motivy věcí se také opakují, nebo se vracejí. Například motiv střevíců se vrací i v další části, 

kde se střevíce opět dostávají ke slovu. Vše je harmonicky bohatě podloženo originálním 

klavírním doprovodem. 

 

3. 4. 3 Povídám, povídám pohádku 
 

Cyklus Povídám, povídám pohádku, op. 43 z roku 1958 je jedním z důkazů Hanušovy 

představy o propojení hudby a divadla. Tyto tři pohádky (1. O veliké řepě, 2. Zlaté hvězdičky, 

3. Byl jeden domeček) jsou určeny k jednoduchému scénickému ztvárnění, jehož podoba však 

                                                           
46 Originál textu, psáno na stroji, uloženo v ČMH. 
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může mít různou podobu. Lze jej provést jako celou scénku, nebo jen tři sbory, bez intermezz, 

nebo jen jednotlivé části. Cyklus je napsán pro dětský sbor, altové sólo a komorní orchestr 

v obsazení: pikola, hoboj, klarinet, fagot, bicí nástroje, klavír, smyčce (2 vl, vla, vlc, cb). 

Texty čerpá od tří nejznámějších sběratelů pohádek – Františka Bartoše, Boženy 

Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Zároveň se během zhudebnění snaží dodržet starou tradici 

ústního vyprávění, která byla vždy započata úvodním vypravěčovým pozváním, nalákáním 

nebo naopak dětským přemlouváním. Tuto roli zde Hanuš napsal pro altové sólo zastupující 

roli matky, která vypráví příběhy svým dětem. 

V první pohádce ze sbírky Františka Bartoše se vypráví oblíbený příběh O veliké řepě. 

Ještě před samotným vyprávěním zazní zmíněný úvod, kdy se sólistka (matka) ptá: „Myslete 

si, že mám sedumdesát sedum kapes a v každé jednu pohádku. Z které kapsy chcete, abychom 

si povídali?“ Sbor je v tuto chvíli v roli posluchačů (dětí) a za postupného rozeznění smyčců 

trojhlasně odpovídá „Třeba z desáté, z desáté, z desáté!“ Sólistka vše stručně potvrdí a vzápětí 

začíná pohádka samotná. Přiznávkový rytmus doprovodných smyčců navodí atmosféru 

veselého vyprávění, jehož se zhostí celý sbor. Střídá unisono a homofonní trojhlas.  Při 

samotném vytahování řepy sbor na jednom tónu zesiluje, napětí zvyšují především nástroje 

rychlými běhy v staccatu. Závěrečná věta „Vytáhli řepu!“ jen vtipně podtrhne rozverný 

charakter celé skladbičky. 

Druhá pohádka tentokráte od Boženy Němcové vypráví klasický příběh mladé dívky 

(zde pojmenována Boženka), která nezištně k bohatství přišla. Pomohla opuštěnému děvčátku 

před zimou, stařence s dřívím a žebrákovi dala vlastní jídlo. Za tyto tři dobré skutky ji 

hvězdičky pomohly z temného lesa ven a pak se proměnily v dukáty. V atmosféře poklidného 

vyprávění se nese celé hudební pojetí, žádné velké zvraty. Až při slovech „Požehnej vám to 

Pán Bůh!“ přichází velký dynamický vrchol, na který navazují padající hvězdy, zde velmi 

efektně ztvárněny rychlými střídavými tóny u flétny a klarinetu a zároveň stále se opakujícími 

sestupnými modely v klavírním partu. Dalším vrcholem je pak gradace u textu „…z lesa je 

venku, z dálky ji světélko září“, kdy se v závěru rozezní celý orchestr. Závěrečný dovětek o 

proměně hvězdiček v dukáty uzavírá celou pohádku ve slabší dynamice.  

Úvod třetí zhudebněné pohádky sepsané básníkem Karlem Jaromírem Erbenem začíná 

bezprostřední reakcí na předchozí příběh. Soprán jednohlasně zazpívá „Ta byla pěkná“ a alt 

ihned dodá „ale smutná“. Přichází tedy opět veselejší část, známá pohádka říkadlového 

charakteru Byl jeden domeček. Krátká instrumentální předehra nastolí hravý charakter celé 

části. Sborový part vychází z říkankových melodií, krátké veršované úseky jsou prokládány 
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veselými dvojhlasými popěvky („Tralalala“). Celá tato část se nese v lidovém duchu, nástroje 

často podporují zpěvní part. 

 

3. 4. 4 Veselý den 
 

Před následnou delší pauzou od dětských sborů vzniká ještě cyklus Veselý den, op. 50. 

Zatím první soubor písní pro děti bez instrumentálního doprovodu obsahuje tyto části: 1. 

Pilníky, 2. Bramboračka, 3. Bagr, 4. Hodinky, 5. Sázejte stromky, 6. U táborového ohně. 

Devítiminutový cyklus z roku 1961 zhudebňuje texty Jana Čarka (1, 3, 4), Renaty Pandulové 

(2) a Františka Branislava (5, 6).  

Soubor veselých písniček se zpěvnými melodiemi je napsán pro dětský trojhlas. Opět 

zde Hanuš podporuje vyznění hravých textů. Například v druhé části zvolil taneční náladu 

(nejprve jako sousedská, pak valčík), což souzní se slovy vyprávějícími o „tanci“ surovin při 

vaření bramboračky. Důmyslně pak zapojil tikání hodin ve čtvrté části, kde se tikot přirozeně 

prolíná se samotným textem. 

 

3. 4. 5 Opus spirituale pro juventute 
 

Po cyklu Veselý den přichází zmiňovaná pauza. K dětským sborům se vrací zcela 

netradičně, a sice s duchovní tvorbou, která je celkově zahrnuta pod Opus spirituale pro 

juventute s č. 65. Vznik opusu úzce souvisí s Hanušovým sbormistrovským i kompozičním 

působením na kůru kostela sv. Markéty v Břevnově. Prvním dílem byla roku 1969 Tři postní 

motettina, během následujících více než třiceti let sem bylo zahrnuto dalších deset děl. Jak 

napovídá název, jedná se o skladby pro mládežnické sbory s duchovní tématikou.  

Ačkoliv tvoří duchovní sbory pro děti a mládež nesmírně podstatnou část v Hanušově 

tvorbě, pro účely této práce se jí nebudeme zabývat. 

Pro doplnění uveďme seznam všech skladeb zařazených do tohoto opusu – Tři postní 

motettina, op. 65/I, Mešní proprium k svátku sv. apoštolů Cyrila a Metoděje, op. 65/II, 

Cantate Domino, op. 65/III, Hrst orlích per, op. 65/III 2, Dvě mottetta (Ubi caritas et amor, 

Magnificat), op. 65/ IV, Malá vánoční muzika, op. 65/V, Tři chvály Nejsvětější svátosti, op. 

65/VI, Pašije podle Matouše, op. 65/VII1, Pašije podle Jana, op. 65/VII 2, Osmero 

blahoslavenství, op. 65/VIII. 
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3. 4. 6 Opus 72 
 

Ve tvorbě Jana Hanuše je pod některá opusová čísla zařazeno více skladeb stejného 

zaměření. Výše zmíněný Opus spirituale pro juventute zahrnuje skladby pro mládež 

s duchovní tematikou. Dále existují dva opusy, v nichž jsou shromážděny skladby vznikající 

během několika let. Spojuje je typ sborů, pro které jsou určeny. Opus 72 obsahuje skladby pro 

školní sbory, opus 79 pak písně pro předškolní děti a přípravná oddělení dětských sborů. 

V obou opusech Hanuš zhudebňuje verše libretisty Václava Fischera, jednoho 

z nejznámějších textařů populárních i sborových písní. Části tohoto opusu byly vytvořeny 

v letech 1972 (Měsíce, Toč se, větrníku!, Kánony, Střepinky z dětství), 1976 (Děti věci 

zvířátka) a 1980 (Říkadla pro Barborku). 

 

Měsíce 

Písničky, říkadla, hádanky a pohádky pro děti na básně Václava Fischera, tímto 

podtitulem je doplněna pravděpodobně nejrozměrnější série dětských pěveckých sborů 

Měsíce, op. 72. Jedná se o 12 zhruba čtvrthodinových pásem, každé věnované jednomu 

měsíci. Na takto velkém a náročném díle pracoval Jan Hanuš téměř nepřetržitě od ledna 1971 

do července 1972. Poprvé spolupracoval se svým přítelem Václavem Fischerem, z jejichž 

společné tvorby toho následně vzniklo opravdu mnoho. Většina skladeb byla napsána pro 

spřátelené sbory, jen máloco v této době vznikalo na objednávku oficiálních institucí. Právě 

Měsíce jsou jednou z těchto výjimek. Na objednávku redakce pro děti a mládež 

Československého rozhlasu vytvořili Hanuš s Fischerem tento soubor, ve kterém se znovu 

zobrazují roční období ve svých typických znacích a proměnách. Na vznik cyklu Hanuš 

vzpomíná takto: „To jsou dohromady tři hodiny hudby! (Tedy asi jako 2 Janáčkovy opery.) 

Však také partitura je balík! Byly to galeje. Musel jsem psát a psát a psát, aby bylo vše včas 

hotovo pro rozpis a pro natáčení. Ale bavilo mě to. Rok jsem ovšem nedělal nic jiného.“47 

Celá série je tvořena pro dospělého vypravěče, děti, dětský sbor a orchestr (sopránová 

zobcová flétna, příčná flétna (nebo pikola), hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubka, bicí 

nástroje, dvoje housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, harfa). Při natáčení v rozhlase se 

role vypravěče ujal herec Ladislav Pešek. Spolupráci s ním si Hanuš velmi pochvaloval, 

především pro jeho muzikálnost a naprosto precizní připravenost. 

Jednotlivé části vždy začínají a končí znělkou. Toto sedmitaktí je totožné s úvodním 

motivem z první části Českého roku (trubka sólo). Po znělce následuje úvodní přivítání od 

                                                           
47 LS, s. 197. 
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daného měsíce, který rozmlouvá s dětmi. První písnička se nazývá podle měsíce a vrací se 

ještě v samotném závěru těsně před znělkou. Poté se střídají hádanky, říkadla (recitovaná i 

zhudebněná, pranostiky, drobné popěvky a pohádka. Výjimečně zde používá citace lidových 

písní (např. část My tři králové z Braníku využívá motivu známé koledy). Každému měsíci je 

tak zasvěceno pásmo, které střídá kontrastní formy a jejich proměnlivý charakter, zároveň má 

vše stejný rámec. 

Po dokončení všech pásem vytvořil Jan Hanuš ještě další soubor se stejným názvem, 

Měsíce. Tentokrát se však jedná o písničky pro školní dětské sbory s doprovodem klavíru. Jde 

o výběr dvanácti zmiňovaných úvodních písniček z rozhlasových cyklů, které nacházejí časté 

uplatnění v dětských sborech. Červenec je jednohlasý, květen trojhlasý, ostatní měsíce 

dvojhlasé, vše s prokomponovaným doprovodem. Tento cyklus byl vydán roku 1975 

vydavatelstvím Supraphon. Jsou zde použity klasické ilustrace malíře Mikoláše Alše.  

 

Děti, věci, zvířátka 

Pro školní sbory napsal Hanuš roku 1976 drobný cyklus Děti, věci, zvířátka, op. 72/II. 

Obě existující verze jsou napsány pro doprovod kytary a flétny (pro zkušené hráče). Liší se 

sborovým partem i řazením částí. První verze (op. 72/IIa) navíc obsahuje o jednu část víc: 1. 

Píšťalka, 2. Špačci, 3. Ozvěny, 4. Králík, 5. Májka, 6. Hádanka, 7. Vosa a bodlák, 8. 

Binovačka (Pomlázka). Píšťalka je určena chlapeckému sólu nebo sboru chlapců. Text o 

otloukání píšťaličky podporuje part dřívek, jež svou rytmickou linkou provázejí celou část. 

V následujících částech už Hanuš používá dvojhlasých sborových zpěvů. Zvláštní práce 

s textem využívá v části Ozvěna, kde nejprve sólo v mysteriózní náladě za doprovodu 

kytarového arpeggia recituje v přesném souladu se slovními přízvuky. Poté sbor vytváří 

ozvěnu, čímž vznikají samostatná slova. Jde o nápaditě vyřešené zhudebnění.  

V lednu 1977 vznikla druhá verze pro jednohlasý sbor se stejným doprovodem. Řazení 

částí je zde takové: 1. Píšťalka, 2. Hádanka, 3. Špačci, 4. Májka, 5. Králík, 6. Ozvěny, 7. Vosa 

a bodlák. Melodie sboru je od původní verze mírně pozměněná, především v detailech. Jedná 

se nejčastěji o oktávové transpozice jednotlivých tónů nebo taktů. 

 

Toč se, větrníku!  

Věnováním Janince Pokorné je opatřena další část tohoto opusu, a sice cyklus 

snadných písní a říkadel pro dětský sbor s průvodem klavíru Toč se, větrníku! op. 72/III. 

Stejně jako Měsíce má i tento soubor dvanáct částí, opět je zde znatelná spojitost s ročními 

dobami. Řazení jednotlivých částí však neodpovídá cyklickému plynutí času během roku. 
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Náměty textové předlohy čerpají z přírodních reálií a motivů: 1. Větrník, 2. Divoké husy, 3. 

Kominík, 4. Petrklíč, 5. Čáp, 6. Pampeliška, 7. Kuřátka, 8. Hádanka, 9. Kos, 10. Vrány, 11. 

Ježek. 12. Vánoční ukolébavka. Většina melodií ze zpěvního partu má říkankový charakter, 

který je ozvláštněn druhým hlasem a originálním klavírním doprovodem. Tento charakter je 

ztvárněn ve velmi melodických a dobře zpívatelných písních vhodných i pro méně vyspělé 

školní sbory.  

 

Kánony pro dětské hlasy 

Do stejného opusu je také zařazen čtyřdílný cyklus Kánony pro dětské hlasy, op. 

72/IV. Tuto základní polyfonní techniku použil Hanuš pro dětský sbor s doprovodem klavíru 

nebo kytary, dále je možné použít další nástroje ad libitum (hoboj, příčná flétna, fagot, housle, 

violoncello). Cyklus je sestaven z těchto krátkých částí: 1. Hádanka, 2. Rak, 3. Na sv. Jiří, 4. 

Chlapci a vrabci. Předposlední díl je pro tři kánonické hlasy, ostatní díly pouze pro dva.  

První část zhudebňuje (jak již název napovídá) Fischerovu oblíbenou formu dětských 

textů, tentokrát zašifroval mráz. Jednoduchá melodie je podložena pouze dvěma 

harmonickými funkcemi v kytarovém doprovodu. V druhé části nazvané Rak je v druhé 

polovině použito račího postupu, a to i v textu, je však pozměněn klavírní doprovod. Třetí díl 

je jako jediný a capella, navíc jako jediný pro trojhlas. O to prostší je jeho rytmická i 

melodická sazba. V poslední části klavír v předehře znázorní ptačí zobání a poté znovu 

přichází veselá melodie, ve které klavír vypomáhá oběma hlasům. Závěrečné glissando 

zastupující frnknutí vrabců je vtipnou tečkou za touto částí i celým cyklem.  

Hanuš vytvořil i úpravu pro instrumentální doprovod malého orchestru - 

hoboje/flétny/houslí, klarinetu/2. houslí, kytary a fagotu/violoncella. Ta je však zcela totožná 

s původní verzí, dechové nástroje hrají totéž, co zpívají děti. Celý cyklus byl dotvořen 

v listopadu 1976. V Českém muzeu hudby je navíc uložena i německá verze tohoto souboru. 

Autorem překladu je Adolf Langer. 

 

Střepinky z dětství 

Z roku 1972 pochází cyklus melodramů – bagatel Střepinky z dětství, op. 72/V. 

Fischerovy básně jsou zde přednášeny za doprovodu klavíru. Ten výmluvně vytváří náladu 

jednotlivých částí, do nichž velmi kompaktně zapadají lyrické verše. Devítiminutový cyklus 

má tyto části: 1. Sněženka, 2. Beránci a beránky, 3. Heřmánek, 4. Hádanka, 5. Psaní pro 

babičku, 6. Káně, 7. Vánoce v lese. U většiny je součástí i zakomponování samotného názvu. 

Někdy již během doprovodu, jindy před začátkem následující části. Po čtvrté části je vsunut 
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text bez doprovodu, který propojuje části Hádanka a Psaní pro babičku. Jan Hanuš zde opět 

prokázal svůj cit pro jazyk. Nejen z hlediska obsahového vnímání, ale i z hlediska deklamace 

a správných přízvuků. 

 

Říkadla pro Barborku 

Poslední částí opusu shromažďující skladby pro dětské sbory jsou Říkadla pro 

Barborku, op. 72/VI. Skladba z listopadu 1980 je dedikována vnučce Barborce Kuhnové. Jak 

napovídá název, říkadlovým charakterem se vyznačují Fischerovy bezstarostné texty i 

Hanušovo jednoduché zhudebnění pro dvojhlasý sbor. Hudebně však tuto skladbu (stejně jako 

mnohé další dětské sbory tohoto skladatele) povyšuje klavírní doprovod se svou harmonickou 

pestrostí. Říkadla mají tyto části: 1. Hra na říkadla, 2. Babí léto, 3. Husopaska, 4. Medard, 5. 

Hajný, 6. Marie a Václav, 7. Řebříček. Hanuš zde zároveň uplatňuje svůj skrytý pedagogický 

přístup a náročnost v každé další části zvyšuje. I tento princip používá v mnoha dílech pro 

děti. 

 

3. 4. 7 Duhový svět 
 

Mezi dvěma velkými opusy, které zahrnují několik dětských sborů na texty Václava 

Fischera, stojí zcela samostatně skladba Duhový svět, op. 74. Dvojzpěvy pro dívčí (dětské) 

hlasy a housle na básnické texty Zuzany Renčové – Novákové byly dopsány na začátku roku 

1973, první část však vznikla již v roce 1971. Houslový part revidoval Hanušův dobrý přítel a 

známý houslista Spytihněv Šorm, kterému autor věnoval všechny své houslové skladby. 

Náročný virtuózní part pro housle zároveň obsahuje naznačené smykování i prstoklad. Toto 

dílo je rozděleno do čtyř částí: 1. Husopaska, 2. Duha, 3. Vítr, 4. Sníh. Znovu se tak promítá 

Hanušovo časté téma ročních dob a pro ně typických přírodních jevů.  

Textová předloha není sepsána do veršů, jedná se o plynulý prozaický text, kde 

spisovatelka vnímá okamžiky v přírodě v různých obdobích roku. Tomu pak odpovídá i 

způsob hudebního zpracování. V podstatě se jedná o proud melodických frází, které na sebe 

volně navazují a prolínají se. Hudba je neustále invenční, nedochází k opakování, ani jiným 

návratům. S tím také souvisí motto uvedené na úvod partitury: „Základem sborového zpěvu je 

hudební fráze.“48 Původně obsahuje výběr textů ještě pátou část s názvem Sedmikrásky, 

k jejímu zhudebnění však nedošlo.  

                                                           
48 Originál partitury, uloženo v ČMH. 
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Čtyři zmiňované části byly zhudebněny během let 1971–1973. Nevznikaly však 

v současném pořadí, nýbrž, jak naznačuje skica i připsaná data, v tomto pořadí – první, třetí, 

druhá a čtvrtá část. Jednotlivé díly pravděpodobně vznikaly jako samostatné na sebe 

nenavazující části. 

Tomu nasvědčují i připsané dedikace. Jak je u Hanuše časté, věnoval každou část 

jinému sboru a jeho sbormistrovi: 1. Jaroslavu Cyrusovi k padesátinám a Jirkovskému 

dětskému sboru k pětadvacetinám, 2. Antonínu Vepřkovi a jeho Příbramskému dětskému 

sboru, 3. Jiřímu Štruncovi a Dívčímu sboru Pedagogické školy v Karlových Varech, 4. Jar. 

Richterovi a jeho Ostravskému dětskému sboru (původně v poznámkách u textu plánované 

věnování manželům Uherkovým). 

 

3. 4. 8 Opus 79 
 

Opus 79 je zaměřen na sbory nejmladších dětí, konkrétně přípravná oddělení, mateřské 

školy a první třídy základních škol. Cílem všech těchto cyklů je přichystat pro mnohé děti 

jejich první setkání s hudbou. Hanuš se snaží, aby byl tento zážitek co nejpestřejší, čehož 

dosahuje skrze několik důležitých činitelů.  

Opět je zde vhodné uvést jednu z částí jeho nakladatelské závěti: „11) V předškolním 

a školním věku se vytvářejí základy a předpoklady pro harmonický rozvoj každého jedince. 

Nelituj námahy, bude-li se jednat o hudební a estetickou výchovu těch nejmenších.“49 

Dle tohoto bodu zkomponoval mnoho děl, ale zároveň tuto zásadu uplatnil při 

vydavatelské práci. Podílel se například na vydání sborníku písní pro mateřské školy 

Skřivánek (Panton 1973). Tento soubor obsahuje 60 písní od různých autorů (např. E. Strašek, 

V. Bláha, K. Hába, J. Křička, J. Jindřich), Hanuš se společně s Viktorem Kalabisem podílel na 

hudební revizi a instrumentaci. V úvodu sborníku jsou sepsány poznámky k doprovodu a 

nástrojovému obsazení, následuje část o pohybovém vyjádření písní (vytvořila Božena 

Viskupová) a poté základní metodické pokyny (sepsal Petr Jistel). Hanuš tímto podporuje 

estetickou hudební výchovu komplexně, stejně jako v několika jeho autorských cyklech.  

V době, kdy píše první část zařazenou pod tento opus, má již skladatel bohaté 

zkušenosti s tvorbou pro děti, zná tedy rozsah dětských hlasů apod. Dále se snaží hledat 

atraktivní texty, kterým děti snadno porozumějí a budou si je rády zpívat. Opět se proto vrátil 

k Václavu Fischerovi, se kterým spolupracoval již několikrát (viz celý opus 72).  

                                                           
49 LS, s. 182. 
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Malované písničky 

Jan Hanuš se snažil vytvářet díla, ve kterých se děti mohou aktivně zapojit. Vzniká tak 

například Malá muzika, kde děti hrají na orrfovské nástroje, pionýrské písně Do školy i na 

výlet, které vyprávějí o zájmech mladých pionýrů, nebo Malované písničky, op. 79/I, v nichž 

je velký důraz kladen na výtvarnou stránku celého díla.  

Toto polyestetické dílo vzniklo díky třem mužům, jejichž podíl na vzniku je prakticky 

rovnocenný. Texty sepsal Václav Fischer, zhudebnil je Jan Hanuš a obrázky nakreslil Zdeněk 

Seydl. Výtvarné kresby i témata písniček nabádají děti k vlastnímu kreativnímu tvoření. 

Vydání z roku 1973 mimo to obsahuje i návod k jednoduchým pohybovým činnostem.  

Původně vznikly dva soubory vytvořené jako jakási plynulá pásma, na jejichž začátku 

i konci zazněla krátká instrumentální znělka. Poté však spojil všech devatenáct písniček 

dohromady do jednoho cyklu. Panton jej vydal s Fischerovými texty, Seydlovými ilustracemi 

a Hanušovou úpravou pro jednohlasý sbor a doprovod „komorní skupiny normálních i 

dětských nástrojů“,50 konkrétně pro dvě zobcové flétny, piano (celestu), kytaru, foukací 

harmoniku, xylofon, zvonkohru, metalofon, triangl, bubínek, činelky, tamburínu, různé 

improvizované bicí nástroje (poklice, hrnečky, skleničky, měchačky, valchu apod.), housle a 

violoncello. Vzniká tak cyklus, kde se dětem dostává na vysoké umělecké úrovni estetického 

zážitku v  netradiční úplnosti (literární, hudební i výtvarné). 

Malované písničky I jsou věnovány „Strýčku“ Petrovi – malíři, muzikantovi a 

pedagogovi a jsou sestaveny z těchto částí: 1. Znělka, 2. Maluj, malý malíři, 3. Zobání, 4. 

Sníh, 5. Déšť, 6. Tráva, 7. Hvězdy, 8. Klubíčko, 9. Rozhlas po drátě, 10. Cesta, 11. Pan Malíř 

už domaloval, 12. Znělka. Tento první soubor byl dokončen 15. 12. 1973 a byl sestaven do 

pásma prokládaného kratičkými texty. Celková doba trvání je asi 15 minut. V části Rozhlas 

po drátě Hanuš (jako již několikrát) používá citaci lidové písně, tentokrát se jedná o melodii 

Když jsem plela len. 

Druhé pásmo s názvem Malované písničky II je věnováno Janince Pokorné a má tyto 

části: 1. Znělka, 2. Maluj, malý malíři, 3. Vlnky, 4. Ryby, 5. Hadi, 6. Počítadlo, 7. Strom, 8. 

Plot, 9. Zašívání, 10. Koláče, 11. Sluníčko, 12. Pan malíř už domaloval, 13. Znělka. Téměř 

čtvrthodinový cyklus byl dokončen na Štědrý den roku 1973. 

Tyto písničky mají mnoho variant k využití, záleží na prostředí a možnostech. Je 

možné je zpívat s rodiči doma, ve školce s doprovodem klavíru, příp. dětských nástrojů, nebo 

                                                           
50 Viz originál partitury, uloženo v ČMH. 
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lze provést skladbičky s doprovodem zmíněného komorního seskupení v koncertním 

provedení. A to buď jako pásmo, nebo samostatná čísla.  

Původně se jednalo o písničky s krátkým textem, ale Fischer později připsal na 

Hanušovo přání další sloky, což byl pro něj takto zpětně nelehký úkol.51 Základní výtvarný 

nápad se těžko v dalších slokách rozšiřoval, proto používá spíše jiných výrazových prostředků 

k obměně základní ideje.  

Na závěr je třeba vyzdvihnout výtvarnou stránku celého souboru. Nejen skrze 

ilustrace, ale i díky literárním textům se děti seznamují se základními technikami malířů od 

jednoduchých teček (Zobání) a čárek (padající Sníh a Déšť) až po kolečka (Koláče, Sluníčko). 

 

Škatulata, hejbejte se 

Cyklus Škatulata, hejbejte se, op. 79/II, určený pro děti v mateřských školách, 

zhudebňuje opět texty Václava Fischera. Původně šlo o krátké písničky s doprovodem klavíru 

o jedné, maximálně dvou slokách. Na Hanušovu výzvu pak Fischer dotvořil další sloky, jak 

dokládá jejich soukromá korespondence.52  

Tento soubor byl vydán společně s Písničkami do školy Václava Felixe roku 1975 

v Olomouci v rámci IV. Olomouckého festivalu dětských pěveckých sborů a má tyto části: 1. 

Stolečku, prostři se!, 2. Odpočinek, 3. Cirkus Kaštánek, 4. Modelina, 5. Škatulata, hejbejte se! 

Původně nazvaný cyklus Písně pro mateřské školy pak Hanuš sám pojmenoval podle poslední 

části souboru. Opět je dokladem propojení hudebních činností a pohybu. 

 

Do školy i na výlet  

Roku 1977 sepsal Rudolf Siebr práci s názvem Nové cesty v pentatonice. Hanuše 

pentatonika i popsané způsoby využití inspirovaly k vytvoření cyklu s názvem Do školy i na 

výlet, op. 79/III. Autorem slov je i nyní Hanušův přítel Václav Fischer, který tentokrát dostal 

již hotové písně a měl k nim doplnit text.53 Ve skice uvádí jako název Pět pentatonických 

písní pro pilné pionýry. Toto pojmenování vystihuje tematiku celého cyklu. Nejedná se tedy o 

písně pro mateřské školy (na rozdíl od ostatních v tomto opusu), ale svou jednohlasou sazbou 

je zařadil k těmto jednodušším celkům. 

                                                           
51 Viz Fischerův dopis Hanušovi, bez datace, uložen v ČMH. 
52 Dopis od Václava Fischera z 13. 3. 1973 Janu Hanušovi, uchováno v ČMH. 
53 V pozůstalosti Jana Hanuše je dochován dopis Václava Fischera ze 7. 8. 1977, kde píše Hanušovi několik 
upřesnění k textu a přemýšlí nad názvem. 
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 Písně jsou určeny pro jednohlasý pionýrský sbor bez doprovodu, v autografu je 

poznámka, že skladba má zároveň sloužit jako podklad ke školní improvizaci na orffovské 

nástroje, to je však jediná zmínka o instrumentálním doprovodu.  

Cyklus má tyto části: 1. Z našeho herbáře (pro botanické kroužky), 2. Mraveneček 

(pro přírodovědné kroužky), 3. Noční hlídka (tábornická), 4. Na výlet (vlastivědný kroužek), 

5. Čestná stráž (u pomníčku). Jak je připsáno u názvu jednotlivých částí, písně jsou zaměřené 

na různá odvětví mladých pionýrů.  

 

Malá muzika 

Čtvrtým cyklem zařazeným pod opusové číslo 79 je Malá muzika (1984), v původní 

skice byla nazvána jako Dětská kapela. Jedná se o čtyři drobné písničky pro děti předškolního 

věku na slova Václava Fischera: 1. Zvonkohra, 2. Dřevěná píšťalka, 3. Bubeníci, 4. Malá 

muzika. Ve všech částech zpívají děti s doprovodem nástroje, o němž právě vypráví. Text je 

pro děti přitažlivý i díky mnoha citoslovcím, která napodobují hru na nástroje.   

Ve třetí části se Hanuš rozhodl pro samotnou rytmickou recitaci s doprovodem 

orffovských nástrojů. Nejprve se postupně představí tři skupiny, každá recituje v jinak vysoké 

hlasové poloze, na závěr zazní tímto způsobem vytvořený „recitovaný trojzvuk“ 

s doprovodem dřívek, činelek a bubínku. Poslední část tvoří jakýsi souhrn, proto děti zpívají 

za doprovodu zvonkohry, zobcové flétny, dřívek, činelek a bubínku. Melodie v závěru této 

části čerpá z lidové písně Když jsem já sloužil. Napovídá tomu text i hudba. Oba autoři tak 

vtipně naznačili onu inspiraci a navíc připojili i poznámku, aby si děti samy zkusily uhádnout, 

o jakou píseň jde, a naučit se ji. 

 

3. 4. 9 Písničky ze sna 
 

V sedmdesátých letech se Jan Hanuš věnoval především tvorbě pro předškolní a školní 

sbory. Roku 1983 vytváří soubor určený pro mírně zkušenější zpěváky, a sice Písničky ze sna, 

op. 101. Cyklus dětských sborů s doprovodem altové a sopránové (sopraninové) zobcové 

flétny, klavíru a dětských nástrojů byl napsán na text Vladimíra Šefla do soutěže tvorby pro 

dětské sbory. Tam Hanuš s touto skladbou uspěl v tematické kategorii Sny a dobrodružství a 

získal první místo. Druhou cenu si v 1983 odnesli Ilja Hurník se skladbou Rozhovory matky 

s děckem a Ivana Loudová za Zpěvy o růži. Všechny tři skladby byly vydány ve sborníku 

vítězných skladeb VII. ročníku skladatelské soutěže Olomouc – Jirkov 1983. Písničky ze sna 
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jsou věnovány Kühnovu dětskému sboru a jeho sbormistru Jiřímu Chválovi a jsou rozděleny 

do těchto částí: 1. Sen, 2. Rozhovor s větrem, 3. Pětník štěstí, 4. Probuzení (Toccata). 

V první části nazvané Sen vykreslí mysteriózní atmosféru úvodní sólo altové flétny, 

poté se připojuje trojhlasý dětský sbor s rytmicky obtížným partem tajemného vyprávění. 

Zábavný text o jednom bláznivém snu zhudebnil Hanuš bez větších melodických skoků, střídá 

polyfonní a homofonní úseky. V závěru se vrací doprovod altové flétny, kdy společně 

s jednotlivými hlasy zopakují úvodní souzvuk a vytvoří tak rámec celé skladbičce. Tajemné 

náladě odpovídá pomalé tempo i velmi slabá dynamika.  

Svým charakterem kontrastní druhá část, Rozhovor s větrem, začíná klavírním 

ztvárněním vanutí větru (šestnáctinové běhy) a do toho nastupuje sbor ve forte s textem 

„Bláznivý větře, přestaň hrát na starý hřeben stromořadí!“ Následně přebírá šestnáctinové 

hodnoty sbor a ve staccatu zazní několik paralelních kvartsextakordů, které mají pro další takt 

předepsaný aleatorní sestup. Poté už nastupuje klasická polyfonní sazba prolínající se 

s klavírními běhy. Prostor pro aleatoriku přichází znovu u posledních slov následujících vět 

„Vítr se zasmál“ a „Bláznivý větře, teď si hraj“. Opět je zde náročnější rytmus a časté změny 

taktů.  

Třetí část je celá a capella, kromě samotného závěru, kdy vstupuje altová zobcová 

flétna a tvoří přechod k následující části. Pětník štěstí již není tak bohatý na změny taktů a 

složité rytmické změny, naopak vyniká krásnou melodičností a hravě melancholickou 

náladou. Opět zde najdeme mnoho polyfonních úseků, navíc se sbor dělí do čtyř hlasů. To 

však jen na krátký úsek, kdy je čtvrtému hlasu svěřena ostinátní figura s textem „myslet na 

lodě“. Vstup altové flétny pak svou tajemnou melodií uzavře tuto klidnou část a attaca 

nastupuje poslední díl cyklu s názvem Probuzení (Toccata).  

Klavírní předehra s tempovým označením Allegro fresco nastiňuje svižný charakter 

celé části. Šestnáctinové sestupné figury pro klavír doprovázejí zpěv téměř po celou dobu. 

Odlehčenou a veselou náladu podpoří i častý tečkovaný rytmus ve zpěvním partu nebo krátké 

pauzy naznačující drobné odsazení některých tónů. Po malé chvíli začíná část vyvolávání 

různých zastávek. Jména měst jsou sice přesně zapsána do not, ale od autora samého je pod 

tím napsána poznámka „jako vyvolávání“. Veselá zpěvná melodie krásně souzní s původním 

textem, vše za podpory výrazného klavírního partu.  V závěrečné části se vrací zmiňované 

vyvolávání názvů měst, tentokrát prokládané sborovou recitací. Dochází k postupné gradaci 

až ke slovům „A tak dál!“. Tam začíná aleatorní část, ke které autor píše: „Všechny děti: 

aleatore. Vykřikují ff libovolná jména měst – „páté přes deváté“ – na určitých i neurčitých 

tónech, dělají prostě „pekelný rámus“. Ve stálém stupňování stoupají intonačně vzhůru. 
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Doprovod klavíru, bicích a trumpetky je ovšem pod vším tímto zmatkem přísně rytmický.“54 

Po vstupu dětské trumpetky pak všichni zakončí aleatorní část výkřikem „Třešť!“. Závěrečné 

dvojverší „Antarktida tam i zpět, jízdenky pro celý svět“ pak jen vytvoří velkolepé finále 

celého cyklu Písničky ze sna. 

 

3. 4. 10 Slunovraty 
 

Čtyřdílná série Slunovraty, op. 104 komponovaná v letech 1983–1987 opět dokazuje 

Hanušův vřelý vztah k tradici amatérského sborového zpěvu a zároveň obdiv 

k nejvýraznějším tvůrcům skladeb pro tato seskupení. Jednotlivé řady tohoto cyklu jsou 

napsány pro různá vokální obsazení, tedy pro sbor dětský, ženský, mužský i smíšený. 

Dětskému sboru je věnována hned první část, ta byla zkomponována na texty lidové poezie 

v letech 1853–1855. Další tři části jsou pak zhudebněním původních veršů Vladimíra Štefla, 

jež jsou jakousi malou poctou klasikům české hudební tvorby.  

Tradice je Hanušovým častým tématem. V průvodním textu ke koncertu pořádaném 

Asociací hudebních umělců a vědců 2. května 1990 v Majakovského sále ÚKDŽ  (tedy v den 

jeho 75. narozenin) se v této souvislosti zamýšlí nad svým poměrem k tradici. 

„Každý tvořivý člověk (nejen umělec!) by měl ve svém díle přinést něco nového, 

původního. Všichni jsme ovšem z něčeho rostli a nakonec vždycky přijde chvíle, kdy svůj 

plamínek předáme dál. – Nikdy jsem neměl jinou ctižádost, než být článkem tohoto řetězu. 

Řetězu, který by lidi nepoutal, ale spojoval.“55 

První řada věnovaná dětskému sboru může být z hlediska formy vnímána, jako 

klasická vokální sonatina pro tři hlasy (SSA). Část první nazvaná Allegro non troppo, fresco 

je napsána v sonátové formě na slovenskou zbojnickou poezii. V dalším dílu Introdukce a 

Scherzo jsou zhudebněny rozmarné české texty, kdy v úvodu zazní klasicky zharmonizovaná 

krásně zpěvná melodie, aby mohla být následně ve scherzu tato nálada zcela přeměněna 

v živé rytmické modely a vynikl tak protikladný žertovný charakter. V obou částech můžeme 

vysledovat, že oba sopránové hlasy jsou velmi často vystavěny na stejném půdorysu, zatímco 

alt tvoří jakýsi protihlas. Soprány jsou často buď v unisonu, v terciích, nebo mají stejný 

rytmický základ. Hanuš pracuje s tempovými změnami i dynamikou, obzvlášť tempová škála 

je zde dosti široká.  

                                                           
54 Originál partitury, uloženo v ČMH. 
55 Leták ke koncertu, uloženo v archivu ČHF. 
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Třetí část Poco adagio je opět na slovenskou poezii, tentokrát se ale jedná o verše 

milostné, což se odráží i v celkovém charakteru. V části poslední (Rondino) zkombinoval 

Hanuš texty z našich tří zeměpisných okruhů – českého, moravského a slovenského. Tři 

písňové texty s dudáckou tématikou nejprve postupně představí. Vždy má hlavní úlohu jeden 

hlas, ostatní doprovází. První soprán představí píseň českou, druhý soprán moravskou a alt 

slovenskou. Poté se písně začnou prolínat, nakonec zazní všechny tři zároveň 

v kontrapunktickém spojení.  

Ostatní řady jsou, jak již bylo zmíněno výše, na texty Vladimíra Štefla. Pro úplnost 

uveďme názvy jednotlivých částí. V závorce je vždy uveden původní název Šeflovy básně, 

která je totožná s jedním z nejznámějších děl vybraného skladatele. II. řada (pro ženské sbory) 

je rozdělena takto: 1. Nenarozenému, 2. Bohuslavu Martinů (Otvírání studánek), 3. Leoši 

Janáčkovi (Listy důvěrné). III. řada (pro mužské sbory): 1. Vítězslavu Novákovi (O věčné 

touze), 2. Josefu Sukovi (Píseň lásky), 3. Josefu Bohuslavu Foersterovi (Velké, širé, rodné 

lány). IV. řada (pro smíšené sbory): 1. Zdeňku Fibichovi (V podvečer), 2. Antonínu 

Dvořákovi (Z Nového světa), 3. Bedřichu Smetanovi (Vltava). 

Jednotlivé části těchto tří řad jsou zároveň vždy věnovány konkrétním sborům a jejich 

sbormistrům. Najdeme zde dedikaci Severáčku a Milanu Uherkovi, Karlovarskému dívčímu 

sboru a Jiřímu Štruncovi, Sboru jihočeských učitelek a Theodoru Pártlovi, Komorní harmonii 

a Josefu Pickovi a dalším. 

 

3. 4. 11 Opus 108 
 

Pod toto opusové číslo zařadil Hanuš tři skladby, které jsou si velmi blízké svým 

tématem i charakterem. Všechny totiž oslavují krásu zpěvu, obzvlášť sborového. Není proto 

divu, že našly několikrát uplatnění na mnoha festivalech a soutěžích, buď jako povinná píseň, 

nebo festivalová znělka.   

 

Sborová lípa 

První část třetího opusu, do kterého jsou řazeny skladby s texty Václava Fischera, je 

nazvána Sborová lípa, op. 108/1. Vznikla však pod jiným názvem, a sice Jirkovská lípa. V 

autografu je uvedena datace dokončení na 2. 10. 1985, zároveň je zde věnování Jaroslavu 

Cyrusovi a jeho sborovým dětem k 40. výročí jejich působení. Po dvou letech skladbu 

revidoval, aby mohla být uvedena v rámci soutěžního festivalu Svátky písní Olomouc 1989. 
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Tento festivalový ročník byl věnován Hanušově tvorbě, proto byla také při této příležitosti 

Sborová lípa společně se čtyřmi dalšími vydána ve sborníku Chvála písně.56  

Jedná se o trojhlasý sbor s doprovodem klavíru, text je jakousi obraznou poctou kráse 

sborového zpívání. Skladba vyžaduje plný zvuk, je tedy vhodná pro početnější tělesa, aby 

vynikl její slavností ráz. To podpoří i klavír vstupující do akordických souzvuků sboru. Svým 

charakterem je skladba vhodná jako festivalová znělka nebo úvodní skladba koncertu. 

 

Chvála písně 

Jediný dvojsbor Jana Hanuše pro dětské hlasy nese název Chvála písně, op. 108/2. Byl 

zkomponován roku 1983 na texty Vladimíra Šefla. Podle slov sbormistra Čestmíra Staška 

vznikl na jeho osobní přání. Pražský dětský sbor pod jeho vedením provedl několik dvojsborů 

především z renesanční doby, ale chtěli do svého repertoáru zařadit i tento typ skladeb od 

soudobých autorů. A tak vznikla Chvála písně pro dva trojhlasé dětské sbory a capella. Svým 

charakterem je blízká později vzniklé Sborové lípě, avšak zde ještě výrazněji vyniká 

harmonická průzračnost souzvuků. 

 

Píseň o ptáčkovi na větvi 

Poslední část tohoto opusu opěvuje stejné téma jako dvě předchozí písně. Opět se 

jedná o oslavu zpěvu a radost z něj. Píseň o ptáčkovi na větvi, op. 108/3 byla napsána v únoru 

roku 1989 na objednávku festivalu dětských pěveckých sborů Svátky písní Olomouc, kde 

zazněla jako závěrečný zpěv všech vystupujících dětí. Veselá píseň pro trojhlasý sbor je 

doplněna bohatě prokomponovaným klavírním doprovodem.  

 

3. 4. 12 Bez opusového čísla 
 

Závěrečná část práce se věnuje těm Hanušovým skladbám pro děti, které nejsou 

opatřeny žádným opusovým číslem. Najdeme zde například Zájezdovou znělku pro 

Příbramský dětský sbor z roku 1959 nebo mnoho úprav lidových písní sestavených do 

sborníků Evropské lidové písně (1976), Evropské vánoční písně (1976). Oba tyto cykly jsou 

psány pro dvojhlasý dětský sbor, první s doprovodem kytary, druhý s doprovodem klavíru 

nebo varhan. Kvantitativně zahrnují 36 lidových písní a 50 koled. Roku 1993 pak vytváří ještě 

jeden cyklus vánočních písní, Koledy z blízka i z dáli, tentokrát s doprovodem dechového 
                                                           
56 Společně se Sborovou lípou zde byly vydány tyto sbory: Chvála písně, Veselý den, Kánony pro dětské hlasy a 
Píseň o ptáčkovi na větvi. 
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kvinteta. Z několika skladeb, které nejsou označeny opusovým číslem, vyberme pouze tři 

zástupce ze sedmdesátých let. Prvním je drobná skladbička na Fischerův text, dále dva 

soubory závažnějších úprav lidových písní.  

   

Holubička bílá 

Roku 1972 zhudebnil Jan Hanuš další Fischerovu báseň, tentokrát o dvou slokách, 

tedy spíše menšího rozsahu. Vznikla tak píseň pro dětský sbor a klavírní doprovod Holubička 

bílá, Sbo 10. Text, kde bílá holubice symbolizuje mír, zpívá sbor jednohlasně, v závěrečném 

šestitaktí vytvoří jednoduchý dvojhlas. Klavír doprovází velmi jednoduše v klasické harmonii.  

Tato jednoduchá skladbička byla roku 1976 Hanušem přepsána pro sbor 

s doprovodem malého komorního orchestru s následujícím obsazením – flétna, klarinet, 

zvonkohra, triangl, dvoje housle, viola, violoncello, kontrabas. Tato partitura je mírně 

netradiční svým zakončením. Jan Hanuš téměř vždy na závěr partitur napsal Bohu díky (příp. 

Deo gratias) s datací dokončení partitury. Tentokrát místo vděčného poděkování nakreslil 

malou rybičku, symbol křesťanství. 

 

Tancuj, tancuj! 

Lidové písně, hry a tance dětí z Čech, Moravy a Slovenska pro dětský sbor a školní 

orchestr, takovým popiskem je opatřen oblíbený cyklus Tancuj, tancuj! z roku 1975. Je 

sepsán pro následující obsazení: dětský sbor a sóla, dětský taneční soubor (ad lib.) a školní 

orchestr ve složení sopránová zobcová flétna (nebo pikola), altová zobcová flétna (nebo 

příčná), klarinet, dudy, bicí nástroje (včetně vozembouchu a velikonočních řehtaček), klavír, 

dvoje housle, violoncello, kontrabas. Cyklus trvající v celku cca 25 minut je rozdělen do tří 

částí dle původu písní: 1. České (zde jsou např. písně Už ho vedou Martina, Jen mi, dudáčku, 

zadudej), 2. Moravské (Kyčera, Kyčera nebo Chodila po včelínku), 3. Slovenské (Ej hora, 

hora či A ja taka dzivočka). Sbor zde zpívá nejčastěji ve dvojhlasé (výjimečně trojhlasé) sazbě 

a je prokládán dívčími i chlapeckými sóly. 

 

Pastorale 

Druhým pásmem lidových písní s vyšší mírou autorské stylizace je Pastorale aneb 

Kytice lidových písní, her a tanců dětí z Československa. Původní verze s klavírním 

doprovodem vznikla na jaře 1978, orchestrální úprava je datována přesně o rok později. 

Orchestr tvoří tyto nástroje: příčná flétna (nebo pikola), dudy, klarinet, lesní roh, trombón, 

bicí nástroje, zvonkohra, preparované piano („struny proplést šustivým papírem, drátem nebo 
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jinou strunou, event. položit na ně ještě kousky plechu, řetízek apod. – tak aby výsledný 

zvukový dojem připomínal cimbál“57), dvoje housle, violoncello, kontrabas.  

Zhruba půlhodinový cyklus je rozdělen do čtyř částí: 1. Vítání jara, 2. Na pastvě, 3. O 

posvícení, 4. Jesličky. Jednotlivé části lze provádět samostatně, scénicky (tanečně) nebo 

koncertně, jak uvádí autor v originálním rukopise. Ke scénickému provedení jsou přímo 

v partituře napsány poznámky. Pastorale je dalším cyklem, kde se Hanuš věnuje tématice 

ročních dob. 

Najdeme zde známé písně (jako např. Rejdovačka, Vrby se nám zelenají nebo Ešče 

dnes budu rozsívat voves), ale i méně známé (Smrtonoško milá nebo Pletla jsem, pletla jsem). 

V druhé části Na pastvě jsou v divadelním provedení zapojeny i autentické zvuky jako bačovo 

hvízdnutí, bečení ovcí, klinkání zvonců a do zpěvu písně Pásla ovečky navíc vstupuje psí 

štěkot. V závěrečné části je použito mnoho koled, včetně Hanušovy často používané My tři 

králové. Povětšinou dodržuje přesné melodie známých písní.   

Obě zmiňovaná pásma lidových písní byla na začátku roku 1980 zaslána do rozhlasu, 

aby zazněla v pořadu Národ písni.58 

  

                                                           
57 Originál partitury, uloženo v ČMH. 
58 V uložené korespondenci J. Hanuše je dochován dopis od Olgy Jelínkové, vedoucí redakce hud. publicistiky, 
v němž žádá skladatele o úpravy lidových písní pro tento pořad. 
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Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapování tvorby Jana Hanuše pro děti. Nejprve jsem 

stručně představila skladatelův život a jeho osudy během nelehké doby minulého režimu. 

Zároveň jsem vyjmenovala jeho nejvýraznější počiny na poli hudební skladby i 

v nakladatelském světě. Stěžejní část práce jsem rozdělila do dvou částí podle typu skladeb. 

Nejprve jsem charakterizovala díla instruktivní, rozřazená dle konkrétních nástrojů. V největší 

části pak představila skladby pro dětské sbory v pořadí dle čísel opusů. Mohli jsme tak 

sledovat vývoj Hanušovy schopnosti psát pro různě staré děti i proměnlivost (nebo spíše 

opakování) některých témat. Zcela záměrně jsem nevěnovala větší pozornost skladbám pro 

vyspělá koncertní tělesa a duchovním cyklům.  

Informace sepsané v tomto textu mohou poskytnout inspiraci jak pedagogům 

hudebních oborů na základních uměleckých školách, tak učitelkám v mateřských školách a 

sbormistrům dětských pěveckých sborů při hledání repertoáru.  

Mnoho dětských sborů vzniklo na texty libretisty Václava Fischera. Jejich spolupráci a 

vytvořeným skladbám se budu podrobněji věnovat ve své druhé bakalářské práci Texty 

Václava Fischera ve tvorbě pro dětské sbory, vznikající v rámci studijní kombinace hudební 

výchova – sbormistrovství.  

Tato práce poskytuje soupis Hanušových děl pro děti a jejich základní charakteristiku. 

Je dokončena přesně v době, kdy by Jan Hanuš slavil své sté narozeniny. Nechť je tato 

bakalářská práce malým poděkováním, že se ve velmi významné míře věnoval tvorbě pro děti 

a že do mladých lidí vkládal tak velkou naději i na sklonku svého života.  
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