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ABSTRACT
Moravian folk songs are characteristic by many specifics which
make them different from Bohemian folk songs. It is particularly
caused by historical context and geographical location. Folk traditions in Moravia go back to the remote past and during its development Moravian folk music went through many changes. What make
it so unusual are primarily the preservation of numerous archaisms
and enriching of tonal procedures by modal ones - by applying characteristic degrees of individual church modes. The interference
of old and more recent elements and indefiniteness of keys are typical features of Moravian folk songs.
The individuality of Moravian folk music also shows in its rhythmical side, which is characterized by frequent uneven figures,
by distinctive phrasing, etc. The phrasing together with the direction of melodic line are the most impressive in its interpretation. So
called fiddle bands, which played in the country, used for the harmonization of songs primarily basic harmonic functions enriched
by some uncommon connection of tones, pedals, etc.
The folk song enjoyed a great interest in the 19th century; numerous collections arose. The collectors found enormous richness
of folk songs and dances, particularly in the southern Moravia,
where some regions, more there anywhere else in our country, retained authentic folk traditions. It is Moravian Slovakia and Moravian
Wallachia in the first place.
The Moravian folk song influenced output of some distinguished
Czech composers in the 19th and 20th century. It is the most noticeably reflected in the works of Leos lanacek and Vitezslav Novak. The
elements of Moravian folk music also penetrated their piano works.

Piano teacher can draw on the wealth of folk songs at the elementary level of teaching. In addition to Czech folk songs, there are also
songs from Moravia in our piano school. They are used as a material suitable for managing some basic pianist habits and skills. Many
authors created successful musical arrangements of folk songs in an
easy piano style, intended particularly for children. They are published either in the Czech piano school or in separate collections.
The folk song has provided some contemporary Czech composers
with an inspiration and has appeared also in their piano works for
children.
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ÚVOD
Moravská lidová píseň je velmi blízká mému srdci. Přestože
pocházím z Valašska, kde se mnohé lidové tradice stále více či méně
uchovávají (a pečuje se o ně především ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), můj vřelý vztah к moravskému
folkloru se utvářel až postupem času. Poznávala jsem, jak hluboká
je studnice bohatství moravské (a potažmo i slovenské) lidové písně.
Fascinovala mě hra na cimbál a zvuk cimbálové muziky. Na Valašsku
i na Slovácku v dnešní době existuje řada kvalitních národopisných
souborů, folklorních kroužků a cimbálových muzik. Moravská lidová kultura je součástí národního dědictví a je dobře, že se i v dnešní moderní době stále těší zájmu jak starší, tak mladé generace. Tradice se díky tomu zachovává i pro další pokolení.
Volba tématu mé diplomové práce byla tudíž docela nasnadě.
Konečně jsem měla pádný důvod podrobněji se zabývat charakteristickými znaky, které činí moravskou lidovou píseň tolik působivou
a originální. Vybrala jsem si téma, které je mi milé, a dala jej do kontextu s oborem, kterému se věnuji — hře na klavír a její výuce
na základní umělecké škole.
Tematika související s moravskou lidovou písní a její inspirací
v klavírní tvorbě se projevila jako velmi široká oblast. Obsah jednotlivých hlavních kapitol by určitě bylo možné rozvést do samostatných prací. Snažila jsme se stručně charakterizovat moravskou lidovou píseň, abych pak mohla její typické znaky odhalovat v klavírní
literatuře z různého úhlu pohledu.
Moravská lidová píseň se v mnohém odlišuje od české lidové
písně. Je to dáno jednak historickými souvislostmi, a také (mimo
jiné) zeměpisnou polohou. V melodice je moravská píseň příznačná

především zachováním četných archaismů, užíváním charakteristických intervalů církevních modů a rozmanitostí tónin. Po rytmické
a harmonické stránce je také velmi svérázná. Tato specifika moravské lidové písně okouzlila některé z významných českých skladatelů. Asi nejmarkantněji se vliv moravského folkloru projevil v tvorbě
Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka. Chtěla jsem osvětlit, jakou úlohu
hrál vztah к moravskému folkloru v jejich životě. Z mého pohledu
mě nejvíce zajímal odraz působení moravské lidové písně v jejich
klavírním díle. Pokusila jsme se některé typické znaky tohoto vlivu
v klavírních skladbách postihnout.
V pedagogické praxi využívají učitelé při výuce klavírní hry nejrůznější klavírní školy a sbírky skladeb pro děti. Zaměřila jsem se
na ty, které věnují větší pozornost právě moravské lidové písni
v úpravách pro klavír ve snadném slohu. Všimla jsem si také, a na
několika příkladech demonstrovala, jak se projevily vlivy moravského folkloru v klavírní tvorbě určené dětem.
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1. M O R A V S K Á L I D O V Á

PÍSEŇ

1.1. HISTORICKÝ VÝVOJ
O počátcích lidové písně na našem území se nám z pramenů
mnoho nedochovalo. V našich zemích hluboce zakořenilo křesťanství, celá duchovní kultura z něj rostla a čerpala podněty a vzory po
staletí, lidový projev nevyjímaje. Dlouho trvalo, než se tehdejší společnost po příchodu křesťanství vypořádala s pohanskými zvyky
a ani navzdory velké snaze se tak úplně nestalo. Přes mnohé církevní zákazy některé z pohanských obyčejů přetrvaly až do dnešních
dob, ještě dnes známe na jaře vynášení Morany (nář. Mořeny) apod.
Patrné zbytky prvků pohanské kultury se tudíž v lidové tvořivosti
obtiskly také.
Postoj církve к výplodům tvořivosti prostého lidu byl negativní.
Nejstaršími doklady o lidovém zpěvu jsou zákazy zpěvu a tance
na hrobech pocházející z 11. a 12. století. Ani o lidových písních
ze 13. a 14- století toho moc nevíme, ze středověkých kronik se
o lidovém zpěvu dozvídáme jen ojediněle, tehdejší spisovatelé a kro^s
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nikari, prevazne knězi, povazovali lidové zpěvy za výtvory hnsne
mysli. Velký vliv na lidový středověký zpěv měl rozvoj liturgického
zpěvu a chrámové hudby. Je známo, že při korunovaci Václava II. lid
svými písněmi krále opěvoval. Do tohoto období spadá vznik nejstarších dochovaných písní duchovních i světských, jako např. Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave, Andělíku rozkochaný. České duchovní písně se těšily velké oblibě, do lidového prostředí pronikaly z kancionálů z protestantského i katolického prostředí a některé zlidověly. Často se doma zpívaly s nápěvem písní světských a jejich ráz
se po staletí měnil jen velmi málo.
9
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První zmínky o konkrétních lidových písních máme až z 15.-16.
století z různých kancionálů, ze zpěvníků jednoty bratrské apod.
Původ těchto písní není jasný, je otázkou, zda šlo o skutečné lidové
písně v pravém slova smyslu či o písně historické rozšířené
na území, kde se mluvilo česky, také není jasné, zda píseň vznikla
v Čechách, na Moravě či na Slovensku.
Konečně ráz písní 17. a 18. století je nám již znám, jelikož se nápěvy předávaly z generace na generaci v ústním podání a zpívaly se
ještě počátkem 19. století, kdy už vznikaly první rukopisné a tištěné
sbírky. Roku 1819 byla vyhlášena v některých zemích rakouské
monarchie, včetně území Moravy a Slezska, nejstarší organizovaná
sběratelská akce, tzv. guberniální sbírka. Tento chvályhodný počin
měl ale vážné trhliny. Vzhledem к tomu, že do sběru byli zainteresováni úředníci bez odbornějších znalostí o lidové kultuře, sesbírali
vše, co si lid v té době zpíval. Kromě písní lidových také pololidové,
módní dobové skladby písně umělé a šlágry. Hodnotných písní
ze starších dob bylo sebráno poskrovnu.
Koncem 18. a 19. století se lidová tvořivost těšila velkému zájmu.
Přímo v terénu zapisovali písně mnozí nadšenci, badatelé i hudebníci. Nejstarší záznamy máme od Martina Zemana z Velké nad Veličkou, к nejvýznamnějším sběratelům patřili František Sušil, František Bartoš, Leoš Janáček a jiní. Teprve tito sběratelé přihlíželi к sociologickým podmínkám vzniku a života lidové písně, snažili se čerpat přímo od pramene. Nejbohatšími oblastmi lidové písně bylo Slovácko a Valašsko. Stáří písní je diskutabilní, málo probádanou otázkou. Udávané údaje byly spíše přibližné. Jaká škoda, že první sběratelé nezapisovali, kam píseň patří a odkud pochází, jak je to
v moderním sběratelství běžné.
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Písně byly sbírány a zapisovány i nadále v rámci institucí к tornu
určených, kde pracovali odborníci. Nejprve byl ustanoven Pracovní
výbor pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku, od roku
1919 to byl Státní ústav pro lidovou píseň, poté Ústav pro etnologii
a folkloristiku. Dnes je to Etnologický ústav Akademie věd České
republiky, kde je uloženo asi 70 000 rukopisných zápisů a zvukových záznamů (ty nejstarší pořizoval Leoš Janáček na počátku
20. století, nejnovější, spadající do dnešní doby, jsou pořizovány již
moderní technikou). Od dob prací prvních nadšených sběratelů byly
už vydány mnohé sbírky sestavovány buď podle oblasti, nebo podle
písňového druhu. Díky snaze sběratelů a odborníků se prohloubily
snahy o zachování lidové písně.
Většina sběratelů nacházela bohatý zdroj lidových písní především
na Valašsku a Slovácku. Písně těchto regionů jsou si hodně podobné.
Regionální zvláštnosti jsou podmíněny historickým vývojem, přírodními, hospodářskými, společenskými a ekonomickými podmínkami.
Valašsko bývalo chudším regionem, hornatým, život nebyl pro tamní
obyvatele lehký. Zpěvem se snažili odpoutat od těžkého údělu, proto
jsou valašské písničky trochu lehčí, klidnější, střídmější. Jsou zde
patrné vlivy pastevecké kultury podobně jako na Ukrajině či
v Rumunsku. Slovácko, kdysi díky značné podobnosti se Slovenskem
označované jako Moravské Slovensko, je nestejnorodým národopisným regionem s vnitřní diferenciací. Jednotlivé části - severovýchod
regionu označovaný jako Kopanice, malá, leč velmi svérázná oblast
v okolí Velké nad Veličkou zvaná Horňácko, Dolňácko (okolí Strážnice
a Uherského Brodu), Podluží v oblasti Břeclavi a Hodonína - se lišily
charakteristickým dialektem a kroji. Pro bohatší a rovinatější Slovácko jsou typické melodie značně pohyblivé, čišící temperamentem
a bujarostí, v rovinách se dobře nesly klenuté táhlé melodie.
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Počátkem 19. století u nás prožívala píseň rozkvět ve většině
oblastí. (Bohužel už na konci století začala lidová píseň a zájem
o ni upadat.) Pohled mladých českých romantiků 19. století na lidovou píseň byl značně zkreslený. V lidovém repertoáru viděli autonomní, jinými vlivy nedotčený projev spontánně tvořící lidové
pospolitosti, která žila úzce spjata s přírodou. Lidová píseň však od
nepaměti podléhala sociokulturním vlivům, byla předávána ústní
tradicí bez notové fixace, a tak muselo bezpodmínečně docházet
к jejímu formování, přijímání nových prvků, varírování konkrétním
nositelem, jednotlivcem i kolektivem. Stále se měnila a vyvíjela, je
tedy dynamickou a otevřenou strukturou. Starší a původní prvky se
překrývaly a míchaly s novějšími a cizími. Ve všech etapách procházela vývojovými změnami, stylovými proměnami, ale máme
o tom bohužel málo dokladů.
Působením těchto vlivů, které jsou projevem obecných vývojových
tendencí, měnila se celková charakteristika domácího repertoáru.
Počátkem 20. století je velmi zřetelný vliv západu a příklon к pololidovým písním, expanze nových žánrových skladeb, šlágrů. Přebíralo
se jen to, co vyhovovalo obecnému vkusu, záleželo také na regionu,
dosavadních uchovaných tradicích apod. Mnohé šlágry pak zlidověly a přešly do repertoáru, který se dnes považuje v některých oblastech za domácí. Ze zpěvníku známe dnes uhlazené podoby písní,
vybírané podle subjektivních estetických hledisek, ale písňový repertoár býval kdysi mnohem členitější. Velká část písní v českých
a moravských sbírkách patří к mladším z 18.-19. století. (Jen v Erbenových, Sušilových a zčásti Bartošových sbírkách jsou zastoupeny
archaické písňové vrstvy z 16., 17. století, a dokonce i starší.)
Repertoár v jednotlivých regionech procházel různou intenzitou
změn. Někde snáze zakořenily nové typy, jinde se déle tradovaly

starší projevy. К výraznějším změnám inklinovaly spíše Čechy
a západní část Moravy. Obvykle se ale překrývaly různé styly a chronologicky různé vrstvy. Na jihovýchodě Moravy se některé písňové
vrstvy proměňovaly méně. Změny spočívaly v postupném mizení starších nápěvů s prvky modality a větším prosazování durových nápěvů,
docházelo к rozdílnému přednesu, к metrorytmickým proměnám
apod. Více takových posunů zaznamenávaly písně milostné, rekrutské, pracovní, méně se to dotklo písní obřadních, poměrně stálé byly
také písně к točivým tancům, přestože je postupně vytlačovala módní
polka a valčík. V různých vlnách pronikaly do zpěvu umělé skladby,
důležité místo si vydobyla a dodnes drží lidovka (autorská tvorba
vycházející z městského folkloru, jedná se vesměs o líbivé melodie,
jejímž základem byla lidová píseň, známými v této souvislosti jsou
jména Františka Kmocha nebo Karla Hašlera). Hranice mezi lidovými
a zlidovělými písněmi je už málo zřetelná.
Od druhé poloviny 19. století rozkvět lidové písně postupně stagnuje. Opadá zájem o tradiční lidovou kulturu, o lidovou píseň.
Tento přirozený vývojový proces postupoval od západu na východ.
Ukázalo se, že nerovnoměrně. V některých oblastech staré zažité tradice odolávaly mnohem déle, včetně tradičního způsobu zpěvu
a původního repertoáru. Mezi tyto šťastnější patří také severovýchod a jihovýchod Moravy. Především díky některým jedincům se
zachovaly tradice, které ještě dnes můžeme v podání těch nejstarších
pamětníků zachytit. Na mnohých místech jsou to jen torza toho starého. Někde se můžeme setkat s vědomým návratem a oživováním
původních regionálních tradic. Většinou je ale tradiční repertoár
smíšený nebo překrytý novějšími vrstvami.
Úpadek zájmu o tradiční projevy šel ruku v ruce s celkovou
modernizací společnosti, lidé často opouštěli vesnice a odlehlé

oblasti a snažili se uplatnit tam, kde se jim naskýtal vyšší životní
standard, odcházeli do měst za prací. Ráz pospolitosti a běžného
života na venkově se začal proměňovat. Jak dokazuje pohled do historie, přetrvá pouze to, co má pro člověka skutečnou hodnotu. Stejně je tomu v případě lidové písně. Přesvědčila nás, že je životaschopným útvarem, že je právem součástí našeho kulturního dědictví. Přes veškeré změny, kterými za dlouhá staletí prošla především
díky měnící se duchovní a hmotné kultuře, překonala údobí obecného nezájmu o folklor, a přestože již celé generace nemají к lidovému umění žádný emotivní vztah, i v dnešní době se těší pozornosti nejen odborníků, ale i širší veřejnosti.
Bohužel se tak už neděje v jejím přirozeném prostředí. Přirozené
zdroje lidového zpěvu slábnou. Postupně se začaly stírat odlišnosti
typické pro určité regiony, měnila se funkce lidové písně, její prvotní význam vymizel. Hudební a taneční folklor existuje v primární
podobě jen ojediněle v některých místech jihovýchodní Moravy. Ale
v hojném počtu fungují nejrůznější folklorní organizace, soubory
a skupiny. Zasluhují se tak o další šíření a uchovávání starých písní,
obnovují se tradiční nástrojové sestavy.
Tradiční folklorní projevy se provozují v netradičním prostředí
(na festivalech, přehlídkách, při výjimečných slavnostech, na zábavách apod.). Původní široký písňový repertoár je dnes značně omezen. Dnes již není tak podstatné, jakou měly v minulosti písně
úlohu a při jakých příležitostech se zpívaly. Členové nejrůznějších
národopisných skupin a souborů vybírají do svého repertoáru jen
to, co je schopno obstát v současné společnosti, co vyhovuje dnešním estetickým kritériím. A tak je lidové písni vtiskována podoba
bližší dnešní společnosti a jejímu způsobu života. Folklor tak dostává funkci především společenskou, vycházející z přirozené potřeby

člověka bavit se, sdružovat se. Dnes již hovoříme o tzv. druhé existenci folkloru, o folklorismu. Objevuje se ve dvou základních podobách. Buď se folkloristé snaží co nejvíce přiblížit tehdejší hře hudců
a improvizují s méně či více domluveným doprovodem, hrávají především к zábavě, nikoli na koncertech. Nebo přistupují к lidové tvořivosti jako к prostředku uměleckého ztvárnění a vyjádření a snaží
se pečlivě připravit pásmo, jímž se snaží co nejvíce přiblížit tradici
a rekonstruovat ji. Děje se tak v profesionálních či amatérských souborech. Důležitý by měl být výběr a citlivé zpracování materiálu. Je
potřeba seznamovat širokou veřejnost s její minulostí, s tradicí lidové kultury a umění. Nevhodný kulturně společenský podtext může
mít na pozitivní vztah к folkloru neblahý dopad. Předpokladem
správné interpretace jsou důležité individuální vlastnosti, a především prostředí, kde interpreti vyrůstali a žili. Originální znaky interpretace se dědily z pokolení na pokolení. Národopisné soubory svou
uvědomělou činností přispívají к obohacení dnešního života. Seznamují širokou veřejnost s tradicemi lidové kultury a v dnešní moderní společnosti tak pečují o významné kulturní hodnoty, jež se nám
po generace zachovávaly. Díky tomu tak alespoň část z toho přetrvá
a předá se dalším generacím.
Zpočátku se lidová píseň v Čechách i na Moravě vyvíjela souběžně.
Rozdíly se začaly projevovat až asi v 16. a 17. století, kdy na východ Moravy přicházeli valašští pastevci, zatímco v Čechách sílil vliv baroka a klasicismu. Na zámeckých sídlech a v tamních kapelách působili i hudebníci z venkova, díky kterým prvky umělé hudby pronikaly do lidové tvorby. Členové šlechtických kapel podávali nejstarší svědectví o hudecké
hře venkovanů, podle nichž se to hemžilo paralelními oktávami a kvintami a nečekanými disonancemi, což bylo v té době v hudbě umělé
nepřípustné, a proto hrou venkovanů učení muzikanti pohrdali.

Přestože se lidová píseň do určité doby vyvíjela jak v Čechách, tak
na Moravě souběžně, jsou snahy veškerý folklor z Moravy zahrnout
pod pojmem moravská lidová píseň a přisuzovat tomuto repertoáru
odlišné charakteristické rysy než lidové písni z Čech. Českomoravská hranice východního a západního písňového typu, vymezená přibližně od Pavlovských vrchů přes Žďánický les, Chřiby, Hostýnské
vrchy až к Moravské bráně, zároveň tvoří s určitou rezervou pomyslný předěl středoevropského hudebního folkloru. Velmi stručně
můžeme popsat jednotlivé prvky takto: zatímco český, západní styl
je značně podobný lidové písni německé a rakouské, východní
Morava inklinuje spíše к lidové písni karpatského oblouku. Pro
Moravu jsou typické větší nářeční rozdíly, značný podíl písní epických. V Čechách převládá pravidelná stavba, základní rytmické
hodnoty, na jednu slabiku obvykle připadá jedna nota, koruny, rytmické nepravidelnosti nebo tečkované rytmy zde nenajdeme. Rytmus písní je určován hudebním cítěním, nikoliv metrickým rozměrem textu. V Čechách rostl vliv durových nápěvů, časté jsou
melodické postupy v tónech tónického kvintakordu, převládá lichý
(tedy třídobý) takt nad sudým.
Východní písňový typ se naopak vyznačuje řadou specifik, jaké
v západním písňovém typu nejsou obvyklé. Střední a západní Morava se více blíží českému folkloru, jihovýchodní Morava má mnoho
podobného se slovenskou lidovou tvořivostí a východem vůbec.
Vyniká převahou mollových nápěvů nad durovými, archaickými
vrstvami, významně je zastoupena modalita, tonální pestrost, časté
jsou chromatické postupy. Je zajímavá výraznou rytmizací, rytmickou rozmanitostí. Užívá se rytmických nepravidelností, triol, kvintol. Příznačné je rozvolnění rytmu, jenž je těsně spjat s metrem
textu. Vyskytují se zde často táhlé písně mající otevřenou hudební

podobu. A především regiony zvláště na východní Moravě si dlouho
podržely autentické folklorní aktivity více než kde jinde v českých
zemích.

1.2. MELODIKA
Jak už jsme se zmínili, jsou snahy rozlišovat rozdíly v lidové písni
na Moravě a v Čechách. Pokusme se některé typické moravské zvláštnosti, potvrzující toto mínění, vystihnout. Naše pozornost se zaměří
především na dvě etnografické oblasti, které jsou svým jedinečným
folklorem proslulé. Jedná se o Slovácko a Valašsko. Oba tyto kraje
byly v rámci našich zemí v historickém pohledu o něco zapadlejší
a velmi odlišné ve stylu života. Paradoxně této „zaostalosti" vděčí za
to, že se více než kde jinde zachovávaly a přetrvávaly zažité tradice,
jež dodnes budí zájem odborníků i laické veřejnosti.
Moravská lidová píseň vyniká podmanivou melodikou. To, co činí
moravskou lidovou píseň tak výjimečnou a jedinečnou, jsou především
její velmi četné nápěvné archaismy. Mohou se snad jevit jako moderní
a smělé ve výrazu, jsou ale důsledkem dlouhodobého přetrvávání
archaického hudebního cítění. Písně této oblasti jsou tak zvláštní, jelikož se archaismy uchovaly a zároveň do nich pronikaly v novější době
dur-mollové a další prvky. V tom spočívá jeden ze základních rozdílů
s lidovou písní Čech. Jan Trojan dělí vývoj moravské lidové písně na tři
období — na fázi archaickou, fázi starou a fázi novou.1 Vzhledem к tomu,
že stáří naprosté většiny písní nelze přesně určit, nejsou jednotlivé fáze
časově ohraničeny slouží к vymezení společných typických znaků.
Dělení je pouze přibližné, nelze přesně sledovat posloupnost vývoje,
jednotlivé vrstvy se prolínají a právě díky jakési hybridnosti vyplývající
z tohoto míšení vzniká nesmírné bohatství nápěvů.
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Archaické období je pro moravskou lidovou píseň nejpodstatnější. Vyznačuje se užíváním archaických řad, vokálním jednohlasem
s typickou sestupností, užitím praemodálních struktur. Archaickými
stupnicovými řadami rozumíme neúplné stupnicové řady rozmanité dvou- až šestistupňové struktury. Výrazným archaickým prvkem
je zdůraznění čtvrtého stupně, nápadného zejména v durových
nápěvech. Dalším významným znakem archaických nápěvů jsou
tzv. kolísavé tóny. V lidové písni se vyskytují velmi často. Znamená
to, že se jeden tón v stupnicové řadě vyskytuje ve dvou podobách,
v základní a zvýšené nebo snížené. V nové době je pochopitelně problém je odlišit od tónů alterovaných nebo chromatických, ale nelze
je zaměňovat. Kolísavé tóny, bývá to často třeba třetí stupeň, mají
více než v hudbě jiných kultur vliv na harmonii. Na tento jev v písních poukazoval ve svých studiích už Leoš Janáček. 2 (Kolísavý čtvrtý stupeň se v Janáčkově tvorbě vyskytuje často.) Původ v archaickém období mají také ustrnulé nápěvné struktury s výrazným melodickým charakterem. Ojedinělé melodické obraty dvou až čtyř tónů
v rámci tónové řady byly po staletí tvrdošíjně zachovávány. Patří
mezi ně např. obrat descendenční malé frygické sekundy, obrat zvětšené lydické kvarty apod.
Stará vrstva je již ve znamení úplných stupnicových řad,
tzv. modality.

Nejsou však totožné s církevními mody. Středověké

lidové melodie sice zachovávají nápěvný obrys starých církevních
tónin, ve vnitřní struktuře se však odlišují. Badatelé se zabývali otázkou, v čem spočívá rozdílnost modality hudby umělé a lidové. Tak
např. Karel Vetterl používá názvy církevních tónin jen jako pomůcku к rozlišení intervalových vztahů v nápěvech, jejichž tónové řady
se nekryjí s běžným dur-mollovým harmonickým cítěním. Leoš Janáček staré tóniny nepřipouštěl. Byl si také vědom, že struktura v lido-

vých písních je složitá a nelze ji vymezit pouze na dur, moll či církevní tóniny. 3
Vzájemné pronikání prvků archaických, modálních a dur-mollových je pro nápěvnost moravské lidové písně příznačné. Čím se tedy
liší modální nápěvy lidových písní od církevních tónin? Modální
nápěvy neodpovídají vývojovému stupni dosaženému v církevních
tóninách. Určitý charakteristický interval (v moravské lidové písni
jsou to především dórská sexta, lydická kvarta, mixolydická septima), jenž je v nápěvu markantně zdůrazněn, se vyskytuje v podobě,
jaká není v církevních modech obvyklá. Dórská sexta se užívá často
jako nápěvný vrchol na nejvyšším místě, lydická kvarta je užívána
jako descendenční nezpěvný krok. Mixolydická septima se převážně
objevuje jako velká sekunda pod základním stupněm, vzniká tak
jedna z nejcharakterističtějších kadencí, která zaujala i Janáčka, říká
se jí „moravská

modulaceNutno

podotknout, že se všechny jme-

nované intervaly vyskytovaly již v době archaické.
Fázi novou můžeme charakterizovat jako vokálně instrumentální,
s bohatou akordikou. Velký vliv začíná mít hudba umělá a pololidová a celkově lidová tvořivost směřuje к dur-mollové tonalitě. Vzájemné pronikání prvků archaických, modálních a dur-mollových je
pro moravskou lidovou píseň určující. To se v umělé hudbě nikdy
v takové míře nedělo.
Základními tóninami moravské lidové písně jsou tónina durová
a mollová. Durovost stupnice je jiná, než jak ji vnímáme v české
lidové písni. V moravské lidové písni se v rámci durového charakteru vyskytují zvláštní útvary, různé starobylé melodické prvky, neodpovídající vnitřní strukturou durové stupnici. Ještě větší rozmanitost zaznamenává mollová stupnice. Je bližší starým modálním útvarům, často souvisí s aiolskou, dórskou či jónskou a dodává morav-

ské lidové písni zvláštní půvab. Nejvýstižnějším
že v moravské

je asi

konstatování,

lidové písni se mísí různé mody a stupnicové

a vznikají tak hybridní tvary, které jsou blíže nevymezeny

a

řady,

nepojme-

novány. Určit přesně tóninu je obtížné.

1.3. HARMONIE
Sběratelé se soustřeďovali především na nápěvy písní, na harmonii už méně. Proto o harmonické stránce ucelený obraz bohužel
nemáme. Nejstarší zápisy hudecké hry jsou od Martina Zemana
z okolí Velké nad Veličkou. Ne všechny písně mají harmonickou
strukturu stejnou, patrně ty převzaté odjinud jsou po harmonické
stránce střídmější. Nejčastěji se objevovala tonika a dominanta,
méně subdominanta. Harmonickou složku zastávaly kontry, hrávaly
obvykle dvojhlas. Je problém zapsat netypickou melodii moravských
písní, natož zachytit do not zvuk celé hudecké kapely. To je úkol
hodný fundovaných odborníků. Vertikální složkou se až doposud
zabýval nejvíc Leoš Janáček.4
Když srovnáme v umělé hudbě období starých slohů a třeba
impresionismus po stránce horizontální a vertikální důležitosti, zjistíme, že ve vývoji doznává velkých změn. V lidové písni se to neobjevuje. Jedna složka je závislá na druhé. Harmonizace se ustálila, až
když se hra hudců začala zapisovat do not. Hudecké i pěvecké zkušenosti se předávaly bez notového zafixování, nápěvná složka se rozvíjela více než harmonická. Hudci neměli žádné hudebně teoretické
znalosti, asi těžko něco věděli o obratech akordu apod. Dnes to
ovšem nemůžeme podrobněji zkoumat, protože už známe jen
to novější stadium.
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Originálním prvkem v harmonii moravských lidových písní je střetávání

prvků

funkčních

a modálních.

Lidová tvořivost dosáhla

v tomto ohledu ojedinělého stupně vývoje. Výjimečná byla schopnost hudců zpracovávat řadu podnětů a vytvářet originální prvky
v harmonii i melodii. Kdysi byly častější modální spoje. Svérázné
útvary na poslech patrné oživily jinak běžné spoje. Jedná se o spojení v rámci dur-mollového systému nebo o „nedoškálné spoje", které
vypadají, že vybočují z dur-mollových pravidel, ale vlastně je jen rozšiřují o prvky modální. Pro příklad uveďme „dórský" spoj prvního
a druhého stupně, „mixolydický" spoj druhého a pátého stupně. Tyto
„církevní spoje" ale nezastávaly úlohu harmonických závěrů. Modálně zabarvené akordické spoje jsou zajímavější v durové tónině. Svébytnost v harmonii moravské lidové písně nespočívá ani tak v hojnosti prostředků, jako spíše v nápaditém uspořádání několika svérázných prvků zvláštně napojených na nápěv.
V moravské lidové písni se přirozeně objevuje bohatá tóninová
variabilita. Hráči spontánně přecházeli do jiných tónin, modulace
u hudců však nebyly (ani nemohly být) nikterak podloženy teoretickými znalostmi. Nejedná se tedy o modulační postupy, jak je
známe v hudbě umělé. To, co vypadá nahodile s jistým nádechem
exotičnosti, ale ve skutečnosti mělo svůj řád. Jan Trojan nazývá
takovéto procesy tonálními změnami založenými na svébytnosti
nápěvných typů. 5
Na modulační procesy v lidových písních musíme nahlížet v souvislosti s výskytem častých kolísavých tónů a archaických melodických obratů. Právě na první poslech neobvyklé obraty jsou důsledkem působení kolísavých tónů. Zvláštní spojení vzniklá jako důsledek výskytu kolísavých tónů jsou typická chromatickými změnami
či harmonickou příčností. Kolísáním jediného stupně může dojít

к výrazným harmonickým změnám, třeba v případě třetího stupně
v dur i moll. (I to je rozdíl oproti české lidové písni, kde se takové
jevy vyskytují málo.) Oscilace mezi dur a moll je v moravské
písni jedním z nejtypičtějších

lidové

projevů.

Vyplývá z toho, že tonika v moravské lidové písni je velmi labilní,
její účinek je kolísavými tóny oslabován, a přestože ji považujeme za
východisko harmonického dění, musíme na ni pohlížet poněkud
jinak než na toniku hudby barokní a klasicistní s terciovou výstavbou. Tónorody se zde prolínají, na rozdíl od české lidové písně více
ovlivňované umělou tvorbou s kořeny v západní hudbě. Ale i úloha
dominanty bývala odlišná od jejích funkcí v hudbě umělé. Často
byla spojována drsným, neklasickým způsobem. Výskyt pátého
stupně není tak častý. (Četností zastoupení pátého stupně v moravských písních se zabýval Leoš Janáček a došel к překvapivému závěru: z tisíce písní podrobených zkoumání jich pouhých šedesát mělo
pátý stupeň uprostřed a jen patnáct na konci nápěvu.) Žádnou
výjimkou nebývala podoba mollové dominanty v durové tónině,
či naopak durové dominanty v moll. Mimotonální

dominanty

možná pronikaly do lidového prostředí z pololidové nebo umělé
tvorby. Důležité místo měla druhá dominanta v dur, až potom následuje subdominanta. Její menší význam zapříčinilo to, že se málo
užívala v kadencích, i když jsou známy případy, kdy obzvláště ve
starých melodických útvarech končila píseň na čtvrtém stupni. Nejzajímavější funkční podobu měla subdominanta přirozená mollová
v mollové tónině. Z analýzy několika desítek záznamů vyplývá,
že právě výše zmíněné funkce měly v hudecké harmonii nejdůležitější postavení.6
Harmonicky pestřejší byla durová tónina, často s lydickým zabarvením. Ta také v písních převažuje. Mollová tónina byla v tomto směru

méně pestrá. Zajímavým jevem býval v hudecké hře tzv. hudecký tón.
V dominantním sekundakordu se v některém z vnitřních hlasů objevil
nedoškálný tón, ku příkladu fis v dominantním akordu С dur. Takováto zvláštnost není příliš patrná z pouhého zápisu, je nutno ji slyšet
v podání hudců. Zásoba hlavních akordických funkcí se moc neměnila, ostatních ano. Postupně do hudecké hry pronikaly zmenšené septakordy, mimotonální dominanty apod.
Harmonické kadence byly obvykle podobné těm v umělé hudbě.
V moravské lidové harmonii neznali klamný spoj, přestože jej upravovatelé lidových písní používají. Na rozdíl od české lidové písně,
kde je harmonické dění rozloženo pravidelně, je hustota harmonické intenzity v moravské lidové písni rozmanitější, najdeme harmonicky silnější i slabší místa.
Harmonie novodobé moravské písně prošla nejrůznějšími změnami. Především se postupně měnil podíl dur a moll, mollové tóniny
nabývají značně na oblibě, stávají se rovnocennými s durovými
a věnuje se více pozornosti jejich harmonizaci. „Vzdor vžité představě
o převaze mollové stupnice v moravské nápěvnosti hraje i na Moravě stále
vůdčí roli durovost. Na rozdíl od jiných lidových kultur neměli moravští
hudci nikdy moll ve zvláštní oblibě''J

(O durovosti moravské lidové

písně jsme se již zmiňovali.) Vliv poloumělé a umělé hudby je velmi
markantní. Výsledkem toho je potlačování typických hudeckých
spojů. Do moravské lidové písně proniká také tzv. novouherský styl
ze Slovenska. Díky těmto vlivům objevují se v harmonizaci moravských písní často mimotonální dominanty, zmenšené septakordy,
náhlá vybočení a modulace, posunutí nápěvného modelu o kvintu
výš apod. Teprve v této nové fázi se plně rozvíjí vertikální cítění
v lidové písni, založené již zcela akordicky. Lidová kultura ale ne
zcela ustupuje novým vlivům, zase dochází к míchání starého

a nového. Široké vrstvy obecenstva však pravděpodobně zůstanou
již nakloněny nové fázi lidové písně. V dnešní době se setkáváme
většinou právě s ní.

1A
Moravská

RYTMUS
lidová

píseň je typická

svou rytmickou

rozmanitostí.

Častý výskyt triol, kvintol a dalších proměn základních rytmických
hodnot umocňuje v hudbě pohyb. Působivě vyznívá střídání pravidelných a nepravidelných útvarů, tyto rytmické změny mnohdy
narušují slabikovou organizaci textů. Uspořádání rytmických hodnot není nahodilé, časem se ustálilo charakteristické frázování, určité rytmické modely, často se odlišující region od regionu. Frázování
společně s vedením melodické linky jsou v moravské lidové písni
a její interpretaci nejpůsobivější. Především v táhlých písních
východního typu je příznačná metrická nepravidelnost. Takové
písně je lépe, na rozdíl od českých, které lze bez problémů zapsat
v pravidelném taktu, zaznamenávat bez taktového omezení. Tempo
písně mimo jiné závisí na prostoru, kde se píseň zpívá, tzn. ve volné
přírodě, nebo v malé místnosti. Při interpretaci jsou rytmus a metrorytmické vztahy velmi podstatné. O prapůvodu rytmu v písních se
badatelé mohou stále jen domýšlet. Možná je to rytmus práce, kolébání kolébky, kosení trávy, možná kolovrátek. V dnešní hudební praxi
se klade důraz v první řadě na melodii, až potom na rytmus, díky
čemuž může být lidová píseň nesprávně interpretována. Měli bychom
mít na paměti, že kdysi byl vztah rytmu a melodie opačný, právě rytmus byl pro venkovského hudebníka či zpěváka prvořadý. ^
К působivým

projevům

intei-pretace patňly

také agogické

změny.

Agogika byla většinou závislá na prožívání textu, ale na některých
místech písně mohou být agogické změny za dlouhá léta zafixovány.

Např. u táhlých písní se nápěv ke konci zpomaluje a rytmicky uvolňuje, při stupňování výrazu se tempo zrychluje, při uklidňování
zpomaluje. Dynamika v prostředí lidové písně se až na výjimky
nepěstovala, bylo to pouze otázkou estetického hudebního cítění
zčásti vrozeného, zčásti získaného praxí, protože lidové písně se
nezapisovaly, byly do vzniku prvních notových záznamů jen živou
interpretací. Důležitou úlohu mají melodické tóny ve vokálních
nápěvech. Stabilizovaly se s rozkvětem hudecké hry a staly se melodicko-harmonickým výrazivem. Jedná se především o časté střídavé
tóny, průchody, volně nastupující průtahy, předjímky atp.

1.5. HUDEBNÍ NÁSTROJE A NÁSTROJOVÁ SESKUPENÍ
Nástroje, na které lidoví muzikanti hráli, se začaly zkoumat
poměrně pozdě. První záznamy hudecké hry spadají až do 19- století. Ne každý nástroj používaný venkovany se musí nutně pokládat za
lidový. Za lidový nástroj v nejvlastnějším slova smyslu se považuje
takový, který ve venkovském prostředí skutečně vznikl a byl uchováván. Hrálo se, na co se jen dalo. Používaly se i naprosto primitivní nástroje — řehtačky, chřestidla, plecháče, nástroje vyrobené z přírodních materiálů. К muzicírování se na vesnici používala široká
škála nejrůznějších instrumentů (kobza, niněra, všelijaké druhy píšťal a trouby, ozembouch). Právě ve východomoravské části naší země
se nejdéle udržely řady tradičních nástrojů. Dnes se už s typickými
lidovými nástroji v pravém slova smyslu setkáme jen okrajově v souborech snažících se oživovat staré folklorní tradice. Vymizení většiny z nich šlo ruku v ruce s ústupem tradičních forem lidové kultury, postupně byly nahrazovány různými dokonalejšími instrumenty.
Často se do lidového prostředí dostaly nástroje převzaté z umělé
hudby. Lidové nástroje obvykle neprodělávaly takový vývoj jako ty,

které se užívaly pro produkci hudby umělé. Také se mnohde dodnes
udrželo staré držení smyčcových nástrojů na levém rameni. Naproti
tomu lidoví výrobci často sestrojovali zcela originální nástrojové typy
či varianty. Do lidového prostředí pronikaly především klasické smyčcové nástroje (výraz fidlat je český germanismus /fiedeln = hudlat,
šumařit/ mající spojitost s prapředkem dnešních smyčcových nástrojů zvaným fidula). Od 16. století zdomácněly v lidovém prostředí další
předchůdci smyčcových nástrojů a muzikanti si je různě upravovali
pro svoji specifickou potřebu (viz např. třístrunné valašské housle
ochlebky). Ujaly se především housle a basa, viola a violoncello méně.
Hra na strunné nástroje bývá označována

jako hudení. Z toho jsou

odvozována označení hudec a hudecká kapela.
Používané hudební nástroje měly vinou svých mnohdy omezených možností vliv na utváření harmonie, ale i melodie. (Demonstrovat to můžeme např. na oblíbeném nástroji lidových muzikantů,
kterým byly dudy. Kvůli malému počtu melodických tónů dud bylo
tonální omezení nutné a i možnosti harmonického provedení byly
značně ochuzeny vinou jednoho nehybného basového tónu.)
Jedním z nejstarších a nejtypičtějších nástrojů pastevců a venkovských muzikantů byly dudy, na Moravě zvané gajdy. O jejich dominantním postavení vypovídá archivní zápis z roku 1666, v kterém se
píše, že v devatenácti obcích vsetínského panství působilo toho času
dvaadvacet gajdošů, dvanáct hudců a jeden cimbalista. Koncem 18. století měly gajdy dvě píšťaly, z nichž jedna vydávala jen jeden basový tón
a druhá měla nejvýš sedm tónů diatonicky uspořádaných, přefukování možné nebylo. Gajdy se těšily veliké oblibě až do šedesátých let
19. století, pak byly postupně vytlačovány dokonalejšími nástroji.
Z dnešní zkušenosti, tak jak známe mnohé folklorní soubory na
Moravě, bychom se mohli domnívat, že venkovským kapelám vévo-

dil od pradávna cimbál, leč není tomu tak. Do lidového prostředí se
dostal asi kolem roku 1700, neudržel se však dlouho. Na Horňácku
se neujal vůbec, i když pro změnu na Valašsku se na něj běžně hrálo
už od 17. století a udržel se až do počátku století dvacátého. Cimbál
stavěný lidovými výrobci měl různý rozsah, nosil se s popruhem přes
krk, ale jelikož byl značně těžký, pokládal se na kolena nebo na stůl;
paličky byly kovové nebo dřevěné, někdy obalované plstí, tlumilo se
předloktím. Způsob hry posledních moravských cimbalistů na tento
malý cimbál mapoval a zaznamenával Leoš Janáček. Díky možnostem hry na cimbál se rozvíjelo bohaté harmonické cítění. V roce 1866
byl již velký cimbál postaven na čtyři nohy, opatřen tlumiči a chromatickým uspořádáním strun v rozsahu čtyř oktáv. Velký cimbál byl
sice zásluhou romských hudebníků rozšířen po celé Evropě, к nám
však pronikl jen okrajově, první až ve třicátých letech 20. století, kdy
už u nás kralovala dechovka. Cimbály byly velmi drahé, a proto jich
na Moravě bylo málo. Uplatnily se hlavně v oblastech organizovaného folklorního hnutí. Zpočátku bývali cimbalisté samouci, dnes úroveň stoupá a hráči se profesionalizují.
Zpočátku byli venkovští hudebníci, pištci a hudci považováni za
osoby bezprávné a nečestné a byli napadáni církví. Hráli totiž většinou
na tanečních zábavách, jež byly církevními hodnostáři považovány za
nemravné. Později měli hraní venkovští poddaní jako vedlejší zdroj
obživy, počet hudebníků se zvyšoval. Od 18. století měli venkovští kantoři vliv na hudební život ve vesnici a vychovávali další muzikanty.
Východ Moravy nebyl tolik zasažen tzv. artificiální hudbou. Přesto se
úroveň hudebního vzdělání pomalu zvyšovala.
V 16. a 17. století byl často jen dudák sám jediným venkovským
muzikantem. Časem se stala typickým seskupením tzv. gajdošská
dvojka. Housle měly hlavní melodii (prim) a gajdoš ji zdobil (cifro-

val). Pak se přidaly druhé housle, tzv. kontry, zvýrazňující harmonickou stránku a rytmus. Seskupení bylo obohacováno o další
nástroje, jako byly třeba malý cimbál, klarinet či nástroje jemu
podobné atd. Kontry a basa hrávaly tzv. duvaj, nepřetržitý smyk
nahoru a dolů zdůrazňující sudé doby. Obsazení hudeckých kapel
mohlo být různorodé, každý hrál, na co mohl a uměl. Muzikanti
byli samouci, učili se odposlechem

a postupným

začleněním

do kapely, neznali noty a neměli ani ponětí o hudební teorii. Nějak
se při souhře dorozumívat museli, a tak používali svérázné termíny
(„verchom", „spodem" apod.). První zápisy do partitur pořizoval
přímo v terénu Martin Zeman z Velké nad Veličkou až ke konci
19. století. Z nich se dovídáme, že tehdejší venkovští hudci užívali čtyři
základní gryfy (tóniny), horní D dur, prostřední С dur, dolní
G dur, uherský A dur a stejnojmenné mollové, na Valašsku tomu bylo
obdobně. Rozmach dechových kapel a jejich sílící obliba v 70. letech
předminulého století někde typická hudecká seskupení vytlačily.

1.6. PÍSŇOVÉ DRUHY
Píseň a hudba obklopovala člověka od pradávna v rozmanitých
podobách. Zpívalo se při nejrůznějších příležitostech, při práci,
odpočinku, slavnostech, obřadech, zábavách atd. Vesnice kdysi tvořila především pevný celek jak po stránce hospodářské, tak
i duchovní. Pospolitost v obci fungovala naprosto přirozeně, obec
řídila zábavu a práci dospělých i mládeže, všichni se zdravili, mladé
pokolení bezděčně přijímalo dědictví od starších, včetně písní.
Výchova v rodině měla zásadní vliv na formování a rozvíjení zpěvnosti dětí. Od jednoduchých ukolébavek, her dospělých s dětmi,
celé řady říkadel a popěvků s důrazem na slovesnou a rytmickou
stránku, to vše bystřilo vnímavost dítěte a napomáhalo к rozvíjení

hudebnosti. Dříve byla lidová píseň součástí kulturního a společenského života, bylo přirozené, že člověk svoji hudebnost aktivně
a uvědoměle rozvíjel a pečoval o ni.
O lidové písni se říká, že nemá autora. To je ale mylná teorie.
Každá píseň je samozřejmě dílem nějakého autora, není to výplod
kolektivu, jen už dnes nedokážeme zjistit, kdo kdysi tu kterou píseň
vymyslel. Skládal, kdo dovedl, ale zpíval každý, komu se líbila.
Pevná pospolitost se vyznačovala také ve vztahu к písním. Lidovou
se stala jen taková píseň, která odpovídala všeobecnému vkusu
a obyčejům, kterou si lid ve vesnici oblíbil, šířil ji dál a jež „přežila"
alespoň tři generace. Jelikož nebyla nikde zapsána a šířila se pouze
ústně, nezůstávala beze změn; lidová pospolitost tak zasahovala
do individuální tvorby a upravovala si ji po svém.
Píseň se šířila také za hranice vesnice, dříve chodívalo světem mnohem více potulných lidí, roznášeli tak nejen zprávy, ale i staré lidové
písně, a především v odlehlých osadách bývali srdečně vítáni. U lidových písní jsou běžné nápěvy všeobecného charakteru, ke kterým se
pojí více různých textů. Rozdílné texty na jeden nápěv vznikaly nejen
uvnitř lokality ale i v rámci různých etnografických regionů. Obecně
platí, že existuje více textů než nápěvů. Ale i obráceně, můžeme se
setkat s jedním textem zpracovaným v různých melodiích. Proměny
textové složky v písních nebyly tak běžné jako změny v nápěvech.
Vznikaly písně různého druhu. Nejvíce se nám zachovalo lyrických a milostných.

O lásce šťastné i nešťastné, o zklamání, rozchodu,

žertovném škádlení. (Zajímavé je, že písně předmanželské milostné
jsou radostné, naopak písně o manželství už optimismus ztrácejí,
často se v nich objevuje motiv těžké úlohy vesnické ženy atp.)
Na Moravě bývaly hojněji než v Čechách rozmanitě zpracovávány
epické písně a balady.

Nejednalo se o tak rozsáhlé eposy, jako tomu

bylo jinde v Evropě, spíše o malou epickou tvorbu. Další skupinou
jsou písně rekrutské,

vojenské, žehrající na dlouhou vojnu, odlouče-

ní od rodiny, hrozbu nebezpečí apod. Pro východ Moravy jsou typické písně zbojnické.
Obsáhlou skupinu tvoří obřadní

písně. Jsou ze všech nejarchaič-

tější, jsou vázány к určité příležitosti, nezpívaly se tak často, a tudíž
se tolik neproměňovaly. Nejpočetnější jsou svatební, dále sem patří
pohřební, koledy, písně provázející různé obřadní příležitosti v průběhu celého roku. Na jaře vynášení zimy, Velikonoce, v létě třeba
letnice, jízdy králů, letní slunovrat spojený s pálením ohňů, na podzim se zpívaly písně při dožínkách, při posvíceních a hodech.
V zimě to byly samozřejmě Vánoce a masopust. V případě vánočních
koled se více promísily vlivy barokní a klasicistní umělé hudby, je
tedy mnohem obtížnější najít mezi nimi původní lidové písně. Vzácné příklady vánočních lidových písní se podařilo objevit a zapsat
třeba Františku Sušilovi na Valašsku v okolí obce Zašová. Obřady
kalendářního roku byly záležitostí celé vesnice.
Další početnou skupinu tvoří písně taneční.

Na východě Moravy

jsou písně к tancům pevně vázány na hudební složku. Obvyklé je
jedno schéma а к němu se zpívá spousta písní. Zvlášť charakteristické pro tuto oblast jsou tance tzv. točivé, typické společným vířením páru v sudém taktu, tance čišící rytmičností, optimismem
a radostí z pohybu. Vznešeností polonézy a podobností dobovým
tancům 16. a 17. století se vyznačují tance v trojdobém taktu jako
např. starodávný. Velmi efektně působí mužské figurální tance odzemek, verbuňk či „pod šable", charakteristické kontrastem
pomalé a rychlé části. V některých oblastech tvoří právě taneční
písně nejpočetnější skupinu.
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Zpěv obvykle doprovázel každou práci, individuální i kolektivní.
Zpívalo se při draní peří, vyšívání, vaření povidel, pletení košů,
a spojovala se tak práce se zábavou. Jiné pracovní

písně sloužily

к sjednocování pracovního procesu a tempa, byly závislé na pracovním rytmu (např. písně kosecké). Pracovní písně zpívané ve volné přírodě především v hornatých částech Moravy a Slovenska využívaly
akustických podmínek horské přírody. Pro oblast Valašska jsou typické tzv. halekačky. Jsou zvukově nosné, využívají přírodní ozvěny
a toho, že se hlas dobře a daleko nese. Byly zpívány hlasitě ve vyšší
hlasové poloze, dlouhými tóny s širokým volným frázováním, mnohdy formou dialogu. Lidé si tak zpříjemňovali práci v lese, hrabání
sena, pasení dobytka apod. Také v dolinách se zpívaly táhlé písně
třeba na pastvinách, při žních a jiných polních pracích.
Zvláštní skupinu tvořily tzv. kramárské

písně. V podstatě nahra-

zovaly noviny, zpívalo se v nich o významných událostech, o přírodních úkazech, o neuvěřitelných příhodách, jaké člověka potkaly
atp. S vynálezem knihtisku se začaly tisknout na letáky a prodávaly
se na jarmarcích a poutích. Rozmohly se především v 18. století, byly
velmi blízké lidové písni a navzájem se s ní ovlivňovaly, pronikaly do
širokých vrstev. Venkované si tištěné písničky kupovali, doma je
často sešívali, a vznikaly tak malé sborníčky, „špalíčky", které se
dědily z pokolení na pokolení. Od lidové písně se lišily hlavně městským jazykem, rozvláčností a různými křiklavými efekty.
Pozoruhodnými projevy souvisejícími s lidovou vírou byla zaříkávadla

a věštění. Věřilo se, že se tak zaženou nemoci, zajistí štěs-

tí, rozkvět hospodářství nebo se přičaruje láska milého. Tyto projevy připomínají spíš říkadla, zdůrazňuje se dramatická složka ,
sugestivní funkce.
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Kromě těchto nejobsáhlejších písňových skupin vznikaly také
písně jarmareční, pouťové, písně doprovázející bohoslužebné úkony
atd. Hlavně na východě a jihovýchodě Moravy se písně dlouho uchovávaly v původních vazbách na životní situace. Dnes jsou však tyto
vazby zpřetrhány, lidé již velmi sporadicky dodržují staré obyčeje,
písně ztrácejí svoji prvotní funkci a slouží především к zábavě.

1.7. SBĚRATELÉ
Zmiňme se ještě alespoň velmi stručně o nejvýznamnějších sběratelích. К nejlepším sbírkám především pro svou přesnost zápisů
a bohatou látku patří ty od Františka Sušila. Výsledkem jeho sběratelské činnosti jsou Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými, obsahující 839 čísel. Jeho pokračovatelem byl František Bartoš, který taktéž
mapoval lidové písně na Moravě. Dobře tamní život znal, sám pocházel
z venkovských poměrů, měl к sběratelské činnosti opravdový vztah
a pracoval s mimořádným zaujetím. Z jeho sbírek jmenujme Nové
národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými obsahující 413 písní
hlavně ze Zlínska a Valašska, Národní písně moravské v nově nasbírané, a
konečně rozsahem obrovské Národní písně moravské, kde je zařazeno
neuvěřitelných 2057 písní. Bartoš doplňoval vydání odbornými výklady,
mnohé z nich psal Leoš Janáček, kterého Bartoš vyzval ke spolupráci.
Především badatelskou prací přispěl к popularizaci lidové písně Otakar
Hostinský. Snažil se o vědecké objasňování znaků lidové písně. Jeho
práce se stala východiskem pro další pokračovatele. V neposlední řadě
nutno jmenovat Leoše Janáčka, který v sobě ve vědeckých rozpravách
o lidové písni nezapřel především umělce, a tak к lidové písni také přistupoval — jako vnímavý umělec. Usiloval o postihnutí prvků hudebního výrazu, snažil se chápat lidovou píseň v souvislosti s prostředím,
odkud vzešla, snažil proniknout až к jejím kořenům.

2. L E O Š

JANÁČEK

2.1. JANÁČEK - FOLKLORISTA
„ Nezpívejte národních písní na ukázku - v koncertě. Zpívejte je při práci,
když toho dovoluje; zpívejte, když vám ji tesknice a roztoužení

připamatu-

je. Nechlubte se v písni hlasem ani mělkou citlivostí; jsou daleky

národní

písně licoměrnosti. Zpívejte je s potřebou, s jakou byly skládány;

mírnily

bol, vášně zvířily. " 9
Leoš Janáček byl doslova pohlcen novou vlnou národopisného
hnutí na Moravě v osmdesátých letech 19- století. Byl odchovancem
Pavla Křížkovského, ovlivněn Františkem Sušilem, velkými to buditeli, díky nimž se od mládí lidové písni věnoval. Velkou zásluhu na
nadšení pro sběratelskou činnost Leoše Janáčka měl filolog, uznávaný odborník ve folkloristice, vydavatel a vykladač lidových písní
František Bartoš. Byl Janáčkovi rádcem a vybízel ho к soustavné činnosti. Pomáhal mu i po hmotné stránce, s Bartošovou pomocí získal
Janáček stipendium. Snad právě díky Bartošovi se oddal studiu folkloru. Setkávali se ještě dříve, než začala jejich spolupráce, tedy ještě
před rokem 1886, především ve Vesně, tehdejším středisku veškerého národopisného dění v Brně, založeném roku 1870. Janáček se stal
přispívajícím členem, měl ve spolku mnoho osobních přátel, do
Vesny později začala docházet také Janáčkova žena Zdeňka a jejich
dcera Olga. Pro národopisné slavnosti a koncerty upravoval lidové
písně a tance, konal zde přednášky, organizoval koncerty. Propagovalo se zde jeho skladatelské dílo.
Roku 1886 Janáček nastoupil jako učitel zpěvu na brněnské gymnázium, kde Bartoš už léta působil. V té době se již znali a není
sporu, že mezi nimi vzniklo přátelství, které pak vyústilo ve spolupráci. František Bartoš sehrál důležitou úlohu v Janáčkově sklada-

telském vývoji, stál u kolébky prvního ryze „janáčkovského" údobí.
Dobře si rozuměli, oba pocházeli z venkova, byli milovníci přírody
a příznivci folkloru. Bartoš přizval Janáčka ke spolupráci při sestavování díla Národní písně moravské v nově nasbírané z roku 1889.
Bartoš svoji sbírku opatřil rozsáhlým pojednáním o moravské písni,
autorem jehož sedmé kapitoly s názvem Hudební stránka (O formě
závěrové, o slohu, o modulaci, o svéráznosti) je Janáček. Bartoš si
Janáčka coby hudebníka a znalce v oblasti lidové písně skutečně
vážil. Nebyl totiž hudebník, zapisoval především texty, a proto byl
rád za zaníceného povolaného spolupracovníka. Potvrzuje to i fakt,
že při vzniku Bartošova třetího obsáhlého sběratelského počinu
s názvem Národní písně moravské v nově nasbírané z roku 1901 stál
už Janáček od počátku práce po jeho boku. Začali sběrem v Janáčkově rodném kraji, pokračovali po okolních lašských a valašských
vesnicích. Janáček zapisoval nápěvy, hru hudců, cimbalistů, gajdošů, zaznamenával si také způsob tanečního provádění. Snažili se
objevovat spontánní projevy venkovanů, vyhledávali hudební produkce prostě mezi lidem, ne ukázky na „objednávku". Teprve toto
třetí Bartošovo dílo bylo skutečně cenné.
Oba se taky podíleli na nejrůznějších akcích týkajících se lidové písně,
na přípravě Národopisné výstavy v Praze či vzniku Ústavu pro lidovou
píseň. Janáčka nesmírně zajímaly veškeré badatelské práce Františka
Bartoše, velice si jej vážil, ale přesto se ve své práci ubíral cestou, která
se v lecčems s Bartošovou rozcházela. Bartoš měl často tendence vidět
život na venkově idylicky jako klidnou selanku, a to přenášel i na lidovou píseň. Někdy písně dokonce upravoval, když se mu „nezdály". Janáček byl naopak založením realista. Nebál se vidět život na vesnici takový, jaký je, s bídou i utrpením, se vším společenským pozadím. Lidovou
píseň studoval v souvislosti s prostředím, kde vznikla.

Janáčkovi první životopisci nepřiznávali důležitost lidové písně
pro jeho tvorbu hlavně z toho důvodu, že v době, kdy monografie
vznikaly a Janáček byl na výsluní, byla lidová píseň naopak všeobecně na okraji zájmu. Jak píše Jiří Vysloužil v úvodu svazku studií
a dokumentů Leoše Janáčka o lidové písni a lidové hudbě, sám Janáček v autobiografických vzpomínkách (které sepsal A. Veselý)
o svému vřelém vztahu к lidové písni mnoho nemluvil. 1 0 Hospodářsko-společenské a politické podmínky u nás folklorním tradicím
příliš nepřály. Počátkem padesátých let minulého století se atmosféra v našich zemích změnila a opět se lidové tvořivosti začala věnovat
větší pozornost. Vznikaly různé národopisné soubory a folklorní tradice se oživovaly.
Nelze pochopit Janáčkovo dílo, pokud nebereme v potaz lidovou
píseň a její význam v tvorbě. Janáček se poměrně dlouho nemohl
odpoutat od romantického kompozičního slohu, nakonec se přiklonil к lidové písni, nechal se jí doslova unést, a to byl zlomový okamžik v jeho tvorbě. Významnou roli sehrál fakt, že se Janáček do
prostředí, které bylo lidovou písní prostoupeno, narodil a vyrůstal
tam. Moravský folklor prostupoval jeho hudební myšlení, lidové
písni se věnoval celý život. Napsal kolem padesáti studií, fejetonů
a črt různého rozsahu a obsahu, o této tematice přednášel - hlavně
o typech naší lidové písně, o notaci, tónině, psychologii tvorby lidového skladatele. Z velkých skladatelských osobností 20. století se
lidové písni s podobnou vážností a systematičností věnovali snad
jen Béla Bartók a Zoltán Kodály.
Janáček se s neobyčejnou vervou začal zabývat obsahem sbíre
к Erbena, Sušila, Bartoše. Záznamy se mu ale jevily v mnohých směrech nedostačující a neuspokojivé, mnohdy zkreslené, nebo dokonce chybné. Chybělo zde často tempové označení nebo harmonický

doprovod. Sušil se třeba snažil písně vměstnat do pravidelného
taktu, což je pro zachycení charakteru některých moravských písní,
pro něž je příznačná právě rytmická rozmanitost a nepravidelnost,
nemožné. Janáček šel po stopách lidové písně přímo do míst, kde
vznikla, studoval živou píseň, sledoval její zvláštnosti. V terénu
poznával její živou, realistickou podobu. Nebylo to však jednoduché, tradiční lidová kultura již byla na ústupu a původní repertoár a
hudecká seskupení se vyskytovaly už jen na některých místech sledovaných regionů.
S mapováním započal ve svém rodném kraji v okolí Hukvald.
Kolem roku 1875 podnikal cesty po Slovácku, ve Vnorovách u Veselí nad Moravou žil jeho strýc Jan Janáček, působil zde jako kněz.
Slyšet živý projev hudců přímo v terénu byl pro Janáčka silný, nezapomenutelný emocionální zážitek. Byly to zájezdy spíše náhodné,
nešlo prozatím o soustavné, systematické studium.
O pár let později, když se již dostatečně teoreticky seznámil se
zákonitostmi lidové hudební tvořivosti, pustil se do soustavného
sběru lidových písní a tanců po celém Slovácku, Valašsku a Lašsku.
Zabýval se teoretickou stránkou tvůrčích principů lidové hudby,
poznával základní typy instrumentace, typy lidových tanců, zaměřoval se na lidovou harmonii. Zapisoval instrumentální složku, což
nebylo u sběratelů běžné. Na základě těchto zkušeností vznikaly
první folklorní studie. Za lidovou písní dále putoval na Horňácko do
okolí Velké nad Veličkou. Hra zdejších hudců jej uchvátila, jako
málokde se ve Velké uchovávala téměř neporušená tradice hudecké
hry. Pozval hudce pod vedením Martina Zemana (varhaníka a zapáleného folkloristu, a také zapisovatele hudecké hry) do Brna. Hudci
pozvání přijali a skutečně v Brně vystoupili.
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Postupně se dostal také do okolí Strážnice, Lipové, Březůvek.
V Březové navštívil svého žáka Aloise Krále, tamního učitele. Král
mu se sběrem pomáhal, znal dobře obyvatele vesnice. Březovské
zpěvačky si Janáčka velice oblíbily. Zápisky z Březové patří к nejdokonalejším vůbec, především co do tempových označení a rytmu.
(Do té doby Janáček metronomické údaje neoznačoval systematicky.)
V okolí obce Strání zaznamenával hru gajdošů. Gajdy se mu opravdu líbily, vytvářel jejich podrobné popisky. Seznámil se s jedním gajdošem a jeho hru i mluvu zaznamenával. Zachytit hru do not však
nebylo vůbec jednoduché. Oblast okolo Strání je proslulá mužským
tancem „pod šable", takže neušel ani Janáčkově

pozornosti.

V původní choreografii se dnes tento zvláštní tanec aktivně provozuje jen na třech místech na Slovácku! Jak Stráně, tak Březová byly
obce odlehlé, téměř nedotčené moderní civilizací.
Na Valašsku se skladatel-folklorista pohyboval v okolí Jasenice,
Polanky. Dostal se až ke slovenským hranicím. V okolí Makova a Turzovky objevil zvláštní, osobitý způsob lidového zpěvu i harmonizace písní. (Janáček je upravil pro ženský hlas a klavír a byly vydány
pod názvem Lidová nokturna.)
Devadesátá léta 19- století byla pro Janáčka ve znamení nejintenzivnějšího studia lidových písní a tanců. Lašsko, Valašsko a Slovácko bylo jejich nepřeberným zdrojem. Nejenže písně sbíral, ale také
je prakticky prováděl, byly stavebním materiálem pro komponování,
psal nejrůznější odborné statě, snažil se proniknout do harmonického myšlení hudců, do jejich tonálního i formového cítění. Celé
toto údobí vyvrcholilo Národopisnou výstavou v Praze roku 1895.
Janáček se na přípravě aktivně podílel a velmi tuto výjimečnou událost prožíval. Byla to pro něj možnost setkat se s osobnostmi kulturního dění a také se předvést. Brno v té době svádělo kulturní

i politický zápas o národní a sociální rovnoprávnost a Janáček se
snažil přispět obrozenským vlastenectvím v tvořivém programu.
Jako moravský patriot byl hrdý že se Morava mohla prezentovat
právě jedinečným folklorem. Cenné poznatky získával při setkáních
s dalšími iniciátory výstavy, např. s Otakarem Hostinským. Těžil
z jeho velkého rozhledu, Hostinský byl uznávaným odborníkem
a badatelem v oblasti lidové písně. (Janáčkova snaha při přípravách
byla ale jen pramálo oceněna.)
Kolem roku 1906 přestal s aktivním sběrem v terénu. Lidové písni
se ale věnoval po celý život, pak už spíše organizačně, a nepřestal se
věnovat lidové písni ani jako skladatel. Rozmach folkloristické činnosti podnícený Národopisnou výstavou se rakouské vládě ani buržoazii vůbec nezamlouvalo. Rakouská vláda si chtěla přisvojit sbírky
mnohých sběratelů. Byla to doba velkých bojů o smysl a poslání
české lidové písně v životě českého národa. Janáček a další zainteresovaní vynakládali do řešení těchto sporů značné úsilí. Jedním
z dílčích vítězství bylo, že se podařilo dostat Pracovní výbor pro
lidovou píseň na Moravě a ve Slezsku do českých rukou. Zasadili se
o to mimo jiné i Janáček spolu s Otakarem Hostinským. Janáček byl
postaven do čela výboru a měl za úkol sestavit pracovní tým . Tento
úkol pojal velmi vážně a obklopil se odborníky na slovo vzatými.
Zasvěcoval a vychovával řadu spolupracovníků, kteří se nadále věnovali sběru v terénu. Mezi nejvýznamnější patří Hynek Bím, Františka
Kyselková a jiní. Této pozice mínil využít mimo jiné к boji za to, aby
byly lidové písně vydávány v rodném jazyce. Později přešla tato instituce jako pobočka pod Státní ústav lidové písně v Praze. Roku 1919
byl Janáček jmenován předsedou brněnského moravskoslezského
výboru při Ústavu pro lidovou píseň. Seznámil se zde mimo jiné
s Vladimírem Helfertem. Z jeho folklorních organizačních aktivit jme-

nujme ještě například zájezd hudců z Myjavy na hudební festival
Hudba v životě národů roku 1927 konaný Mezinárodní společností
pro soudobou hudbu (ISCM) ve Frankfurtu nad Mohanem.
Janáček nebyl hudební vědec ani historik, к lidové písni přistupoval z jiného hlediska, velmi osobitě a svérázně. Vždy však jako
vnímavý umělec. Zastával názor, že lidovou píseň nestačí jen studovat, ale je nutno proniknout do života prostého lidu, kde píseň
vznikla. Vzhledem к tomu, že Janáček sám z takového prostředí vzešel, nebyl pro něj problém vcítit se do života venkovanů. Na základě
svého pozorného zkoumání dospěl к přesvědčení, že moravská
a slezská lidová píseň je skutečně původním uměleckým projevem
lidu, má své vlastní skladebné základy, nezávislé na tzv. vysokém
umění. Nezabýval se historickým osvětlováním, přesto docházel především díky své pronikavé inteligenci к pozoruhodným závěrům.
Velmi smysluplně se mu například podařilo roztřídit žánry v lidové
písni, přestože nebral v potaz mimohudební činitele. Rozlišoval dvě
velké skupiny, písně táhlé a písně taneční. Jeho klasifikace lidových
tanců také téměř odpovídá tomu, jak ji uvádějí dnešní folkloristé
a choreografové. Janáček tance zařadil do čtyř základních skupin:
Skupina typu starosvětské (starosvětská, danaj, sedlácká, točená,
gúlaná apod.), skupina typu starodávného (starodávný lašský
a valašský), skupina tanců kolečkových (maděra, skočná), a nakonec
tance ojedinělých nápěvů. Janáček byl ve své sběratelské práci neobyčejně důkladný, šlo především o to zachytit co nejpřesněji a nejdokonaleji celkový charakter písní. Sledoval melodické zvláštnosti,
rozmanité tvary nápěvů překypujících bohatou melodickou modulací a chromatikou, rytmické nuance, originální harmonii, stavbu
věty. Aby docílil co největší přesnosti rytmického zápisu, vyměřoval
dokonce délky tónů i pauz, artikulaci, používal к tomu kromě sto-

рек a metronomu později vymoženosti vědy a techniky — různé
fonografické přístroje. Nepokoušel se za každou cenu vtěsnávat
písně do pravidelných taktů. Otázka rytmu jej velmi zajímala. Příčiny a zdroj rytmického bohatství viděl Janáček v tanci, v prostředí,
kde se zpívalo, a v neposlední řadě ve slovu, jemuž věnoval neobyčejnou pozornost. Objevoval v živém podání hudců a zpěváků jakési zvláštní rytmické jevy neodpovídající metru, označoval je pojmem
„sčasování". Byl přesvědčen, že lidová píseň vychází alespoň svým
počátkem z mluvy. Lidová píseň mu vnukla myšlenku nápěvkové
teorie, kterou pak využíval především v operní tvorbě. „Složití nápěv
a k hotovému podložiti slova jest v moravské písni lidové pro její zvláštní
sčasování nemožné. " 1 1 Jako důkaz pro toto své tvrzení uváděl právě
ony zvláštní rytmické útvary, sčasovky, vyplývající z mluvy, které pak
nelze vtěsnat do jednotného taktu. Janáčkův originální termín sčasování vystihuje rytmiku mluvy, rytmus nápěvků. „Sbírky našich písní
potřebují daleko objemnějších sbírek nápěvků naší mluvy. Tu budeme usvědčeni, že skutečně i v nápěvkách našich písní najdeme shodné vlny nápěvné
s řečí. Tu vysvětlí se nám, proč např. i v nejmenším článečku

nápěvném

vážou se tři tóny v takové vlně a ne v jinaké. " 12 Přestože nápěvky nemívají větších rozměrů, jsou o to zajímavější svým obsahem, bohaté
hudebními

myšlenkami.

Nápěvky

mívají

závěr

harmonický

i melodicko-rytmický. Nápěvky mluvy vnímal jako celkový odraz
momentálního rozpoložení člověka, Janáčka zajímaly především
citově vzrušené projevy v lidské mluvě, v tom se právě zrcadlila realita života. Tyto nápěvky, jak je studoval a zaznamenával, se pak
staly inspirací v jeho tvorbě, nepřenášel je pouze mechanicky do
svých skladeb, ale osobitě je zpracovával (ostatně jako snad všechny
podněty z lidového prostředí).

Forma lidových písní i tanců je rozmanitá. Hlavně v táhlých písních mělo slovo zásadní vliv na rytmus. Dával si záležet při zápisech
lidových tanců, taneční písně vnímal v souvislosti s jejich choreografií, dokonce si poznamenával popisy jednotlivých tanců. Základem pro nápěvy tanců byly většinou krátké melodicko-rytmické
motivy, které se bud opakovaly, nebo melodicky obměňovaly v průběhu celé písně. Všímal si typického zvýrazňování druhé a čtvrté
osminy hudci i tanečníky pohybem, sčasování v rytmu tance, čímž
se rovnoměrný tok dob oživoval. V zápiscích striktně zachovával
tóninu, ve které byla píseň zpívána, protože tónina charakterizovala mimo jiné náladu písně. Janáčkovy notové záznamy lidových
písní se vyznačují přehledností a přesností, a hlavně vystihují, jak
jen je to v notovém písmu možné, jejich charakter a podstatu. „Sesbírání, a sice rychlé, bezodkladné sesbírání národních tanců na Moravě
musí nám býti svatou povinností. " ^
Janáček nesbíral lidové písně jen proto, že byly zdrojem a velkou
inspirací jeho tvorby, ale především měl na paměti obohacování české
národní kultury. Rád s novými závěry a zajímavostmi seznamoval
veřejnost. Soupis jeho zaznamenaných písní čítá tři stovky, což je oproti některým jiným sbírkám velmi málo. Vynikají ale snahou o maximálně dokonalé zachycení, z vědeckého hlediska vykonal velmi užitečnou práci. Pečlivě si vybíral oblasti, které navštíví, chtěl zaznamenávat to nejcennější. Přestože všeobecně zájem o lidový folklor opadával a Janáček tím byl roztrpčen, nevzdával se a snad ještě tím více se
lidové písni věnoval a psal o ní. Usiloval o to, aby se lidová píseň nevytrácela, aby nezůstala nepovšimnuta ve zpěvnících veřejných či soukromých sbírek, chtěl píseň učinit přístupnější široké veřejnosti.
(Třeba vydáváním malých formátů kapesních zpěvníčků.)

Jeho studie patří dodnes ve folkloristice к těm nejvýznamnějším.
Veškerá jeho hudebně teoretická díla byla sebrána a kompletně
vydána v obsáhlém díle nazvaném O lidové písni a lidové hudbě.
Studie O hudební stránce národních písní moravských, která je taktéž součástí výše zmiňované knihy, je považována za jeden z nejhodnotnějších Janáčkových textů. O kvalitě Janáčkových teoretických prací není třeba pochybovat, jejich slabší stránkou pro dnešního čtenáře je autorův osobitý literární projev, svérázné názvosloví a
úryvkovitý sloh, který četbu poněkud znesnadňuje.

2.2. KLAVÍRNÍ TVORBA
Leoš Janáček zaujímal nový postoj к lidové písni, bez romantického přikrášlování. Odklonil se od romantismu к realismu opřenému o lidovou tvořivost. Jeho hudební myšlení čerpalo z moravského folkloru. Lidová píseň se stala jádrem jeho svérázné hudební
mluvy. Vycházel z moravskoslezského hudebního dialektu myšlenkově, nápěvně, rytmicky i stavebně. Píseň se stala také základním
kamenem jeho hudebního realismu. Jen velmi výjimečně se uchýlil
к přímé citaci nějaké písně. V naprosté většině svých děl si ji přetvářel po svém, vytvářel skladbu samostatně melodicky koncipovanou, skvěle modulačně a technicky zvládnutou.
Stále zůstával pod vlivem národních tradic a přes tlak skladatelské
moderny s přílivem atonality a polytonality si zachovával osobitý ráz
— v rámci modality. Jak říkal, bez tóniny není hudby. Lidová píseň
nazná atonalitu. 1 ^ Ve svých dílech čerpal z lidových modů, v jeho
díle se často objevuje mollová tónina se zvýšeným čtvrtým stupněm,
dórská tónina či diatonická dur. Hojný výskyt modů ovlivňuje harmonii hemžící se diatonickými terciovými i kvartovými souzvuky.
Nechal se inspirovat různorodou metrikou a rytmikou tanců a táh-

lých písní, užíváním triol, synkop, diferencovanou rytmikou jednoduchých i složených taktů, složených asymetrických taktů. Po vzoru
lidových hudců se pouštěl do nečekaných náhlých

modulací

do vzdálených tónin. Charakteristickým znakem, s nímž se v Janáčkově díle setkáváme, je tzv. moravská modulace. Je to modulace
o celý tón níž, počáteční tónina se tak promění ve II. stupeň. Často
se může projevit taková modulace jen zdánlivě, v moravských písních je totiž běžný snížený VII. stupeň bez modulace — bývá mezistadiem к obvyklému „přehození" mollového nápěvu o tercii výš do
paralelní dur. Typický je pro jeho rukopis tetrachordální kvartsekundový útvar, vyskytující se také v moravské lidové písni.
V kompozici byl inspirován hudeckou hrou, jejím zvukem. V klavírních skladbách je nápadné napodobování cimbálové techniky,
Janáček často vycházel z cimbálového zvuku. Ornamentika v jeho
dílech připomíná cifrování v lidové písni, v doprovodech náznaky
kontrování. Díky podrobnému studiu především tanců znal dobře
harmonické myšlení hudců a ve své tvorbě toho využíval.
Lidové prvky nejen upravoval, ale bravurně přetavoval do umělecké stylizované podoby. V české novodobé hudbě měl ojedinělý způsob vyjadřování. Vnímal lidovou hudbu jako součást venkovského
života se všemi radostmi, ale i strastmi, a takový byl i jeho realismus
v hudbě, jako život sám — snažil se zachytit veselí, lásku i bolest
a žal. Do zpracování folklorních témat se nesnažil vnášet prvky klasicko-romantického stylu. Z lidové písně těžil i ve skladbách, v níž
se přímo nevěnoval folklorním námětům.
Díky Janáčkově spolupráci s choreografkou L.

Bakešovou,

X . Běhálkovou a M. Zemanem byly v letech 1891 až 1893 postupně
ve třech sešitech vydány klavírní úpravy tanců pod názvem Národní
tance na Moravě pro dvě ruce. Sbírka obsahuje dohromady třiadva-

cet tanců, z toho devět lašských, jedenáct hanáckých, dva horácké
a jeden slovácký Prvních dvanáct také upravil pro čtyřruční klavír
s kompozičním obohacením. Janáček к tancům obvykle přidával
i stručné popisky a u tanečních písní i text.
Janáček zachycuje skutečné, konkrétní krajové tance, které nejen
slyšel a zapisoval, ale také si všímal jejich tanečního ztvárnění. Dbal
na to, aby byl i při provedení tanců co nejpřesněji dodržován jejich
ráz. (Janáček si dokonce usmyslel, že Lašské tance koncertně uvede
spolu s choreografickým ztvárněním, spolupracoval na tom s Lucií
Bakešovou, která tance nacvičila. A tak některé byly skutečně provedeny i s pohybovou složkou.)
Druhý sešit Klavírních miniatur s podnázvem Moravské tance
obsahuje úpravy šestadvaceti tanců pro klavír na dvě ruce. Většina
z nich je novým vydáním tanců z výše zmíněné sbírky. Ve vydání
z roku 1995 Jan Trojan v předmluvě předesílá, že několik tanců se
od jejich vydání ztratilo. V druhém sešitě Klavírních miniatur jsou
však zařazeny některé dosud nepublikované varianty klavírních
doprovodů, navíc jsou zde uveřejněny dva do té doby nevydané
tance (Dymák a Srňátko) a cyklus uzavírají dva rovněž dosud neznámé tance (Řezníček a Zezulenka). Trojan v úvodu též podotýká, že
se jedná o první vydání čistě hudební, bez tanečních popisů, které
Janáček ke svým úpravám obvykle přiřazoval. (S choreografickými
popisky Janáčkovi pomáhaly L. Bakešová а X . Běhálková.)
Seznam tanců v této sbírce uvedených je následující: 1. Troják,
2. Silnice, 3. Trojky, 4- Tetka, 5. Kukačka,

6. Starodávný, 7- Kalatnajka,

8. Sivá holubička, 9. Konopě, 10. Sekerečka, 11. Rožek, 12. Čeladenský,
13. Valaška, 14. Kožušek (křížový), 15. Koryčanský

troják, 16. Kyjový,

17. Do kola, 18. Troják (lašský), 19. Požehnaný, 20. Čeladenský, 21. Kolo,
22. Dymák, 23. Pilky, 24. Srňátko, 25. Řezníček, 26. Zezulenka.

Hudební podklad písní к tancům je v podstatě

zachován.

(V původní podobě se obvykle nápěvy v jednotlivých slokách opakují, maximálně jsou vyzdobeny cifrováním.) Požehnaný,

Čeladen-

ský a Pilky jsou známy z orchestrálního zpracování v rámci Lašských tanců. Tance se od sebe odlišují svým charakterem a tempem, ne však klavírní stylizací. Melodii vedenou v unisonu, popřípadě ve dvojhmatech či oktávách hraje pravá ruka, levá ji harmonicky dokresluje velmi prostým doprovodem založeným převážně
na základních harmonických funkcích v akordech zapsaných nejčastěji formou přiznávek (často v rytmu synkop) či pouhých kvintových prodlev. К živelnějším a temperamentním patří např. Kalamajka, TVoják, Dymák, v poklidnějším tempu se hrají

Starodávný,

Rožek, Kožušek aj.
К tanci a zábavě hrávala hudecká muzika tance obvykle v delších
sériích plynule za sebou. Když se některý tanec hrál déle, pro změnu
jej hudci transponovali do jiné tóniny, obvykle o kvintu výš, a na
závěr se opět vrátili do původní. Janáček byl moravskými lidovými
tanci doslova fascinován, jejich rozboru se věnoval i v mnohých
svých studiích. Obdivoval, kterak jsou jednotlivé díly tanců přes rozmanité tempo к sobě těsně přimknuty. „Jsou-li při jednoduchosti celkové osnovy tyto nápěvy obzvláště zajímavé svými vniternými drobnými formami, jak se též praví svým obsahem, svým výrazem, tož obdivuhodné jsou
ony celkové osnovy, jež článkovány jsou i rozmanitým tempem. Svědčí to
o mohutné inteligenci hudební, zachová-li se tu i jednota myšlenky.
Janáček, především ve svém tvůrčím období, jež bylo ve znamení
národopisu a folklorismu, napsal dlouhou řadu úprav lidových
tanců (viz výše). Jen některé z nich vynikají svou stylizací jako životaschopná klavírní dílka a sám autor se je pokoušel vydat jako samostatné skladby. Přesahují již rámec pouhých folkloristických prací.

Ze svých prvních sběratelských poutí za lidovou písní načerpal
inspiraci pro Lašské tance, mezi nimi také Čeladenský a Pilky. Melodii těchto dvou lidových tanců zpracoval i pro klavír a Čeladenský a
Pilky byly samostatně vydány roku 1905.
Čeladenský, jehož název je odvozen od obce Čeladná, je figurální tanec z moravsko-slezského pomezí. Vyznačuje se sudým metrem a rychlým tempem. Tuto melodii čeladenského Janáček slyšel
a zaznamenal v podání cimbalisty Františka Klepáče z Kunčic. Faktura je nekomplikovaná. Tanec je vystavěn ze dvou čtyřtaktových
dílů s repeticemi, zajímavých po stránce formové. První má klenutou melodickou linku, druhý je к němu kontrastní rytmičností čtyřikrát za sebou se opakujícího motivu. „Poslechněme, jak to v druhém
dílu laškuje!"

V původní podobě tanců se nápěvy v jednotlivých

slokách opakují, maximálně jsou vyzdobeny cifrováním, kdežto
Janáček je uvádí v jiné harmonii, což ovlivní i melodii. Doprovod
je zapsán jednoduše v neměnícím se rytmu, vesměs přiznávkami.
Janáček zaznamenával při zápisu písní a tanců metronomický tempový údaj. V případě interpretace Čeladenského je nota čtvrťová
MM = 138 (za minutu).
Pilky jsou tancem, který byl hojně rozšířen na Lašsku, Valašsku
i Těšínsku. Taneční píseň ve dvoudobém metru mírného tempa je ve
všech oblastech v zásadě stejná. Odlišuje se tanečním ztvárněním.
Název tance je spojován s tradicí přípravy dřeva na zimu (někdy se
ve ztvárnění přímo naznačuje pohyb pilou). Pilky slyšel Janáček
v podání zpěvačky Žofky Havlové z Kozlovic. Mají jednoduchý
nápěv, který nejlépe vyzní s patřičným důrazem a úsečností. Rytmus
doprovodu — kombinace zdůrazněné čtvrťové a staccatem vylehčených dvou osmin — se od začátku až do konce skladby nemění. Markantní melodie nezůstává v základní tónině, ale moduluje. Tempo,

jež Janáček při pořizování zápisu písně zaznamenal, na metronomu
odpovídá 108 čtvrťovým notám za minutu.
Je zajímavé, že Janáček neupravil tyto tance v tónině, ve které je
v terénu slyšel a zapsal. (Na rozdíl ostatních uvedených v druhém
sešitě Klavírních miniatur.) Faktura není — už na první pohled do
notového zápisu — nijak zvlášť komplikovaná. Obě skladby jsou
koncipované podobně, zpracovává se nápěv taneční písně ve třech
částech, střední díl je kontrastní změnou tónorodu, modulacemi
a taky harmonií, čímž se charakter nápěvu mění, závěrečná část se
navrací do původní tóniny, bývá opět opakováním prvního, úvodního úseku.
Tanec pro klavír na dvě ruce Ej, danaj, byl dokončen začátkem
dubna ]892. Ohnivý slovácký tanec udělal na Janáčka dojem. Danaj,
původně se vyskytující v okolí Strážnice, se tančil v mírnějším
tempu 2/4 taktu. Týpické je, že se к jednomu tanci zpívá mnoho
písní různého obsahu. Sledovat tanečníky musel být opravdu zážitek. Na začátku se chlapci postavili před muziku, zazpívali a zatancovali cifru - skočné taneční prvky. Poté vyzvali své tanečnice. Když
chlapci zpívali, pohupovali se s tanečnicí v rytmu písně, držíce se
přitom ve dvojicích, pak následoval tanec v mírně zrychleném
tempu, dvojice vířily kolem společné osy v tzv. polootevřeném držení jedním nebo druhým směrem, a v třetí fázi tance se tanečník
i tanečnice projevovali individuálně, třeba tak, že se tanečnice otáčela na místě a tanečník kolem ní cifroval, tleskal, podupával apod.
Kdysi zahajoval tanec jeden tanečník, který „hodil do cimbála"
(zaplatil muzice za sólo). Pak se přidávali další a v dalších slokách
zahajoval vždy ten, kdo platil.
Janáčkova stylizace Danaje je oproti Pilkám a Čeladenskému ve
faktuře složitější. Přestože je Danaj předznamenán dvěma be,

od samého počátku tu panuje tóninová nejednoznačnost, až poslední akord nás opravdu utvrdí v g moll. Opět je zpracováván nápěv
taneční písně, dva krajní díly jsou téměř shodné, ve středním skladatel motivický materiál propracovává. Rázná melodie se dostává do
basových poloh, jadrná tremola připomínají zvuk cimbálu. Kontrastem je vsunutí několika taktů v E dur, jež jsou oproti celkové
živelnosti a síle tance (téměř celý je dynamické hladině forte až fortissimo) rozmarný a vylehčenější, v slabší dynamice. Tempo allegro,
užití hlasité dynamiky, časté sforzato a důrazy jasně naznačují charakter tance a autorův záměr jeho ztvárnění.
Janáček se vždy snažil co možná nejvýstižněji zapsat hudeckou
hru do not. Když potom upravoval a vydával některé písně pro zpěv
s klavírním doprovodem, jeho záměrem bylo co možná nejpřesvědčivěji harmonii a doprovod hudců připodobnit v klavírním partu.
Tím se výrazně lišil od jiných upravovatelů. Nechtěl původní doprovod nijak přikrášlovat, ani konvenčním salonním způsobem, ani přílišnou rafinovaností moderních upravovatelů. Ve všech slokách
zachovává vždy stejný doprovod, neobohacuje je žádnými mezihrami, dohrami. Právě díky tomu jsou úpravy klavírních doprovodů od
Janáčka dalším podstatným pramenem zkoumání tehdejší hudecké
hry a její harmonické stránky. Janáček vycházel nekompromisně
z lidových tradic a přestože píseň jen nepřepisoval, mistrně a osobitě ji stylizoval a rozvíjel, pojila se jeho genialita s lidovým přirozeným
projevem. Sama moravská píseň svými charakteristickými specifiky
skýtala pro harmonizátory nepřeberné bohatství inspirací. Janáčkovi
se dařilo v harmonizacích podat staré tóniny v novodobém kabátě.
Projevuje se to především v neobvyklých modulacích.
Držel se zásady, že se nemůže omezit pouze na napodobování
lidové předlohy, nýbrž především umocňovat jejího ducha, výraz,

náladu každé písně. А к tomu účelu využívá motivické , imitační
práce, třebaže ji hudci neznali. Často si vyhledal charakteristický
motivek písně a ten pak v harmonizaci zpracovával. V doprovodech
je napodobována hra cimbálu, cifrování, užití prodlev apod.
Z mnoha zdařilých úprav písní pro zpěv a klavír jmenujme alespoň
Moravskou lidovou poesii v písních.
Výše jmenovaná díla a sbírky jsou úpravami konkrétních lidových
písní a tanců, vzniklých na základě toho, jak je Janáček slyšel, viděl
a zapisoval. V původní autorově klavírní tvorbě se ale vliv lidové
písně nezapře. Vždyť láska к moravskému folkloru je doslova prodchnuta celou tvorbou kromě prvotin v ještě romantickém slohu.
„Nelze správně a úplně pochopit Janáčka skladatele, dokud nevnikneme do
podstaty naší lidové písně, zejména moravské a slezské. " ^ Janáčkova klavírní tvorba představuje jen malou část jeho odkazu, přesto dosahuje znamenitých kvalit. Není snad možné považovat ji za okrajovou záležitost, protože zdroj jeho inspirace je nesmírně silný pro
vznik každé skladby, ať už je to dílo velkých rozměrů či malé črty.
Podstatou veškeré Janáčkovy hudby je pravdivý a hluboký citový
prožitek. Janáček byl bytostný dramatik. Zachycoval život se vším,
co přináší, ať už šťastné chvíle či osobní tragédie.
Zdenčiny variace, jedna z klavírních prvotin, vznikla ještě
v duchu romantismu, tedy dříve, než se Janáček zabral do studia
lidových písní a pozvolna se změnil ve skladatele realismu. Variace
vznikly dlouho před tím, než přišla na svět závažná Janáčkova klavírní díla, která tuto prvotinu celkem zastínila.
„Ej, zárost mi, zárost drobnú jatelinú ku mamince chodníček," zpívá
nevěsta v jedné těšínské svatební písni. Zarostlý chodníček je lidovým
symbolem nenávratnosti. V klavírním cyklu Po zarostlém chodníčku
Janáček vzpomíná na své mládí, na dny světlejší i teskné. Po zarost49

lém chodníčku se symbolicky vrací a hledá ve vzpomínkách útěchu.
Janáček prožíval nesmírný smutek po smrti milované dcery Olgy.
V drobných črtách si Janáček vytváří svou vlastní formu, která
je odrazem jeho nitra a moravské lidové písně. Cyklus je tvořen
patnácti skladbami, které jsou rozděleny do dvou řad. Jednotlivé
části vznikaly postupně. O vzniku a životě konkrétních částí existují jen kusé zprávy.
První řadu komponoval Janáček v letech 1902 až 1908. Prvních pět
z postupně vznikajících drobných črt této řady bylo otisknuto
v periodické sbírce skladeb pro harmonium Slovanské melodie, kterou vydával E. Kolář v Ivančicích u Brna. Je otázkou, zda byly některé části skutečně míněny pro harmonium, jelikož v nich není využito specifik tohoto nástroje a pro hru na harmonium nebyly skladby
příliš vhodné. Janáček je pak s nepatrnými úpravami vydal spolu
s několika dalšími již pouze pro klavír.
Nejprve bylo pro klavír pohromadě vydáno jen pět skladbiček,
avšak bez poetických názvů. Postupně vzniklo dalších pět, které
byly pojmenovány, a zároveň byly názvy dodatečně

opatřeny

i skladby předchozí. Dnes známe jedno z nejhranějších a nejoblíbenějších Janáčkových děl pro klavír, první řadu cyklu Po zarostlém
chodníčku, o tomto obsahu: 1. Naše večery, 2. Lístek odvanutý, 3. Pojďte s námi!, 4• Frýdecká panna Maria, 5. Štěbetaly jak laštovičky, 6. Nelze
domluvit, 7. Dobrou noc, 8. Tak neskonale úzko, 9. V pláči, 10. Sýček neodletěl! Přestože byly některým skladbám programní názvy přiřazeny
až dodatečně, konkrétní mimohudební program v nich byl už
od počátku vzniku patrný.
Cyklus po zarostlém chodníčku je tedy řadou vzpomínek na
Janáčkovy rodné Hukvaldy, na trpkost zklamání, na zoufalství ze
smrti dcery Olgy, na milostné okamžiky, ženské štěbetání a jiné.

Objevují se zde prvky moravské modality (dórské, lydické mody),
typická rozmanitá rytmičnost, časté prodlevy, nepravidelné periody
hlavního nápěvu, janáčkovské sčasovky vyplývající z moravské
mluvy a mnoho dalších charakteristických znaků autorova rukopisu.
(Janáček hrál na klavír s vídeňskou mechanikou. Nebudeme rozebírat, jaké jsou rozdíly mezi vídeňskou mechanikou, s kterou se dnes
již prakticky nesetkáme, a v současnosti užívanou dvourepetiční
mechanikou anglickou. Na klavír s vídeňskou mechanikou bylo
možno lépe docílit křehčího zvuku, hrál slaběji, ale typické bylo
delší doznívání. Některé u Janáčka často se vyskytující prodlevy byly
proto tenkrát snáze proveditelné.)
Není nutné hrát celý cyklus kompletně, jednotlivé části jsou svébytnými skladbami. Jednotlivé drobné črty vynikají rozmanitým
charakterem, střídá se vzletnost, radostnost, zasněná nostalgie,
některé jsou naopak zadumanější, dokonce stísněné bolem a bezmocností nad krutým údělem osudu.
Rytmus s jeho nepravidelnostmi a podřizováním citovému výrazu
je rysem Janáčkovy umělecké povahy a současně znakem moravské
lidové hudby. Skladby jsou velmi dynamické v pohybu. Dociluje
toho především četnými krátkými notovými hodnotami (vesměs
šestnáctinami, často se jedná o vypsaná tremola) připomínajícími
hru cimbálu. V kombinaci s delšími tóny melodie evokují onu vzletnou pohybovou dynamičnost. A také rytmickou složku obohacují
neobvyklé rytmické kombinace a seskupení not (např. 3:2, 5:4, 7:6
apod.). Janáček dokáže mistrně rozvlnit metrům, které snad nikdy
nepulzuje naprosto pravidelně. Po stránce metrické dával Janáček
skladbám velkorysou volnost. Agogika, časté změny tempa a rubato
jsou při interpretaci velmi podstatné.

51

Melodika je zpěvná, ovlivněna moravskou lidovou písní, ale v
typicky originálním janáčkovském slohu. Melodie vyznívají velmi
emotivně, jsou výrazné, mnohdy žádající obrovskou naléhavost
v projevu. Příznačné jsou pro Janáčka neobvyklé intervalové postupy v melodické lince. V klidnějších pasážích působí mile a prostě
jako obyčejná písnička. Janáček zřídkakdy tvoří plné harmonie,
skladby se nevyznačují velkým klavírním zvukem podpořeným
pedálem. I v místech silného, vypjatého výrazu je v projevu jednoduchost. Základem Janáčkovy klavírní představivosti je zvuk cimbálu a také technika ovládání tohoto nástroje. Velká pozornost by měla
být věnována pedalizaci. Střízlivěji a citlivě užitý pedál nenaruší
pauzy a nerozmaže sčasovky plné neklidu - to by měli mít při interpretaci klavíristé na paměti.
Také skladby kratší druhé řady vznikaly postupně v různém pořadí a byly různě vydávány. Souborně vyšly tiskem až v roce 1942.
Druhá řada poetické názvy již nemá, přesto je zřejmé, že skladby
jsou odrazem událostí z Janáčkova života. Obsahuje pět částí:
Andante, Allegretto, Pi? mosso, Allegro, Vivo. Od první řady se liší slohem, Janáček více experimentoval s klavírním zvukem. Projevil se
jeho zvláštní smysl pro zvukovou barvu nástroje, díky kterému
dokázal vykreslit křehkou lyrickou náladu.
Skladby náležející do П. řady mají pevnou, soběstačnou strukturu,
jsou psány v tradiční formě, vesměs v třídílné písňové nebo rondové. Ve
všech pěti částech je důležitá především melodie, která je mnohdy bez
harmonického doprovodu jediným nositelem hudební myšlenky. Střední díl je zpravidla rytmicky neklidný, je zde rytmická nepravidelnost
a mnohotvárnost — zvláště drobné rytmické figury, vířivá tremola, bas
ležící v prodlevách. V druhé řadě se objevují místa patrná svým lidovým
zabarvením, napodobování bohatého cifrování a cimbálové techniky.

Především první řada celého cyklu je nesmírně posluchačsky vděčná. Objevuje se nejen na koncertních pódiích, ale bývá často součástí repertoáru studentů konzervatoře a vyšších ročníků základních
uměleckých škol. Vliv prosté lidové písně činí skladby dobře srozumitelnými, působivými a přitažlivými.
Sonáta „1. X . 1905", stěžejní klavírní dílo Janáčkovy tvorby, vznikala z úplně jiných pohnutek a pohnutý byla i její osud. Janáček reagoval na tragickou smrt mladého dělníka F. Pavlíka, který padl
během pouličních bojích v brněnských ulicích za českou univerzitu
v Brně roku 1905. Fragment sonáty (zachovaly se pouze její první
dvě věty, Předtucha a Smrt, a to jen díky tomu, že skladatelem zničený autograf podle paměti rekonstruovala jeho první interpretka
Ludmila Tučková) je vyvrcholením českého expresionismu, vyniká
typicky janáčkovským rukopisem. Janáček využíval zvukově zajímavé polohy nástroje, sonáta je plná dramatismu a napětí, působí
sugestivně, velmi naléhavě. Přesto, že díky svému hudebnímu obsahu není předmětem zájmu našeho pojednání o moravské lidové
písni, ani tady nelze nenalézt typické „moravismy".
Forma je přehledná, obě části jsou psány ve velké trojdílné formě
ABA, první věta nese prvky sonátové formy. V každé větě autor zpracovává jeden nápěv a charakteristickou sčasovku, která se vždy znenadání objeví a „naruší" tok hudby. Sčasovka má velmi pronikavý
charakter a tvoří dramatické napětí. V harmonii je cítit vliv slovanského východu, sonáta je plna pro Janáčka typických prodlev.
Kromě toho také užívání příznačných intervalů — to vše v sobě nezapře prapůvod v lidové písni. Ve druhé větě jsou pro Janáčka typické
pomlky na těžkých dobách.
Sonáta klade na interpreta jisté vysoké nároky, nejen po stránce technické, ale především po stránce výrazové. Udržet ono silné dramatické

napětí a využít krajní meze dynamické, ať už maximálně možné forte
(hrané, jak naznačuje autor, tvrdě), nebo pietní pianissimo, není vůbec
jednoduché. Zvuková stránka vyžaduje především plastičnost. Interpret by se měl oprostit od jakýchkoli náznaků romantizující interpretace, sonáta je skvostem realistického vyjádření.
Byla by velká škoda, kdyby se nám sonáta, byť jde o pouhé torzo,
nedochovala. Přestože ji Janáček původně odvrhl, o několik let
později dal svolení к jejímu vydání. Sonáta patří ke skvostům české
klavírní tvorby.
Čtyřdílný vysoko ceněný klavírní cyklus V mlhách je dosti vzdálen
folklorně ovlivněným pracím. Sjednocujícím prvkem celého cyklu je
jednak myšlenkový základ, ale i okruh blízkých tónin, v nichž jsou
jednotlivé části zkomponovány— Andante v Des dur, Molto adagio
v Des dur, Andantino v Ges dur Presto v des moll. Mlhu připomínají
snad letmě prchavou náladou. Hybná síla skladeb je opět v složité
metrice a rytmice. Sčasovky vnášejí do poklidné atmosféry neklid.
Faktura práce je pro Janáčkův sloh příznačná - nápěv, sčasovka, prodleva. Často se objevuje naléhavá, trýznivá velká septima. Tichá
zadumanost a smutek se ani v závěru díla zcela nerozjasní, je zde
jen málo míst, kde prosvitne světlejší nálada.
Přestože vrcholná klavírní díla Leoše Janáčka by si z obsahového
hlediska zasluhovala větší pozornost, přesahují v mnohém rámec
našeho tématu, a proto jsme se o nich zmínili jen okrajově.
„Já očišťuji tak své myšlení hudební," vyjádřil se Leoš Janáček o svém
vztahu к lidové písni, kterou stále tolik vyhledával.1^ К lidové písni
choval hlubokou úctu, považoval ji za nejčistší národní hudbu, za
naši chloubu.
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3. V Í T Ě Z S L A V

NOVÁK

3.1. VÍTĚZSLAV NOVAK A MORAVA
Ačkoli rodák z jižních Čech, byl jeden čas Vítězslav Novák
(1870-1949) považován za „moravského skladatele" a na přelomu
19. a 20. století měla v Novákovi česká hudba vedle Leoše Janáčka na
Moravě další výraznou osobnost. Vítězslav Novák byl vůbec jeden
z prvních českých autorů (nemáme teď na mysli skladatele pocházející z Moravy), kteří vážně a systematicky obrátili pozornost к moravskému folkloru. U Nováka hovoříme o moravském tvůrčím období,
někdy také (díky pozdějším vazbám na Slovensko) o moravsko-slovenském, jež bývá vymezeno od roku 1897 do roku 1910. Novákovský kult v Brně dokonce na jeden čas Janáčka zastínil.
Po prvním čtyřletém bezstarostném pracovním období prožíval
Vítězslav Novák tvůrčí krizi. Nedostatek inspirace vyvolával v něm
pocit nejistoty a zneklidnění. To netrvalo naštěstí dlouho, velmi
záhy nalezl opět pevnou půdu pod nohama. Co dodalo Novákovi
nový velmi silný impulz pro další práci? Bylo to seznámení se s lidovou kulturou na Moravě. Novák paradoxně původně tvrdošíjně
odmítal vliv lidové písně na svoji romantickou tvorbu, přestože jeho
učitel kompozice Antonín Dvořák vedl žáky к otázkám národního
charakteru díla, nabádal к seznamování se s domácími hudebními
prameny. Ani všeobecné nadšení kolem příprav a konání Národopisné výstavy v Praze roku 1895 se Nováka nedotklo. Skutečný
zájem, ba přímo zápal, zapříčinila až jeho vlastní empirie. Setkání
s moravským folklorem bylo natolik emocionální, že vyvolalo pronikavou změnu Novákovy hudební řeči. Moravská lidová píseň doslova obrodila jeho hudební myšlení.
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Že se Novák dostal na Moravu, byla opravdu šťastná náhoda. Díky
nápadu přítele a kolegy z Dvořákovy třídy Rudolfa Reissiga zavítal
Novák o prázdninách roku 1896 prvně na Valašsko. Cesta se spolužákem Reissigem vedla do Velkých Karlovic. Novák byl naprosto
okouzlen malebnou přírodou a valašským lidem, který tu žil ještě
podle prastarých zvyklostí. Obdivoval se jeho mluvě, dialektu a písňovému bohatství. Novák vstřebával spoustu nezapomenutelných
zážitků, a ke všemu ještě v Karlovicích vzplanul láskou к Josefině
Javůrkové, toho času studentce zpěvu na konzervatoři ve Vídni.
Valašský kraj si natolik zamiloval, že do Velkých Karlovic přijížděl
pravidelně na prázdniny, vždy na několik týdnů, po deset let. Přestože hlavně pozdější návštěvy patřily к těm nejlepším zážitkům,
velmi silný byl právě první dojem za nového prostředí, který se Novákovi natrvalo vryl do paměti. „ Zajímavý styk s dobrosrdečným lidem,
který ve svém lahodném valašském nářečí tak pěkné dovedl hovořiti; první
moravské písničky, táhlé žňové, zpívané ženami na kopcích, nebo odvážné
žertovné v hospodě, od chlapů poslechnuté. Nemohu nikdy dosti děkovati
slastné náhodě, která mě prostřednictvím Reissigovým v krásná ta místa přivedla, a položila tak základy k mému hudebnímu moravismu." ^
Většinou se do Karlovic sjížděla pánská společnost zajímavých
osobností hudebního života. Kromě již zmíněného Rudolfa Reissiga
zde čas prázdnin trávili také klavírista a profesor Mistrovské školy
Adolf Mikeš, klavírní virtuos Roman Veselý, brněnský profesor
Anderle a další. Občas tito umělci uspořádali pro tamní obyvatele
koncert. Pobyt na Valašsku si náramně užívali, především častými
procházkami po malebných Beskydech. Úsměvnou

poznámku

o tom Novák napsal ve své knize: přísnou podmínkou této společnosti byl celibát.
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Pro mladého nadějného skladatele Nováka bylo

nesmírně

významné, že se seznámil s o šestnáct let starším Leošem Janáčkem,
uznávaným znalcem moravské lidové písně. Nebylo důležité, že se
hned při prvním setkání v Brně nepohodli kvůli zápisu jedné moravské lidové písně — Janáček Nováka trochu překvapil svou vznětlivou
povahou. O něco později Novák navštívil při cestách na Moravu
Janáčka v jeho rodných Hukvaldech. Poznával místní folklor, lašské
kroje, písně i tance. Zapsal si tenkrát dva z nich, troják a dymák,
které mnohem později upravil pro klavír. Hukvaldští hudci dle jeho
názoru však zdaleka nedosahovali takové úrovně jako ti, které pak
slýchával na Slovácku. Janáček uspořádal na počest hostů hudební
večer, kde oba skladatelé společně zahráli Novákovy Tři české tance.
Novák v rámci pobytu v Hukvaldech podnikal s Janáčkem výlety do
okolí. Ve své knize vzpomíná také na jednu příhodu, kterou zažili
při výšlapu na radhošťské Pustevny. Setkali se tenkrát s mladou
dámou z Frenštátu. Ta jim zazpívala krásnou melancholickou píseň.
Janáček si tu píseň zapsal a měl v úmyslu ji zařadit do třetího dílu
Bartošovy sbírky moravských písní. Jaké však bylo Novákovo překvapení, když právě tuto píseň později ve sbírce nenašel. „... marně
jsem v ní tu krásnou, typicky lašskou píseň hledal. Překvapilo mě to tím
více, že tam je hodně písní nesporně ovlivněno melodikou polskou a ještě více
maďarskou. Mohu to říci s dobrým svědomím po svých podrobných srovnávacích studiích. Viděl jsem v tomto Janáčkově počínání nový a závažný
doklad, že nebyl v moravské lidové písni neomylnou autoritou."
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Kontakt

s Janáčkem znamenal pro Nováka velký přínos, přestože se v mnohém v názoru na lidovou píseň neshodli. Živé diskuse s horlivým
Janáčkem na toto téma však Nováka přitahovaly.
U Nováka a Janáčka byl přístup к lidové písni v tvorbě značně
odlišný. Rozdíl tkví především v tematické práci. Janáček vycházel

především ze systematického sbírání a podrobného zkoumání a studování zákonitostí lidové písně. Zaměřil se na nápěvky mluvy, to byl
jeho základní skladebný materiál, který dále různými způsoby zpracovával. Vyhýbal se přímé citaci písní. Novák se nikdy lidovou písní
nezabýval tak systematicky a teoreticky. Zpracovával lidové melodie
jiným způsobem, v duchu brahmsovsko-beethovenovské tematické
práce a často kontrapunkticky. Citace písní jsou v jeho tvorbě docela běžné. Někdy za ně dokonce bývá kritizován a obviňován z nedostatku vlastní invence. U moderních skladatelů ale nejsou citace
vůbec ničím neobvyklým.
Oba skladatelé se také různí v pojetí úprav lidových písní pro
zpěv. Novákovy úpravy jsou spíše osobitým přepisem, než že by se
pokoušel co nejvíc přiblížit ovzduší lidové tvorby. Lidovou píseň
zpravidla zpracovává ku obrazu svého kompozičního slohu. Píseň
obvykle prokomponovává, doprovod mění podle jejího obsahu,
doplňuje předehry, mezihry a dohry. (Janáček oproti tomu maximálně zachovával její prostotu a ráz atmosféry.) Novák prostě obohacuje vlastní invenci lidovými prvky. Umělecká hodnota těchto
úprav však není zpochybňována. Za všechny sbírky jmenujme pro
příklad Písničky na slova lidové poezie moravské.
Novák dále objevoval moravský folklor jižněji, na Slovácku. Zavítal do Hroznové Lhoty, kde jej hostil Jožka Úprka, známá osobnost
folklorního světa. Novák si pobyt opět velmi užíval, vždyť v Hroznové Lhotě se právě konaly „císařské hody". Navštívil také Strážnici,
Velkou nad Veličkou a Javorník, hlavní střediska lidové kultury na
Slovácku. Všímal si, kterak jsou Valašsko a Slovácko různé svou
atmosférou, krajinou, lidem. Valašsko oproti Slovácku vnímal takto:
„Vše zde o celou oktávu níže — zmírněno, stlačeno, z fléten a houslí transponováno do violy. Lid mírný, zamyšlený, místo slováckých bohatých hodů

černý chléb a zelná polívka, místo plamenného vína ohňová voda — kořalka. Za úrodná pole tvrdé horské srázy, kamenitá úbočí, na nichž krátký
ovísek uzrává až koncem srpna. Dá-li Bůh! Nedá-li, pak přívalem a horskou bystřinou smete prsť a místo ní objeví se picháky skalní tvrdě. Ale zato
měkká, lyrická krása Beskyd, daleké výhledy s Beskydu, Radhoště, Smrku,
Tanečnice, čarovné toulky po horských hřbetech, po nichž kdysi bloudívali
Ondráš a Juráš."
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Za lidovou písní putoval i na Slovensko. Zpěvností slovenského
lidu byl okouzlen, povšiml si ale také útisku slovenského národa
sousedními Maďary, což jej znepokojovalo a trochu kalilo celkový
dojem z pobytu. Na Slovensko se rád vracel, ale především za přírodními krásami Tater. S přáteli se pouštěl do náročných výstupů.
A mimoto vyhledával slovenskou muziku, velmi jej zaujala hra na
fujaru.
Novák byl nadšeným milovníkem přírody, obdivoval se okolí Beskyd, miloval rozhledy do krajiny, rád a často podnikal túry. Beskydy
prošel téměř křížem krážem. Ve svých vzpomínkách píše o téměř
neuvěřitelných příhodách, které ho během pobytu na Valašsku a při
dalekých pěších cestách po Beskydech potkaly. (Na prázdniny vždy
odjížděl z Prahy. Nejen do horských oblastí Čech, Moravy i Slovenska, ale později také za hranice naší vlasti. Cestoval velice rád.)
Od těch dob se vracíval do moravských končin prosycených svérázným folklorem, jak na Slovácko, tak i na Valašsko, a samozřejmě
také na Slovensko. Každý z těchto krajů vynikal odlišným sociálním
prostředím, jiným rázem krajiny. Všude načerpával nezapomenutelné dojmy. A i poté, co už přestal Moravu pravidelně navštěvovat,
vazby jeho díla na lidovou píseň, pevně zakořeněné v umělecké
duši, stále přetrvávaly. Ve své knize O sobě a o jiných na pobyty tam
s láskou vzpomínal.

Toulkami po Moravě byl natolik zasažen, že se mu pojednou začalo příčit pražské ovzduší a měl nutkání více se realizovat v Brně.
Zvláště pak, když se Rudolf Reissig ujal postu ředitele a sbormistra
Besedy brněnské, dostal Novák prostor pro uveřejňování své tvorby.
Marně se však v Brně ucházel o místo, a tak tam alespoň velmi často
dojížděl. Brno bylo v té době střediskem osvětového a národopisného ruchu celé Moravy. Novák zde navázal cenná přátelství nejen
s hudebníky, ale také s lidmi, jež pojil dohromady zájem o lidovou
kulturu — jak s umělci, tak s odborníky.
Již na základě prvních dojmů z valašských končin odstartovalo se
v Novákově tvorbě, jak už bylo předesláno, důležité moravské období. Pustil se do studia písňových sbírek F. Sušila, F. Bartoše i K. J.
Erbena. Do Erbenových jen pro srovnání se sbírkami moravskými,
aby mohl vyloučit „české typy", ty mu byly docela cizí. Z písní si přepečlivě vybíral, neoslovila ho hned tak nějaká. Často si к nim připisoval osobní názory, kterými některé písně označoval jako banální,
zoufalé jednotvárné apod. Posuzoval je především podle jejich
zvláštností, neobvyklé tonality, zajímavé nápěvné nepravidelnosti,
netypického rytmu. Zaznamenával si, kolik písní obsahuje modulace, alterace, které jsou dur nebo moll. Zkrátka výběrem prošly hlavně takové, kde objevil určité typické „moravismy". I v Sušilově sbírce provedl řádnou selekci a vyloučil v prvé řadě písně, z nichž byla
cítit česká provenience. Z Bartošových se mu kupodivu méně líbila
sbírka Národní písně moravské v nově nasbírané, na které Bartoš
spolupracoval s Janáčkem.
Co jej ale zajímalo především, bylo poznávat lidovou píseň přímo
od pramene. Ačkoli při pobytech na Valašsku nekomponoval, přesto
nezahálel, ukládal si do duše dojmy, poslouchal, vnímal a zaznamenával valašskou lidovou píseň, její rázovitost a originalitu. S nadše-

ním poslouchal hru hudců, jejich harmonickou výstavbu písní, způsob kontrování, improvizaci primášů. Nezaznamenával si písně soustavně. Zapisoval si, co kde náhodně slyšel, co jej zrovna zaujalo.
Lidé v Karlovicích si Nováka oblíbili a rádi mu předzpívávali.
Hudecké muziky si cenil ale hlavně na Slovácku. Tam se seznámil
s významnou osobností moravského folkloru, Martinem Zemanem.
Měl možnost si prohlédnout jeho zápisy hudecké hry a mnohé
z nich si vypsat.
Záhy na základě dojmů a zkušeností uplatňoval znaky moravské
lidové písně ve své tvorbě. První příznaky moravsko-slovenské melodiky podvědomě vpravil do drobných prací pro klavír, ještě než poprvé odjel na Moravu. Např. ve Vzpomínkách, třech skladbách pro klavír komponovaných v roce 1894, se v druhé části Inquieto objevuje
dórská moll se zvětšenou kvartou. Ale opravdový dopad na jeho tvorbu měla moravská lidová píseň poprvé při finální úpravě klavírního
kvintetu a moll, která byla dokončena začátkem ledna 1897Zpočátku vyznívají prvky moravské lidové písně v jeho tvorbě
poněkud cizorodě. Novák se často uchyloval к přímé citaci písní
nebo napodobení různých příznačných prvků, stylizací melodickorytmických a harmonických obratů, ale jinak stále pokračoval svým
doposud obvyklým způsobem komponování, ovlivněným smetanovsko-dvořákovskou tradicí. Postupem času vědomě přejímal prvky
lidové písně a budoval z nich nové myšlenky, zpracovával podněty
z moravského prostředí už po svém, svým uměleckým ztvárněním je
přetvářel v osobitý výraz. Čerpal z písňové melodiky i harmonie,
v tvorbě se odráží starobylý duch dob dávno minulých, lyrická něha,
bohatýrský zpěv, hodové veselí i humor. V pozdějším tvůrčím období už znaky lidové písně nadobro ztrácely svůj původní obsahový
náboj a používal je к nejrůznějším

výrazovým

funkcím. A i když se

v pozdních dílech vzdálil přímým inspiračním zdrojům lidové
písně, byla už pevně zakotvena v skladatelově tvůrčím podvědomí.

3.2. ODRAZ MORAVSKÉHO OBDOBÍ V KLAVÍRNÍM DÍLE
VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
Novákovi se častým osobním kontaktem s lidovou písní vrývaly do
podvědomí její charakteristické rysy, ale jen takové, které zaujaly
umělcovu mysl. Písně si vybíral hlavně na základě jejich potenciálního výrazu ve skladbě. Píseň byla především zdrojem inspirací.
Romantické okouzlení postupně střídá realističtější pohled na trpký
život moravské a slovenské vesnice.
Jedním z charakteristických znaků v jeho tvorbě se stala valašská
lydická kvarta a typický kvartový dvojkrok. Zaujala ho ale také valašská septima a vůbec veškerá originální melodika vycházející z často
se objevujících církevních modů a jejich příznačných intervalů.
Z rytmických prvků se mu zalíbily především synkopy, jak ve valašských, tak — a ještě více — v slovenských písních. Klavír často napodobuje hru na cimbál i cifrování hudců. Temperamentní živelná rytmika, nepravidelnost period, prodlužované melismatické kroky na
jednu slabiku, přírazy, kolísání mezi dur a moll, charakteristická
moravská modulace, to vše Nováka na lidové písni přitahovalo
a následně se odráželo v jeho tvorbě.
Novákovo klavírní dílo je velmi rozsáhlé a vydalo by na samostatnou
diplomovou práci. Uchopení a rozbor kompletního Novákova klavírního díla nebylo naším záměrem. Vybrali jsme a pokusili jsme se vystihnout pouze skladby úzce související s moravskou lidovou hudbou.
Cyklus Můj máj op. 20 (1899) byl původně zamýšlen jako Eklogy
moravské, které měly své charakteristické názvy. Nakonec ale byl
cyklus vydán bez názvů, i když poslední části Novák přívlastek Slo-

váčky zachoval. Jedná se o šťastné dílo vykreslující radostné mládí.
Jednotlivé části I. Andante semplice, II. Molto tranquillo, III.

Andante

spianato, IV. Allegro vigoroso, Slovácky již vykazují styl zralého skladatele, osobitý Novákův rukopis. V závěru první části je napodobován
zvuk fujary. Čtvrtá věta má taneční, bujaré téma, plné figurací a cifrování. Vzdáleně připomíná část U muziky ze Slovácké suity.
Za vrchol několikaletého moravsko-slovenského období v klavírní
tvorbě Nováka je považována Sonata eroica op. 24 z roku 1900.
Tu se již projevil skladatelův osobitý moravský sloh. Odráží se zde
hluboké dojmy z návštěv Moravy a Slovenska. Novák si již během
první návštěvy Slovenska všímal útisku tamních lidí a byl tímto neutěšeným stavem roztrpčen. V sonátě zpracovává Novák slovenské
janošíkovské téma, skladba vznikla z popudu žhavého vlastenectví,
touhy po národní svobodě, odporu proti sociálnímu násilí a porobě
slovenského lidu. Sonáta je virtuózně formálně zpracovaná, vyniká
skvělou monotematickou výstavbou, dramatičností a originální intonací. Dílo prostupují jak tóny velmi rozhodné, tvrdé a vzpurné, tak
i měkčí a něžnější, ale stále mužné, hrdinské.
První věta je velmi energická. Je ve znamení ztělesnění jánošíkovského typu lidového hrdiny, který je silně poután к rodnému kraji, a
zároveň miluje nespoutanou svobodu. Ve druhé větě se zrcadlí
bolest nad údělem slovenského lidu, stísněnost. Teskné zamyšlení
však netrvá dlouho. Energický taneční motiv v závěrečné části vše
opět rozvíří. Navrací se hrdinské téma první věty a sonáta končí grandiózně, s vizí lepší budoucnosti. „Málokdy byla myšlenka svobody prožita a vyslovena v hudebním díle s tak emocionální silou jako

zde".22

Celé dílo roste z hlavního tématu první věty. Hlavní motiv se
podobá čtyřtaktí moravské lidové písně „Okolo Hovoran". (Přestože
se píseň a hlava tématu sonáty téměř kryjí, Vladimír Lébl se domní-

vá, „že to není citace záměrná, uvědomělá, neboť lidová píseň Okolo Hovornu obsahuje celou řadu znaků zhusta se vyskytujících v celé písňové oblasti východomoravské a slovenské"

Hned po úvodním zvučném akor-

du f moll se rozbíhá v tempu allegro patetico neobvyklého 3/2 taktu
neklidná triolová figurace, která podbarvuje markantní melodii
s tečkovaným rytmem. Toto základní stavebné téma se prolíná v různých obměnách celou skladbou. Výrazná melodie s neklidným
doprovodem působí velmi dramaticky, s hrdinským výrazem plným
vzdoru. Postupně se tok v melodii přesouvá do vyšších poloh, trioly
jsou střídány akordickým doprovodem a téma se rozjasňuje, lehce
zmírňuje a vyloupne se v jasném lesku.
Uvolnění přináší kontrastní vedlejší téma, uvedeno v E dur. Vedlejší
téma je utvořeno varírovaným protipohybem hlavního tématu v několikanásobné augmentaci. Procítěná a velmi působivá melodie v delších
notových hodnotách se proplétá z dur do moll. Líbezný tok hudby
naruší vkrádající se neklidná triolová figurace. Provedení je velmi dramatické, plné gradací protínajících se hlavních myšlenek. Střídají se
vypjaté pasáže s částečným uvolněním v místech zpracovávajících vedlejší téma. Ve vrcholu provedení zaznívají obě témata v plném zvuku
současně, kontrapunkticky. Ke konci dostává první věta optimističtější
náboj a již v Des dur spěje к velkolepému závěru.
Druhá věta je ve znamení smutku, v melodice je patrný vliv lidové písně. I zde je v jemných tónech doloroso připomenuto hlavní
téma první věty. Pomalá, tesklivá část v 4/8 taktu však není dlouhá,
plynule se navrací rytmický motiv — hlavní téma závěrečné části je
opět motivicky odvozeno z hlavy tématu první věty. Téma závěrečné části čiší energií, působí velmi odhodlaně a mužně. V melodice
se vliv folkloru nezapře. Hlavní myšlenky jsou skvěle prokomponovány, neustále se prolínají, témata jsou zpracovávána variačně

i kontrapunkticky. Závěrečná věta výrazově roste dílčími gradacemi v částech s nápadnou agogikou a změnou temp. Závěr celé
sonáty je opravdu grandiózní. Jednotný hudební materiál je bravurně zpracováván.
Na začátku zaznívá typická valašská vzestupná kvarta, v sonátě se
objevuje mollová tónina s lydickou kvartou a další charakteristické
„moravismy", přesto není důvod napadat Novákovo ztvárnění jako
pasivní nápodobu lidové písně. Novák ve své knize O sobě a o jiných
zdůrazňuje, že byl zaujat ponejvíce písní východomoravskou, která
má dle jeho názoru nejryzejší moravské prvky, a že píseň na Slovácku, jak se domnívá, je více podobna té slovenské. Píše, že právě ryze
moravský typ písně zachytil v mnohých svých dílech. „Proto nesouhlasím, užívají-li někteří vykladači mého díla důsledně označení „slovensky". Slovenská je třetí věta prvního kvartetu, druhá věta Eroiky, kdežto její
prvá je slovácká, jako celá Slovácká suita" 24
Myšlenková závažnost, vynikající formální zpracování a skvělá klavírní stylizace Sonáty eroiky ji řadí vedle Janáčkova fragmentu sonáty
„1. X . 1905" v české klavírní sonátové tvorbě к nejvýznamnějším.
Dva valašské tance pro klavír op. 34, vznikly v roce 1904, ale motivy tanců Troják a Dymák si Novák zapsal už o několik let dříve při
první návštěvě Leoše Janáčka v Hukvaldech. Troják je figurální tanec
s proměnlivým 2/4 a 3/4 taktem, jenž se vyskytoval v moravskoslezském regionu. Změně taktu odpovídají pohybové proměny, střídá se
přísunný krok a krok valčíkový. Dymák je lašský tanec, říkalo se mu
také třeba kovářský. Má řemeslnický původ a tak se v něm činnosti
při provádění řemesla znázorňují. Třeba tak, že tanečnice napodobuje zástěrou rozdmýchávání ohně, tanečník zase údery při kování.
Tanec se obecně vyznačuje velmi rychlým tempem, krátkými rytmickými úsečnými motivy, které se v melodii opakují a bezpro-

středně posouvají na různé stupně. První část tvoří píseň, druhou
vyplňuje instrumentální hra.
Novák lidová témata smetanovsky idealizoval. V kompozici je zřejmá inspirace hudeckou hrou tak, jak tance slyšel v provedení hudecké muziky. Dva valašské tance vynikají plnokrevnou rytmikou, jemnými kontrapunktickými rysy a virtuozitou. Jsou zde zastoupeny
všechny nejtypičtější prvky moravských lidových písní jak po stránce melodické, tak rytmické i harmonické. Tance typické, jak se od
moravských tanců očekává, svou rázovitou rytmičností.
V Trojáku je výrazný durový lidový motiv zpracováván variačně
i kontrapunkticky, melodie je vyzdobována napodobováním cifrování. V tanci se střídá dvoudobé metrům s třídobým. Novák si doslova pohrává s hlavním motivem, skladba působí jako improvizace na
dané téma. V Dymáku Novák zpracovává efektní mollový nápěv,
tanec je velmi živý, ohnivý, valící se tok hudby se nezastaví, není zde
místa oddechu. Působivá melodie je neustále ve varu a prochází
modulacemi, opět je zpracovávána variačně. Už tak svižné tempo se
v závěru skladby ještě zrychluje. Tanec graduje v prestissimu v jasné
E dur. Dymák je tanec neobyčejně živelný. Proto žádal Novák jak v
klavírní interpretaci, tak později i v orchestrálním provedení náležitě rychlé tempo.
Dílo vzniklo po náročném tvůrčím období, mělo přinést trochu
oddechu, je neproblematické a nekomplikované. Sám autor pokládal dílo za volající po orchestraci. (Orchestrální podobu jim poprvé vtiskl vojenský kapelník J. Nováček, autorova instrumentace je
z roku 1936.)
Na počátku roku 1920 dokončil Novák klavírní cyklus Šest sonatin op. 54 určený dětem. Co se instruktivní literatury týče, je tato
kompozice na vysoké úrovni, proto je vhodná nejen pro pedagogic-

ké využití, ale i pro koncertní provedení. Sonátová forma je tu i přes
programový obsah zachována. Mimohudební náplň je patrná už
z názvů — Jarní, Z dětského života, O prázdninách, Pohádka,

Zbojnická,

Sonatina vánoční.
Odraz moravsko-slovenského tvůrčího období se projevil nejvíce
v sonatině Zbojnická, v níž se hojně vyskytují prvky lidových písní.
Sonatina vyniká rytmickou svérázností, jaká je pro slovenské lidové
písně typická. Tato bujarost se střídá s částí „Měsíčné noci" náladou i
zvukem. Na konci je zachyceno nespoutané veselí zbojníků v téměř
nepřetržitých staccatech ve všech odstínech. Dílo je charakteristické
typickou slovenskou notou, mistrně zpracované v zhuštěné podobě.
Novák použil několikataktové citace písní Hej hore háj, dolu háj
a Pásol Jano tri voly, ve Zbojnické sonatině jsou snadno к poznání. Výběr
citací nebyl náhodný, v prvně jmenované se zpívá o zbojnictví.
První věta začíná rozhodným, rytmicky i melodicky výrazným
motivem, agogicky rozvrásněným. Poté se rozběhne svižná a vzrušená melodie v osminových hodnotách. Tento neklidný pohyb
vystřídá ve vedlejším tématu citovaná píseň Pásol Jano tri voly,
která vnese trochu klidu a optimismus. Tep pravidelného metra je
neustále narušován zpomalováním

a následnými návraty do

původního tempa.
Ráz druhé pomalé věty je naprosto odlišný. Nádherně je vykreslena atmosféra klidné noci plné hvězd. Tichá, jemná, zpěvná melodie
je podbarvována akordickým doprovodem a pedálem. Motivicky je
odvozena z hlavního tématu první věty.
Velmi kontrastně vyzní po zasněné druhé větě věta závěrečná.
Obě hlavní témata třetí věty jsou opět melodicky i rytmicky velmi
výrazné. Celá věta pulzuje, je plná energie a v závěru v plném lesku
opět zazní část hlavního tématu první věty, tentokrát ale ve velkole-

pém dur. Poslední věta Zbojnické sonatiny je virtuózního charakteru, její slovenský ráz je zřetelný. Sonatina je velmi zdařile zpracována jak po stránce formální, tak i v motivické práci.
Zbojnickou upravil do orchestrální verze Novákův slovenský žák
Alexander Moyzes. Nejen Zbojnická ze Sonatin nese znaky lidové
písně, i v jiných se setkáme s použitím tónin, jak se vyskytují
v moravských písních - mollová dórská, durová s lydickou kvartou.
Vynikají rytmizací typickou pro moravský folklor apod.
Asi nejznámější a nejpopulárnější Novákovo dílo, Slovácká suita
op. 32 (1903), je široké posluchaěské veřejnosti známo v orchestrální podobě. Dnes se již téměř zapomíná, že původně byla Slovácká
suita v klavírním znění. Není pochyb, že Novák od počátku zamýšlel toto dílo jako suitu pro orchestr. Klavírní verze měla posloužit
skladateli jako pracovní materiál, ale přesto je napsána z pianistického hlediska velmi dobře. Novák se pokusil zachytit bezprostřední
odraz dojmů z pobytu v Javorníku a Velké nad Veličkou. V úvodu je
citován evangelický chorál Poslyš, dcerko žalostivá. Novák jej slyšel
hrát v kostele, párkrát na Slovácku zašel na bohoslužbu. V třetí části
Zamilovaní je nápadná podobnost úvodního tématu s moravskou
lidovou písní Voděnka studená jako led, i když Novák nezačíná
tónikou a po pár tónech téma rozvádí po svém. V části U muziky,
inspirované pobytem v Javorníku, se jako druhé téma objevuje
motiv připodobňující se к valašskému nápěvu písně Po valašsky od
země. „Orchestrální pozdější úprava sotvaže kde zvyšuje účin prvotního
klavírního znění". 25
Vítězslav Novák patří к nemnoha významným českým skladatelům, pro něž není klavír jen „doplňkem" v komponování. Obsáhlé a
ucelené klavírní dílo je podstatnou součástí jeho tvorby, tvoří pomyslný autoportrét, v němž se odrážejí všechny hlavní rysy jeho skla-

datelské osobnosti. Novák sám byl vynikající klavírista-interpret,
proto jeho skladby dobře vystihují možnosti a nároky nástroje
i potenciálního interpreta. Moravsko-slovenské období, ač nesporně
tvořilo důležitý mezník v jeho tvorbě, nebylo ani první, ani poslední skladatelovou tvůrčí etapou. Ale i později, kdy euforie z lidové
písně pomalu uvadá, je jeho výraz stále obohacován prvky pramenícími z lidové písně. V souvislosti s náplní této práce jsme se dotkli
především těch klavírních skladeb, které našly přímo v moravské
(potažmo i slovenské) lidové písní svůj zdroj a inspiraci.
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Lidová píseň je alfou a omegou hudebního rozvoje osobnosti.
Těžko bychom mohli najít hudebníka, který neodrostl na dětských
říkadlech a písničkách. Písničky, a to nejen lidové, jsou dětské duši
velmi blízké. Nejpůsobivěji zasáhnou hudební vývoj především ty
zpívané od rodičů, od maminky. A když se pak rodiče rozhodnou
svěřit svoji ratolest do rukou odborníků-pedagogů, kteří by měli dítě
po všech stránkách hudebně vzdělávat a dále rozvíjet, je přece
naprosto přirozené navázat hned na začátku na to, co dítěti není
cizí, tedy na lidové písničky a říkadla.
Takovýto postup se doporučuje také v moderní klavírní metodice.
Počátky vyučování klavírní hry jsou založeny na hře národních písní
podle sluchu (případně písně i jejich transponování), bez znalosti
notového písma i základních úhozových návyků. Ty si žák teprve
postupně osvojuje. Tento způsob vede к rozvoji nejen hudebního
sluchu, ale i ostatních složek hudebnosti žáka (hudební paměti, rytmického cítění apod.). Autoři klavírních škol pro nejmenší se toho
drží někdy více, někdy méně. Lidová píseň ale v žádné z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších českých škol nechybí. Přestože naše
země zabírá rozlohou velmi malé území, lidová píseň vykazuje na
západě a východě zcela jiné znaky. Zaměřili jsme se tedy na využití
moravských lidových písní v instruktivní klavírní literatuře a v klavírní tvorbě pro děti.

4.1. LEOŠ JANÁČEK - KLAVÍRNÍ MINIATURY II
Mezi instruktivní literaturu pro základní umělecké školy můžeme
zařadit i Klavírní miniatury II Leoše Janáčka obsahující šestadvacet

moravských tanců. Tyto klavírní úpravy patří к těm několika málo
skladbám Leoše Janáčka, které mohou běžně zařadit ve výuce klavírní hry pedagogové už na základní umělecké škole.
Janáček úpravám lidových tanců pro klavír věnoval velkou pozornost. Mezi mnoha typickými tanci ze Slovácka, Valašska či Lašska je
zastoupen i starodávný. Název starodávný se vžil především zásluhou Leoše Janáčka. Ten tanec ve svých folkloristických studiích
a úpravách takto pojmenovával. Naznačuje se tím, že šlo o tanec
starý a původní v lidové tradici. Díky Janáčkovi vešel starodávný
tanec ve známost, dvě úpravy najdeme mimo jiné i v Janáčkově
populárních Lašských tancích pro orchestr. „Jest jeden z nejkrásnějších
po stránce hudební a z nejpůvabnejších skupením a pohybemvyjádřil

se

o starodávném Leoš Janáček.
Tento typ točivého tance v mírném tempu 3/4 taktu s ladností
a vznešeností polonézy byl hojně rozšířen na Lašsku a severním
Valašsku. (Někdy se mu říká valašský, ale můžeme se setkat též
s označením zachodzeny, vyvoďany aj.) V tanečním pohybu se chůze
v mírném tempu doplňovala různými doprovodnými

pohyby

a otáčkami nadlehčovanými kroky. Melodie se к tanci jednak zpívaly, jednak hrály, buď na cimbál nebo celou hudeckou muzikou. Už
ve sbírce Františka Sušila je zaznamenáno několik písní se znaky
starodávného. К tanci existuje ale široký repertoár.
Během svého folkloristického putování po Lašsku, Valašsku a Slovácku zapsal Janáček mnoho vzácných ukázek lidových písní a tanců
(starodávný nevyjímaje). Cenné jsou především tím, že Janáček zapisoval ukázky jejich instrumentálního podání v provedení posledních
lidových cimbalistů a kapel z Petřvaldu, Kunčic, Jasenice atd.
Starodávný z Klavírních miniatur II (skladba č.l a č.3)
lanáček kdysi zaznamenal do not hru cimbalisty Jana Myšky z Petř-

valdu, hrál mimo jiné starodávný na píseň „Bystra voda vylela", která je
uvedena také v Sušilově i Bartošově sbírce. Když srovnáme zápis písně
a Janáčkovu úpravu pro klavír, všimneme si, že cimbalista hrál melodii
bez harmonického podkladu. Harmonie Janáčkovi vyznívala v obrysech jen lehce načrtnutých z cimbalistovy hry. Janáček pak v úpravě
věrně kopíroval melodickou linku a podkládal ji pouze prostým doprovodem s použitím základních harmonických funkcí.
Úprava starodávného je důkazem toho, že Janáček opravdu zachovával maximálně původní ráz skladeb, nesnažil se o vlastní stylizaci, nic nepřidával, neprokomponovával. Jeho přenesení do klavírní
podoby působí velmi čistě. Harmonický doprovod rozložených
akordů je naznačen hrou arpeggio, což společně s častými tremoly
a vzestupnými melodickými terciemi v tečkovaném rytmu s důrazem na první krátké notě imituje způsob hry na cimbál.
Píseň má dva odlišné díly. Začátek prvního pojal Janáček v harmonizaci v d moll přes mimotonální dominantu na konci prvního
dílu (v pátém taktu) se dostane druhý díl do С dur. Na konci však
moduluje do D dur. „Jest to vynalézavé seskupení tóninové pro skladbu
tak malých rozměrů" 2 7. Tento tanec je jen jeden z celého řetězce starodávných bezprostředně jdoucích za sebou, poslední nápěv na
závěr série bývá zpravidla v rychlém tempu.

4 . 2 . VÍTÉZSLAV NOVAK - MLADÍ
Vítězslav Novák se věnoval ve své klavírní tvorbě také skladbám pro
děti. Zmínili jsme se v předchozí kapitole o Šesti sonatinách. Tyto sonatiny však svým virtuózním zpracováním kladou velmi vysoké nároky na
dětského interpreta. Jak již bylo řečeno, hrávají se také na koncertních
pódiích. Novák však zkomponoval též klavírní sbírky, které jsou méně
náročné, ale přesto cenné a hodnotné a pro děti vděčné.

Ve sbírce drobných skladeb Mládí z roku 1920 jsou zařazeny dvě
skladbičky, v kterých je nepochybná vzpomínka na Novákovy pobyty na Moravě, konkrétně na Slovácku.
Dvě slovácké děti — On, Ona
Novák se snažil výrazem odlišit malého chlapce od dívenky. On je charakterizován nebojácně, a přitom hravě. Autor nadepsal tempo Quasi
allegretto, giocoso. Skladba vyniká živým naturelem a výraznou rytmizací. Synkopy jsou velmi nápadné. Je psána v písňové formě aba.
Posluchačsky vděčnější je druhá skladba z dvojice — Ona. (skladba č. 5) Jsou tu zachyceny dvě tváře jednoho děvčátka. Jedno je
něžné, jemné, lyrické. Druhé zase rozverné, nezbedné, skotačivé
a roztomilé. Dvě podoby jsou vykresleny dvěma kontrastními díly.
Celá skladba roste z jednoho motivu uvedeného hned v úvodu,
melodický obrys je v obou částech podobný.
V prvním díle skladby je zachyceno děvčátko něžné. Tato část je
zpěvná, klidná s klenutou melodickou linkou vedenou espressivo.
Novák označil tempo larghetto con espressione. Melodika je charakterem blízká moravským lidovým písním. V druhém taktu vyznívá nápadně lydická kvarta. Doprovod dotváří poklidný kolorit.
Druhý díl je kontrastní, tempo pi? mosso, ben ritmico. Přestože je
zpracováván stejný motivický materiál, je nyní ráz skladby naprosto
odlišný. Kromě tempa se v druhé části mění také metrům z 6/8 na
2/4 takt. Děvčátko je pojednou rozverné, odhaluje se jeho živý temperament. Vykreslením těchto rysů si autor pomáhá především pestrou artikulací a důrazy na různých dobách v taktu. Doprovod se
proměnil z poklidně plynoucího v akordický přiznávkový, s občasnými synkopami. Ke konci skladby se děvčátko jen malinko pozastaví, jakoby se zamyslí, a tempo se na okamžik uklidní, ale závěr je
opět v tempu, pln hravosti a optimismu.

4.3. LUDMILA ŠIMKOVA - KLAVÍRNÍ PRVOUKA
S potěšením můžeme konstatovat, že Ludmila Šimková, autorka
jedné z nejznámějších škol pro nejmenší klavíristy, věnovala v Klavírní prvouce moravské lidové písni neobvykle široký prostor. Škola
je ojedinělá právě tím, že zde nenajdeme původní skladby. Obsahuje výhradně lidové písně, tance a říkadla. Autorem klavírního zpracování je Otto Šimek.
Moravská lidová říkadla a písně zaujímají v Klavírní prvouce
dokonce většinu oproti těm, které pocházejí z Čech. Škola nabízí
velké množství méně známých a „neohraných" písniček v zajímavém provedení, a tak v ní může pedagog zapátrat třeba v případě, že
by chtěl oživit nebo rozšířit repertoár písniček o nové, neotřelé. Text
písní v původním dialektu (moravský dialekt je velmi rozmanitý, lišící se region od regionu) může být mnohdy pro děti, ale i pro pedagogy sice nesrozumitelný, podstatná je však hudební stránka písní.
(V praxi se ale málokdy předškolní děti ptají na nejasnosti v textu,
často jim vůbec nepřipadá zvláštní, že zpívají slova, kterým nerozumějí, pokud je na to neupozorníte.)
Písně uvedené v závorkách jsou jen příkladem z celé řady moravský písní a říkadel řešících obdobnou problematiku.
V první části — hře bez not — se prostřednictvím písní a říkadel
začínající klavíristé seznamují s klaviaturou, rozvíjí rytmické cítění, zpočátku jedním prstem úhozem portamento hrají na jednom
tónu říkadla nebo doprovázejí píseň interpretovanou učitelem
(Vyletěl holoubek ze zlata). Postupně hrají jednoduché melodie (Halí
belí), jejichž rozsah se pomalu rozšiřuje. Po hře portamento přichází hra staccato a legato, hra dvojhmatů (Okolo Jarošova

teče

voděnka troja). Úloha dítěte se střídá, v některých písních hraje
melodii, v některých zase doprovází učitele. Vše by se mělo dít

s maximálním důrazem na kvalitu tónu, mělo by se dbát na smysl
pro správné frázování.
V druhé části se přechází ke hře z not. Ovládnutí notového zápisu bývá pro malé klavíristy kritickým okamžikem. Vypořádávají se
s tím s menšími či většími obtížemi. Právě v počáteční hře z not tkví
silný potenciál této klavírní školy. Je totiž opět podložena lidovými
písničkami, což dítěti může překonání počátečních nesnází značně
ulehčit. Pokud dítě hraje podle not známou melodii, respektive písničku, sluchová představa mu napomáhá к správné realizaci notového zápisu jak po stránce melodické, tak rytmické. Na našem trhu
najdeme mnoho českých i zahraničních škol, ve kterých se hra z not
začíná nicneříkajícími, často mechanickými cvičeními. Nejenže je to
pro dítě značně nezáživné, a proto nemotivující, ale také dosti obtížné. Cvičení přijímají jako abstraktní notový text.
Pokud se nemůže či nechce pedagog takovýchto cvičení vyvarovat,
mohl by alespoň dítěti usnadnit strastiplnou cestu к ovládnutí notového zápisu zpřístupněním skladby např. tím, že si ji spolu s žákem podloží libovolným textem. Pro žáka to může být zajímavá tvůrčí práce, každopádně se pro něj cvičení rázem stane bližším, najednou se může jevit
jako písnička. V Klavírní prvouce tento proces odpadá. A tak postup
odpovídající současným trendům v metodice klavírní hry je navíc opřen
o lidovou píseň, a tím podstatně zjednodušen a snad i zpříjemněn. Oba
klíče se učí současně, melodie je zpočátku rozložena do obou rukou
[Běžípsota přes hory; Ta mošcenská dědina), využívá se kvintového rozsahu,
ne však dlouho v jedné poloze (Dobrú noc; Voděnka studená), hra oběma
rukama dohromady začíná v protipohybu [Ovce, moje ovce;Ide šohaj po
ulici), rozsah se postupně rozšiřuje [Spadla mi šablicka; Rožnovské hodiny)
apod. Drobným nedostatkem Klavírní prvouky je velikost notového
písma, pro přehlednost by mohla být pro začátečníka větší.

Lidová píseň se v Klavírní prvouce stala ideálním materiálem pro
zvládnutí a prohlubování nejrozličnějších technických, rytmických,
artikulačních, dynamických, agogických a jiných problémů ve hře
na klavír.
Důležitou součástí hudebního rozvoje je smysl pro durmollové
cítění. U malých dětí se zdokonaluje právě pomocí písní. V tomto
ohledu je česká lidová píseň mnohdy vhodnější než moravská, jelikož je v tonalitě v naprosté většině jednoznačná, durmollová vyhraněnost převažuje. Moravská lidová píseň je naopak charakteristická
a zajímavá především díky pestrosti nezvyklých tónových řad.
Autorka však vybrala z tohoto pohledu ty jednoznačné, durové písničky mají naprostou převahu, mollových je už mnohem méně.
Písní s neobvyklou moravskou modalitou je sice poskrovnu, patří
ale v této škole к nejzajímavějším. Specifika originální modality
moravské lidové písně vynikají např. v písních Bude vojna bude, Ach
mamko, mamko, Ženy, ženy poraďte mi aj. (skladby č. ó)
Klavírní prvouka je rozhodně zajímavým notovým materiálem pro
pedagogy klavírní hry a množstvím a zpracováním použitých moravských lidových písní je naprosto jedinečná. Je vhodné ji (pro jistou
žánrovou jednostrannost) kombinovat s jinými školami či klavírními
sbírkami a skladbičkami. Určitě by však neměla zůstat nepovšimnuta. Náročnost upravených písní ke konci školy přesahuje úroveň přípravné hudební výchovy. Lze je použít i v dalších ročnících výuky
klavírní hry.
Snad každý mladý klavírista si tam nějakou z půvabných moravských lidových písniček oblíbí, a rozšíří si tak své hudební rozhledy.
A v neposlední řadě se při její hře něco užitečného naučí.
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PETR EBEN - LIDOVÉ PÍSNĚ A KOLEDY

„Sáhni do klenotnice, naber plnou dlaň drahokamů

a zasaď je do dět-

ských prstýnků! — Tak zněl úkol, jeden z nejhezčích, jichž se mi dosud
dostalo, ale zároveň jeden z nejtěžších. Jak zrcadlit tu rozmanitost

lesku

a barev, jak okrášlit kámen, aby při tom obruba nebyla těžká pro dětské
prsty?" zamýšlel se v předmluvě Petr Eben (1929), autor sbírky
Lidových písní a koled pro klavír ve snadném slohu. Úkolu se
zhostil velmi rád, jen, jak sám podotkl, hlediska folkloru ustoupila před metodicko-instruktivními požadavky. Každou lidovou písničku tak proměnil v drobnou klavírní skladbičku. Písně jsou seřazeny podle obtížnosti, těch nejjednodušších je velmi málo, autor
podotýká, že je to proto, že se jednoduchých písniček kvintového
rozsahu v neměnící se poloze objevuje v různých českých klavírních školách dost. Většina skladeb odpovídá úrovni druhého a třetího ročníku prvního cyklu.
Petr Eben upravil lidové písně v moderním slohu. Vymykají se šablonovitému doprovodu s užitím základních funkcí, nové netradiční
pojetí dodává písním jinou, neobvyklou podobu. Autor často používá
polyfonii, druhý samostatně vedený hlas napomáhá dokreslovat
atmosféru. Uvedení mladého klavíristy do problematiky polyfonního
vedení hlasů skrze lidovou píseň je dobrým nápadem. Zvládnutí jednotlivých skladeb zároveň znamená zdokonalení nebo ovládnutí nějakého technického problému či výrazového prostředku.
Procvičování nezávislosti rukou se děje nejen díky polyfonnímu
vedení hlasů, ale také častému uvádění melodie v levé ruce. V písních se mimo jiné setkáme taky s rozmanitou kombinací artikulačních prvků, prodlevami, zadržováním tónů v některém z hlasů, četnými dvojhmaty, vedením melodie ve středním hlase, bohatou dynamickou škálou, obtížnějšími rytmickými pasážemi atd.

Ze stovky uvedených písní je jedenadvacet svým původem z Moravy, к nim bychom mohli ještě připojit devět slovenských (pro jejich
podobnost v určitých charakteristických znacích). Podívejme se na
některé úpravy moravských lidových písní konkrétněji, (skladby č. 7)
Mezi nejjednoduššími na samém začátku sbírky jsou uvedeny dvě
ukolébavky z Hrozenkova. Jejich melodie se pohybuje v rozsahu
kvinty a vykazuje archaické znaky. V obou se vyskytuje v durovém
nápěvu lydická kvarta. Hulibeli usni je navíc zajímavá nepravidelně
členěnou strukturou, neobvyklý desetitaktový nápěv je členěn na
4+3+3 taktové články. Bez zvýraznění naznačených důrazů na první
době v pátém a osmém taktu může vyznívat výstavba nesrozumitelně a nelogicky. К lepší orientaci nás však navede i text. Druhá ukolébavka Huličky,

beličky je sice také desetitaktová, ale předvětí a

závětí má shodně po pěti taktech. Zvláštnost nápěvu v lydické tónině podpořil Eben prostým doprovodem tvořícím protihlas.
Utekla mi přepiurečka

je velmi efektní skladbička. Klade vysoké

nároky na nezávislost rukou. Pravá s levou rukou v komplementárním
dvojhlase s pravidelným dvojtaktovým členěním kombinují čtvrťové
hodnoty s osminovými а к tomu hru legato a staccato. Druhý hlas
v levé ruce je tvořen volnou imitací melodie. Předepsané allegro assai
pak může být těžkým oříškem. Tato písnička je půvabná také díky
vybočení středního dílu z a moll do paralelní С dur.
Pomalá píseň z Valašska, Rožnovské

hodiny,

evokuje skutečné

odbíjení hodin, „odbíjejí" ve vnějších hlasech. Naopak melodie je
vedena v hlase středním, což je další z náročnějších technických
požadavků na interpreta. V druhé polovině písně se melodie přesouvá do horního hlasu a je pěkně doplňována protihlasem v levé
ruce kombinovaném s prodlevami v dalším hlase.
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Další valašská píseň A ja su synek z Polanky

je zapsána se změ-

nami taktu, odpovídajícími správnému frázování, patrné je z toho
opět nepravidelné členění. Jelikož je uvedena jen první sloka této
písně, kterou zpívá synek z Polanky, autor umístil markantní melodii do nižší polohy.
Chodíme,

chodíme

ze Slovácka už v názvu naznačuje, že si bude

pěkně rázně vyšlapovat v pochodovém tempu alia marcia. Píseň je
velmi jednoduše, ale hezky upravena, výraznou melodii v pravé ruce
doprovází levá dvojhmaty hranými staccato.
Jednou z nejpěknějších, procítěných písní je moravská ze Slavíkovic, Co to máš, děvečko.

Úprava působí vzletně, doprovod je

utkán z motivků imitujících nápěv. Leoš Janáček se ve svých studiích zabýval nápěvky mluvy a jejich odrazem v lidových písních. Je
opravdu zajímavé, že otázka „co to máš, děvečko" v hudebním provedení intonačně klesá, což je pravděpodobně následkem vlivu
svérázného dialektu.
Za devět slovenských písní uveďme alespoň jeden příklad. Hej,
valaštička

moje je energickou písní ve 2/4 taktu, měla by být hrána

con fuoco. Tato úprava je o něco stylovější, levá ruka obstarává
doprovod ve dvojhmatech, které mají funkci harmonickou, užito je
toniky, dominanty a subdominanty. Nápadně připomínají hru kontráše nebo cimbalisty v hudecké kapele — tímto způsobem obvykle
lidoví hudebníci píseň harmonicky podbarvovali. Melodie vyznívá
efektně nejen díky svému energickému náboji, ale také díky tóninovému vybočení z F dur do Es dur.
Když budeme píseň hrát striktně pravidelně v 2/4 taktu, nevyzní
tolik její atmosféra a neodhalí se dostatečně její charakter. Pokud
bychom ji chtěli interpretovat stylověji, neměli bychom dodržovat
pravidelný tep osminových hodnot. Janáček říká, že sčasovka o čty-

řech osminách vyzní ve slovenských lidových písních jako kombinace not šestnáctinových a čtvrťových s tečkou

V tomto případě by

ale postačilo pokusit se naznačit osminy nestejnoměrně — každou
lichou osminu hrát bezpřízvučně a každou sudou lehce zvýraznit. Je
to běžný způsob kontrování smyčců v cimbálových muzikách. Takt,
kde se v melodii vyskytuje čtvrťová a dvě osminy, by mohl být interpretován spíše jako čtvrťové trioly 2/4 taktu — je to typický prvek
v moravských a slovenských lidových písních. Hra hudců se kdysi
vyznačovala právě jakousi rytmickou „nevyrovnaností" (a dodnes se
podle tradic zachovává), což samozřejmě nebylo nahodilé. Tento cit
pro rytmiku se dědil z generace na generaci a venkovští hudebníci jej
měli, jak se říká, v krvi. Proto by klavírista bud musel vyrůst v prostředí, kde jsou stále silné folklorní tradice, nebo mít tyto zvláštnosti dlouhodobou zkušeností „zaryty pod kůží".
Čt to husičky patří к nejnáročnějším skladbám, je taky zařazena
téměř na konci sbírky. Tři sloky pěkné mollové písně jsou zpracovány variačně. V první sloce se v části objevuje kánonické vedení
hlasů, melodii začíná pravá, levá nastupuje o takt později. Druhá
sloka je posunuta o kvintu výš, melodii přebírá levá, pravá polyfonně zpracovává motivy nápěvu. Třetí sloka se navrací do původní
tóniny, melodii vede opět pravá ruka, v levé přírazy na lehké době
připomínají kontry. Čtyřtaktová dohra z motivů hlavní melodie
v pravé i levé ruce celou píseň uzavírá.
S číslem 100 zakončuje rozmanitý výběr známá táhlá píseň ze Slovácka Teče voda, teče. Ve dvou vypsaných slokách se opět střídá melodie v pravé a levé ruce, doprovod je v harmonii tradičnější, použity
jsou základní funkce. Šestnáctinové hodnoty střídající se v terciích v
doprovodu připomínají lehké tremolo cimbálu. V druhé sloce melodii
zdobí další hlas. Po stovce písní je zařazeno ještě patnáct koled.

Petr Eben se úctyhodně pokusil mladým klavíristům přiblížit naši
lidovou píseň z netradičního pohledu. Právě díky jeho modernímu
způsobu pojetí si mohou mnohé písničky cestu к dětem najít snáze,
některé však toto nezvyklé pojetí může naopak odradit. Eben písně
zpracoval tak, že z nich vznikly malé skladbičky. I takový к nim
může být přístup - ne jako к písni, ale jako к zajímavé skladbě. Coby
instruktivně-metodický materiál jsou jednotlivé skladby dobře promyšleny. Škoda jen, že většina písní není upravena a posazena v dětské hlasové poloze. Jsou to přece jen v prvé řadě písně a mnohé děti
by si je určitě rády spolu s klavírem také zpívaly.
„Odevzdávám tedy tuto sbírku, do které jsem se snažil vložit svou lásku
k národní písni, a vroucně bych si přál, aby se tato láska probudila i v těch,
kteří se budou stránkami tohoto svazku probírat," napsal Petr Eben
v úvodu vydání Lidových písní a koled.
Také někteří další čeští skladatelé 20. století čerpali inspiraci
mimo jiné v moravském folkloru. Pro ukázku jsme vybrali několik
klavírních skladeb pro děti od dvou významných představitelů
současné české hudby, Klementa Slavického a Otmara Máchy, ve
kterých se projevil vliv moravské lidové písně. Shodou okolností
oba z Moravy pocházejí.

4 . 5 . OTMAR M Á C H A - KLAVÍRNÍ VLASTIVĚDA
Do sbírky deseti skladbiček pro klavír ve snadném slohu, vydaných pod názvem Klavírní vlastivěda, zařadil Otmar Mácha
(1922-2006) také dvě věty ryze moravského naturelu, jimiž se pokusil vykreslit atmosféru významných folklorních regionů, Valašska
a Slovácka, (skladby č.8)
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Inspirována životem na Valašsku je Valašská halekačka. Před vlastním studiem této skladbičky určitě není na škodu objasnit, co to
vlastně halekačka znamená, přiblížit dítěti programovou náplň.
Jinak pro něj zůstane jen abstraktním pojmem a s neznalostí souvislostí lze jen stěží docílit správné interpretace. A to je škoda, navíc
význam halekačky může být pro dítě zajímavý.
Táhlé písně, typické pro hornaté kraje severovýchodní Moravy
a Slovenska, mají svůj příznačný přednes, díky kterému dostaly trefné pojmenování, říká se jim hečavé nebo též halekačky. Kdysi se zpívaly venku při různých pracích. Výskyt halekaček byl omezen především na Valašsko, kde hojně žili pastevci. Zpívaly se volně, s širokým frázováním, četnými vydržovanými tóny se využívalo akustiky
přírody v horách, jasný zpěv se krásně nesl do dáli, fungoval efekt
ozvěny. Zvolání či oslovení se střídalo s recitativními pasážemi, často
formou dialogu. Lidé si tak zpříjemňovali práci, a to nejen dospělí,
ale často i děti, které trávily dlouhý čas pasením dobytka a zkracovaly si písněmi a hrami dlouhou chvíli. (Tento stručný výklad by se
měl přizpůsobit možnostem dětského chápání a jestli chce pedagog
žáka pro skladbu motivovat a nadchnout, měl by vyprávění vylíčit
pěkně barvitě.)
Máchova Valašská halekačka je podle výše zmíněné charakteristiky ukázkovým příkladem. Autor využívá těch nejtypičtějších znaků
moravské lidové písně, které ji činí tak zajímavou a výjimečnou. Je
to způsobeno originální melodikou se zvětšenou lydickou kvartou
(pro četný výskyt v písních z Valašska se jí také někdy říká valašská
kvarta) a dále rozmanitým rytmem a nepravidelným taktem.
Skladatel napodobuje typickou halekačku naprosto věrně. Začáteční zvolání se po několika taktech střídá s recitativem. Dialog
připomínají dvojice not v tečkovaném rytmu a v různé poloze,

které si střídavě povídají a pak se již v toku pravidelných šestnáctin mění v odraz ozvěny.
Zajímavý je zápis do taktu. Autor promyšleně řešil co nejvýstižnější zachycení charakteru a metrické nepravidelnosti valašských
halekaček. К docílení širokého frázování a dlouze nesených tónů
typických pro halekačky využil změn taktu, prodlev a ligatur. Vše
je ještě podpořeno pedalizací. (Střídá a kombinuje se zde různě
6/4, 2/4, 3/4 a 4/4 takt.) Celkově vyznívá skladba velmi efektně.
Melodický rozsah je sice poměrně úzký, však ozvláštněn lydickou
kvartou v durové tónině, která dodává skladbě téměř exotický
nádech. To, co vyznívá tak moderně, je vlastně napodobením prastarého archaického melodického nápěvu. Melodie vyniká zajímavým rytmickým uspořádáním.
Obohacením jinak prostého harmonického podbarvení je jeden
neobvyklý prvek, a to užití staré hudecké funkce, vyplývající z působení lydické kvarty. Na druhém stupni totiž vzniká kvintakord s velkou tercií, který navazuje na toniku a opět se s ní pojí. Už na první
poslech je takovýto harmonický spoj svou neobvyklostí velmi zajímavý. Doprovod je tvořen především prodlevami tónické kvinty
(nebo jejím kvartovým obratem) a kromě výše zmiňované hudecké
funkce se střídá ještě s dominantou, což původnímu harmonizování
písní starými hudeckými seskupeními odpovídá — hudci používali
převážně základní funkce.
Pro přesvědčivou interpretaci je důležité navození atmosféry.
Skladba by měla být pojímána improvizačně. Přestože je vtěsnána
do taktů, měla by být interpretována s agogickou uvolněností — jde
o to poskytnout skladbě pomyslnou volnost, jako mívaly halekačky
zpívané ve volné přírodě. Otmaru Máchovi se podařilo halekačku
vystihnout skvěle, skladba působí neobyčejně přirozeně a nenásilně.

Otázkou už jen zůstává, zda zaujme i ty, kterým je především určena — děti.
Ve druhé skladbičce se přeneseme do dalšího kraje proslulého
svérázným folklorem, na Slovácko. Její název Slovácký cimbál
mnohé prozradí. Kdyby chtěl pedagog předložit žákovi tuto skladbu, určitě by nebylo od věci zjistit, jestli má žák vůbec ponětí, co to
cimbál je. Vzhledem к tomu, že folklor se dnes těší zájmu jen hrstky příznivců a nadšenců, a to především na Moravě, je možné
(a sama jsem se s tím u dětí v Praze setkala), že bude pro děti moravská lidová píseň a cimbálová muzika pojmem zcela neznámým.
Cimbál a klavír mají mnoho společných znaků (což vyplývá také
ze společných prapředků obou nástrojů). Strunný nástroj, na němž
se tón rozeznívá úderem paličky, je schopen i harmonické hry. Hojné
využití efektu pravého pedálu je také jednou z podobností obou
nástrojů, při hře na cimbál se užívá pedál a tlumiče. Hru na cimbál
je možno také studovat na některých konzervatořích v naší republice a pro nedostatek vlastní původní literatury cimbalisté používají
transkripce skladeb určených pro nejrůznější nástroje, klavírní
nevyjímaje. Pedagog by mohl ve vyučování pustit nahrávku pro
srovnání. (K dispozici mám např. jednu z Uherských rapsodií Ference Liszta v transkripci pro sólo cimbál s doprovodem několika
nástrojů.) A naopak je dobře možno napodobovat zvuk a techniku
hry na cimbál na klavíru. Využívali toho nejen upravovatelé lidových
písní, ale i skladatelé hledající v lidové písni inspiraci.
Poté, co je žák s cimbálem alespoň částečně obeznámen, mohou
se s pedagogem ponořit do studia skladbičky Slovácký cimbál. Přestože je skladba kupodivu v jednotném taktu, označení tempo rubato by v žádném případě nemělo zůstat nepovšimnuté. Skladba ryze
improvizačního charakteru přímo vyžaduje maximální možné ruba-

to. Rozložené kvintakordy (tonika, dominanta a subdominanta
v a moll), které by mohly snad být hrány arpeggio, tvoří harmonický podklad. Jejich zvuk je prodloužen užitím pedálu. Do doznívajícího zvuku akordu nastupuje výrazná melodie, jejíž metrickou
volnost autor naznačuje právě tempem rubato a později také změnou původních osminových hodnot na čtvrťové trioly v dvoudobém metru. Melodie ryze improvizačního charakteru v rozmezí
pouhých pěti tónů by měla být hrána markantně. Hráč by měl
napodobovat údery paličkou na struny cimbálu, nikoli však jako
ostré staccato, spíše jako důrazné non legato. Tón by měl být po
zvukové stránce odlišný od kultivovaného klavírního tónu, který se
vyžaduje např. v kantilénách. Skladba by měla působit improvizačním dojmem, nenuceně.

4 . 6 . KLEMENT SLAVÍČKY - N A BÍLÝCH A ČERNÝCH;
KLAVÍR A MLADÍ
Také soudobý český skladatel Klement Slavický (19Ю-1999),
pocházející z Moravy, uplatňoval hojně ve své tvorbě prvky moravského folkloru. Napsal celou řadu klavírních skladeb určených pro
pedagogické využití (připomeňme třeba sbírky Na bílých a černých,
12 etud aj.). Právě ve sbírce Na bílých a černých je zařazena skladbička, která potvrzuje vliv moravské lidové písně na skladatelskou
práci Klementa Slavického. Je nazvána prostě — Moravská píseň,
(skladba č.9)
Nejedná se o úpravu nějaké konkrétní lidové písně. Není to ani
připodobnění nějakého typického projevu moravského folkloru —třeba hry na cimbál či halekačky jako ve výše zmiňovaných skladbičkách Otmara Máchy. Klement Slavický zpracoval
z moravské lidové písně, a to velmi osobitě.

podněty

Skladba má, jak už z názvu vyplývá, zpěvnou melodii, ale velmi
neobvyklou. Nepoužívá se zde nijak zvlášť bohatý melodický materiál. Na malé ploše se však objevují zajímavé melodické prvky. Od
počátku skladby je patrná nejednoznačnost tóniny, což je pro
moravskou lidovou píseň obecně příznačné. Tonální průběh se jeví
od prvního taktu písně v rámci a moll, nepůsobí však přesvědčivě.
Slavický si pohrává s modalitou, důkazem toho jsou frygické znaky
(tón hes v a moll). To má následně vliv na značnou ambivalenci
v harmonii. Deklamace melodie vzdáleně připomíná nápěvky, kterým věnoval velkou pozornost Leoš Janáček. Skladba až v úplném
závěru vyústí do nesporné d moll.
V malé písňové formě skladby {aba) je při návratu díl a v melodii
odlišen objevujícím se tónem hes, čímž se znatelně změní její charakter. Ve střední části působí vzestupné intervaly v kombinaci s tečkovaným rytmem velice naléhavě. V levé ruce se neustále opakuje
jednotvárný doprovod, jakási figura začínající vždy po osminové
pomlce, měnící se jen ve své harmonii. Vedení levé ruky by mělo
skladbě zajišťovat skladbě udržení klidu, jak už skladatel předesílá
v tempovém označení, skladba by měla být hrána klidně, nepříliš
zvolna. Ani napětí a naléhavost melodie by nemělo poklid pohybu
linky v levé ruce narušovat. Právě plynulý, nenarušovaný tok levé
ruky může dětem při interpretaci činit potíže. Skladba má posmutnělý, stísněný výraz, ale rozhodně ne tragický.
V jiné Slavického sbírce klavírních skladeb pro děti, nazvané Klavír a mládí, figuruje mezi deseti skladbičkami také Milanova ukolébavka. (skladba č.10) I zde můžeme nalézt několik znaků společných
s moravskou lidovou písní. Poklidná ukolébavka má prostou melodickou linku vycházející z melodiky písně. Zpracování celé skladby
je založeno na motivu uvedeném v prvních taktech. Melodie je čás-

tečně obohacena o dvojhlas. Jednoduchý, a přitom velmi podmanivý výraz dokresluje nekomplikovaný doprovod v levé ruce.
Přestože je skladba předznamenána dvěma be, ihned od prvního
taktu se počíná odehrávat v с moll. Rysem modality podstatné z hlediska melodiky moravské lidové písně je obohacení melodie o často
se vyskytující dórskou sextu. Celou skladbu ozvláštňuje vliv dórské
sexty v pomyslné tónině с moll, která až v úplném závěru vyústí
v přesvědčivou g moll. Tónický kvintakord g moll skladbu uzavírá.
Autor si tedy opět pohrává s modalitou a skladba je charakteristická
svou tóninovou nejednoznačností.
Dalším znakem, jenž má Milanova ukolébavka společný s mnohými moravskými písněmi, je rozvolnění metra naznačené změnou
taktu z 4/4 na 2/4. Nejenže je změna taktu nápadná po rytmické
stránce, 2/4 takt je ještě zvýrazněn dórskou sextou, která se tu vždy
objeví. Hlavní motiv se začne plynule odvíjet, ale pozastaví se už po
dvou taktech právě na půlové notě 2/4 taktu (a ještě jednou se tento
postup podobně opakuje).
Slavického skladby pro klavír se těší u dětí velké oblibě, přestože
jejich stylizace vyznívá velmi moderně. Z jeho několika sbírek klavírních skladeb pro děti jsme na těchto dvou ukázkách chtěli předvést a postihnout znaky vlivu moravského folkloru ve skladatelově
tvorbě.
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ZÁVĚR
Folklorní tradice na Moravě sahají hluboko do minulosti. Moravská lidová píseň prošla za dlouhou dobu svého vývoje mnohými
proměnami. Její specifika, kterými se odlišuje od české lidové písně,
zaujala nejen mnoho odborníků, sběratelů a vědců, ale i umělců.
Vzniklo již nespočet statí a odborných studií o moravské lidové
písni. Moravská lidová píseň zaujme především zajímavou melodikou. Vyznačuje se prolínáním archaických prvků s novějšími,
ozvláštňováním tonálních postupů s uplatněním charakteristických
stupňů jednotlivých církevních modů. Týpická je nejednoznačnost
tónin. Velkým oříškem bývá zápis moravských lidových písní po
stránce rytmické. Jsou totiž příznačné svou metrickou uvolněností,
užitím různých nepravidelných útvarů, rytmickou rozmanitostí,
charakteristickým frázováním. Proto pro dokonalé vystižení charakteru písně mnohé z nich nelze vtěsnat do pravidelného taktu. I to
bývá častým námětem odborných prací zabývajících se moravskou
lidovou písní.
První sběratelé lidových písní, mezi nejvýznamnější patří F. Sušil,
F. Bartoš a L. Janáček, objevovali v druhé polovině 19- století nepřeberné bohatství lidových písní a tanců, a to především na jihovýchodě Moravy, kde si některé regiony více než jiné dlouho udržely
autentické folklorní tradice. Jedná se především o Valašsko a Slovácko. V jejich práci pak pokračovali další sběratelé. Vznikly řady
sbírek s písněmi seřazenými buď podle lokality, nebo podle druhu.
Moravský lidový folklor výrazně ovlivnil život a dílo některých
českých skladatelů. Nejvýznamnějšími představiteli neofolklorismu
v české hudbě jsou Leoš Janáček a Vítězslav Novák.
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Leoš Janáček vyšel z moravského lidového prostředí, jako rodák
z lašských Hukvald měl к lidové písni velice blízko, doslova jí žil.
Věnoval se systematickému sběru lidových písní z Lašska, Valašska i Slovácka. Písně zkoumal i z teoretického hlediska. Snažil se
o co nejpřesnější zachycení celkové atmosféry lidové interpretace
písní, dával si na tom skutečně záležet. Aktivně bojoval za uchování lidové písně coby národního kulturního dědictví, byl členem
mnoha spolků a organizací s národopisným zaměřením. Napsal
desítky teoretických studií, v kterých i dnešní folkloristika nachází cennou oporu.
Moravská lidová píseň se stala základním kamenem Janáčkovy svérázné hudební řeči a hlavním zdrojem jeho realistického výrazu. Ve
svém díle uplatňoval teorii nápěvků mluvy a také jejich zvláštního
rytmu, jež označoval jako sčasování. Týto vlivy jsou patrné i v Janáčkově nevelkém klavírním odkazu. Můžeme je spatřovat jak v zajímavé melodice, tak ve svérázné rytmice a harmonii jeho klavírních děl.
Kromě zpracovávání lidových prvků ve své původní tvorbě se Janáček
věnoval také četným úpravám lidových tanců pro klavír.
Vítězslav Novák byl rodák z jižních Čech. К poznání moravského
folkloru jej přivedla šťastná náhoda. A byl za ni velmi vděčný, vždyť
moravský folklor mu doslova učaroval a měl blahodárný vliv na jeho
rozhodující tvůrčí období. Dokonce byl Novák jeden čas považován
za „moravského skladatele" (a dokonce mezi dvěma válkami na Slovensku za „nejslovenštějšího ze všech skladatelů"; oficiálními místy
prosazovaný novákovský kult na Slovensku po druhé světové válce
prokazatelně zpomalil přijímání moderních kompozičních metod).
Měl docela odlišný přístup к lidové písni než Janáček. Sloužila mu
především jako zdroj inspirace, vybíral si takové písně, které vynikaly pro moravskou lidovou píseň typickými neobvyklými znaky.

Tyto charakteristické znaky uplatňoval také ve své klavírní tvorbě.
Novákovo klavírní dílo je velmi obsáhlé. Moravsko-slovenské období sice nebylo jedinou Novákovou tvůrčí etapou, avšak z hlediska
dnešního vnímání celku jeho tvorby bylo fází rozhodující. Proto
jsme se zaměřili právě na jeho folklorem ovlivněné klavírní skladby.
Především z bohatství našich lidových písní mohou čerpat pedagogové ve výuce klavírní hry už na elementárním stupni. Písně se
využívají jako vhodný materiál pro ovládnutí základních pianistických návyků a dovedností. Z našich nejpoužívanějších klavírních
škol věnuje neobvyklou pozornost moravské lidové písni Klavírní
prvouka Ludmily Šimkové. Tato klavírní škola je sestavena výhradně z lidových písní, tanců a říkadel, z nichž tvoří ty moravské většinu. Metodický postup v Klavírní prvouce odpovídá moderním
trendům. Vzhledem к tomu, že zde nejsou zařazeny původní
skladby různých slohových období, bylo by vhodnější kombinovat
ji (především po nějakém čase) s jinými klavírními sbírkami či školami, kde je repertoár rozmanitější.
Úpravám lidových písní ve snadném klavírním slohu se věnoval
ve sbírce Lidové písně a koledy Petr Eben. Hlediska zachování tradičního folklorního rázu ustoupily před požadavky metodickoinstruktivními. Zpracování se vymyká stereotypním šablonovitým
doprovodům. Skladatel se snažil, aby každá skladbička měla specifický hudební nápad a řešil se v ní určitý technický problém. Sto
lidových písní z Čech i Moravy je upraveno v moderním slohu,
velmi netradičně.
Lidová píseň byla též inspirací některým dalším soudobým českým skladatelům a projevila se i v jejich klavírní tvorbě pro děti.
Z tohoto pohledu jsou nejvýznamnější Otmar Mácha a Klement Slavický, v jejichž díle se odráží vliv moravského folkloru. Charakterem

moravské lidové hudby se vyznačují dvě skladby Klavírní vlastivědy
Otmara Máchy. Inspirace folkloristickými prvky moravské provenience se výrazně projevila v některých skladbách Klementa Slavického, uvedených ve sbírkách Na bílých a černých a Klavír a mládí.
„Myšlení skladebné se nemůže rozvíjet - když nepodléhá již primitivismu
skladebnému: pak toužené zlaté jablko národní písně nepadne mu již do
mysli! Každý génius tvůrčí prožil dobu primitivismu skladebného: kdy laskal se tónem bez jména, bez noty, kdy trhal je ze strun, zalíval ho svou vášní
k nepopsání. Ale lidová píseň není dílem dětí, ale duševně vyzrálých lidí.
Lidová píseň není ani plodem dětského věku národa, tak jak jím není jeho
řeč".

29

Moravská lidová píseň je součástí našeho kulturního dědictví.
Právem je pro svoji jedinečnost předmětem zájmu odborníků a
inspirací umělců.
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Skladba č. 3
Starodávný - Janáčkův zápis interpretace cimbalisty Jana M y š k y
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Skladba č. 4
D y m á k - Janáčkův zápis interpretace z p ě v a č k y Ž o f k y I l a v l o v é

Presto
P

Í

Žofka

ш

f

ш

щ

г г Iг

ш

ш

ш

т

Havlová z Kozlovic

ш

ш

ш

г lг Г г г I Г - ^

m

ď

т

$

ШЁШШ

Sf
ď

•5f

G

R

R

^

I

n

f

*

m
D.C.

Skladba č. 5
Vítězslav Novák - Dvě slovácké děti - Ona
Vítězslav Novák, op.55, 5.10.

L a r g h e t t o con espressione (J. = 40)

Г a

it—*•

2

1-Я*—t r*"H"*H—*
Г
fГ-

41 15
3
I=Í
-tra—* —W- 1T ^ J p r — p
с

' —
a

& ; íHs—
j

express.

( L t

v r * \
U — v ^ — 1

- • W.
ř

4

> •

Skladby č. 6
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Skladby č. 7
Petr Eben - Lidové písně a koledy
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Skladby č. 8
Otmar Mácha - Valašská halekačka

n

Л 9J
vrf

5

i
mf

J-

J

'

Ш
- ч1 • Ф1
=

4
-

i
w

=

(V •
U-

J.

R

f ř -

i

•

P

*
poco mono mosso

Otmar M á c h a - S l o v á c k ý cimbál

T e m p o rubato

II", jj.il
-j
т

3

3

3

[Fmn С. Г г-

Л

фш

p

Ш

3

f

Л

ш

M

fmolto

espres

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Skladba č. 9
Klement Slavický - Moravská píseň

Klidně, nepříliš zvolna (Tranquillo пол troppo)
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Skladba č. 10
Klement Slavický - Milanova ukolébavka

Ш

Tranguillo J = cca 66 (Klidně)
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