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Jan Vičar

Úvod: dílo a jeho partitura

Rapsodie pro orchestr Leoše Janáčka Taras Bulba patří mezi nejvýznamnější skladby 

svého druhu v české i světové hudební literatuře 20. století.1 Dílo bylo inspirováno povídkou 

Nikolaje Vasiljeviče Gogola (1809–1852), která zpracovává ukrajinskou pověst o atamanu 

záporožských kozáků  Tarasu  Bulbovi,  hrdinsky umírajícího  v závěru  vítězného  boje  proti 

Polákům  v roce  1628,  a  jeho  dvou  synech,  Andriji  a  Ostapovi.  Janáček,  velký  rusofil 

a  spoluzakladatel  Ruského  kroužku  v Brně  (1898),  četl  Gogolovu  povídku  nejpozději 

v březnu 1905 v  ruském originále,  o  čemž svědčí  jeho  vpisky v dochovaném exempláři.2 

Samotná  skladba  byla  komponována  v době  první  světové  války  jako  výraz  nadšených 

sympatií  Leoše  Janáčka  k bojujícímu  ruskému  lidu.  První  verze díla  byla  dokončena 

2. července 1915,3 o čemž svědčí nejen datum v autografu partitury,  ale i Janáčkův dopis, 

zaslaný téhož dne dirigentu a skladateli  Otakaru Ostrčilovi,  v němž Janáček Ostrčila  žádá 

o informativní přehrávku skladby.4 

Druhá verze díla, od první verze odlišná, byla dokončena „na Velký pátek” roku 1918 

(Velký pátek tehdy připadl na 29. března). Toto datum potvrzuje i Janáčkův dopis Gabriele 

Horvátové z 25. března 1918:  „Vzal jsem do ruky svou závěť hudební, slovanskou rapsodii 

1 Janáčkovým Tarasem Bulbou jsem se poprvé zabýval ve své seminární práci vypracované v době svého studia 
kompozice na Janáčkově akademii  múzických  umění v Brně. Její část  byla přednesena dne 29. května 1979 
na konferenci „Janáčkiana 1979“ konané v Ostravském muzeu v Ostravě a následně publikována. Viz Jan Vičar, 
„K problematice 1. věty (Smrt Andrijova) Janáčkova Tarase Bulby“.  In:  Janáčkiana ’78 a ’79.  Editor Karel 
Steinmetz. Ostrava, Krajské kulturní středisko. 1980, s. 127–132. K tématu jsem se později vrátil, text podstatně 
přepracoval,  rozšířil  a  publikoval  ho  anglicky  v knize  Jan  Vičar,  Imprints:  Essays  on  Czech  Music  and  
Aesthetics. Olomouc, Univerzita Palackého a Praha, Togga, 2005, s. 99–143. V češtině je tato studie zveřejněna 
poprvé.
2 Janáčkův exemplář Gogolovy povídky vydané nakladatelstvím A. F. Marks v St. Petěrburku v roce 1901 je 
uložen  v  Janáčkově  archivu  Moravského  muzea  v Brně  pod  signaturou  JK 46.  Například  na  straně  128  je 
Janáčkem vyznačeno, že příslušný odstavec skladatel dočetl 13. března 1905. Také Antonie Pitourová ve svých 
rukopisných  Vzpomínkách na Leoše Janáčka uložených  v Moravském muzeu v Brně pod signaturou D 187 
dosvědčuje, že Janáčka hluboce zaujala společná četba této povídky v brněnském Ruském kroužku v roce 1905. 
3 Autograf  partitury  z roku  1915  byl  nalezen  v roce  1962.  Obsahuje  dvě  verze  Tarase  Bulby:  ranou  verzi 
obsahující data 22. ledna 1915, 18. června 1915 a 28. června 1915, která byla později částečně zrušena (což je 
vyznačeno škrtnutými  zadními stranami folií),  a její  zásadní  revizi,  která  byla  dokončena  2.  července  1915 
(rukopis na předních stranách folií; ty byly ovšem původně stranami zadními). Autograf je uložen v Janáčkově 
archivu Moravského muzea pod signaturou A 23.505. V následujícím textu budou rozlišovány, pokud to bude 
žádoucí, tři verze díla: zrušená raná verze, komponovaná před 28. červnem 1915, (první)  verze z roku 1915, 
která byla dokončena 2. července 1915, a (druhá) verze z roku 1918.
4 Janáček napsal dirigentu Otakaru Ostrčilovi dopis datovaný 2. července 1915, v němž ho požádal o orchestrální 
přehrávku velkého orchestrálního díla. Dopis je uložen v Janáčkově archivu v Brně pod signaturou B 2106. 



pro orchestr. Dokončím čistku její teď o prázdninách velikonočních…“5 Tato druhá verze je 

základem  podoby  Janáčkova  Tarase  Bulby,  jak  jej  známe dnes.  Dochovala 

se  v autorizovaném  opisu  pořízeném  pražským  opisovačem  Vojtěchem  Ševčíkem 

a brněnským opisovačem Václavem Sedláčkem.6 Opis  obsahuje  mnohé Janáčkovy vpisky 

a  úpravy a  zahrnuje  několik  časových  vrstev  autorských  revizí.  Přibližně  tato  verze  díla 

zazněla při brněnské premiéře díla v roce 1921 a stala se také východiskem pro tiskové vydání 

skladby. Je pojmenována Taras Buljba (N. V. Gogol) a nese podtitul „Slovanská rhapsodie”. 

Adjektivum „Slovanská“7 je však již v tomto podtitulu skladatelem přeškrtnuto a ve slově 

rhapsodie je začáteční malé písmeno „r” nahrazeno velkým.

Tarase Bulbu vydala v roce 1925 Hudební matice Umělecké besedy v Praze nejprve 

ve čtyřruční klavírní úpravě pořízené Břetislavem Bakalou a poté v roce 1927 v orchestrální 

verzi. Na výsledné grafické podobě velké partitury se podíleli vedle skladatele zejména editor 

Jindřich Máslo a notopisec Josef Štumper. Jako předloha i pro toto první vydání posloužil 

původní autorizovaný opis z roku 1918, Janáčkem však znovu na mnoha místech opravený 

červeným  inkoustem  i  tužkou  a  doplněný  přípisky  v nástrojích,  v údajích  tempových 

a dynamických.8 Některé tiskové nedostatky a nedopatření obsažené v tomto prvním vydání 

z roku 1927 byly napraveny ve druhém vydání skladby v roce 1947, revidovaném Otakarem 

Šourkem.9 

Dalším významným počinem bylo kritické vydání Tarase Bulby zpracované Jarmilem 

Burghauserem  a  Janem  Hanušem  a  vydané  v  Supraphonu  v roce  1980  v souladu 

s Burghauserovými  a  Šolcovými  zásadami  pro  vydávání  klasiků  hudby  20.  století.10 

Burghauserovo  a  Hanušovo  kritické  vydání  navíc  v  obsáhlé  Kritické  zprávě  shrnulo 

a vyhodnotilo veškeré známé okolnosti a vrstvy vzniku díla.11 Otisklo i původní začátek 1. 
5 Korespondence Leoše Janáčka s Gabrielou Horvátovou. Vydal Artuš Rektory. Janáčkův archiv, Dokumenty 
a studie o životě a díle Leoše Janáčka, redaktor Jan Racek. Hudební matice, Praha 1950, svazek 6, s. 85.
6 Autorizovaný opis pořízený Václavem Sedláčkem a Vojtěchem Ševčíkem datovaný Janáčkem “Z roku 1915. 
Na Velký Pátek 1918”. Tato verze Tarase Bulby postrádá původní začátek první věty – 281 taktů anebo přibližně 
7 minut a 45 sekund hudby – a vznikla zásadním přepracováním první verze z roku 1915. Obsahuje mnoho 
pozdějších Janáčkových doplňků a oprav. Tento autorizovaný opis je uložen v Janáčkově archivu pod signaturou 
A 49.313.
7 Adjektivum „slovanský“  znamenalo  v době  komponování  Tarase  Bulby nejen  „všeslovanský“  či  „ruský“, 
ale  ve  specifickém národnostním a  politickém prostředí  Moravy nahrazovalo  ve  spojeních  typu  „slovanské 
gymnázium“ německými úřady odmítané adjektivum „český“. 
8 Svědčí o tom další opisy a úpravy podrobně charakterizované ve “Vydavatelské zprávě” Jarmila Burghausera 
a Jana Hanuše v kritickém vydání  partitury v roce 1980, s.  155–186. Veškeré dostupné materiály jsou dnes 
uloženy v Janáčkově archivu v Moravském muzeu v Brně.
9 Taras Bulba. Rhapsodie pro orchestr. 2. vydání. Revidoval Otakar Šourek. Hudební matice Umělecké besedy 
v Praze, Praha 1947.
10 Jarmil Burghauser a Milan Šolc, Leoš Janáček. Souborné kritické vydání. Ediční zásady a směrnice k notační  
problematice klasiků 20. století. Praha, Supraphon 1979. 231 s.
11 Leoš Janáček, Taras Bulba. Rapsodia per orchestra. Partitura. Souborné kritické vydání díla Leoše Janáčka. 
D7. Praha, Supraphon, Kassel – Basel – London, Bärenreiter, 1980. PN 3616. Editoři Jarmil Burghauser a Jan 



věty  z  roku 1915 –  skladatelem později  zrušených  281  taktů  v celkovém trvání  asi  7  ¾ 

minuty.12

K prvnímu  provedení  Janáčkova  Tarase  Bulby došlo  na  symfonickém  koncertu 

Národního divadla v Brně za řízení Františka Neumanna dne 9. října 1921 a poté 13. ledna 

1924. V Praze ji poprvé hrála Česká filharmonie s Václavem Talichem ve Smetanově síni 

Obecního domu dne 9. listopadu 1924 a znovu 8. prosince 1924 na koncertě k Janáčkovým 

sedmdesátinám. Na tomto druhém koncertě byl přítomen i prezident republiky T. G. Masaryk. 

Pro tištěný program pražského provedení skladatel vypracoval na podzim roku 1924 stručnou 

charakteristiku, kterou zaslal v dopise Richardu Veselému: „Ne proto, že ubil vlastního syna 

pro zradu na národu (I. díl: Řež u Dubna); ne pro mučednickou smrt druhého syna (II. díl: 

Varšavské tryzně); ale, že nenajdou se na světě ty ohně, muka, jež by zničila sílu ruského lidu 

– pro tato  slova,  jež padají  do palčivých jisker a  plamenů hranice,  na níž  dotrpěl  slavný 

hejtman kozácký Taras  Buljba (III.  díl  a  závěr),  složil  jsem tuto rhapsodii  podle  pověsti, 

sepsané N. V. Gogolem.“13 

Dílo komponované v roce 1915 počítalo s rozsáhlým sólovým využitím houslí, violy 

a  violoncella,  patrně  reprezentujících  tři  hlavní  postavy  příběhu.  Dokonce  se  může  zdát, 

že  skladba  měla  být  zvláštním  typem  rapsodie-trojkoncertu.  Naopak  se  v ní  původně 

nepočítalo  například  s  varhanami,  bez  nichž  si  dnešní  posluchač  nedovede  představit 

například závěr  3.  věty.  Janáčkem zrušená první část  verze z roku 1915 obsahuje některé 

motivy,14 které patrně měly reprezentovat postavy Tarase a Andrije a které prostupují i všemi 

třemi větami druhé verze z roku 1918. Avšak celkové vyznění díla je odlišné, extenzivní, 

a  také  navozovaný  mimohudební  význam  a  výraz  motivů  je  jiný,  dosud  nevyhraněný. 

V autografu  partitury  z  roku 1915 proto nelze  najít  pevnou oporu pro některé  analytické 

(a  zejména sémantické)  výklady,  které  budou uvedeny v dalším textu.  Četnými  změnami: 

výpustkami, odlišnou prací s motivy i novou instrumentací provedenou v roce 1918, a také 

pozdějšími úpravami vedoucími až k tiskovému vydání v roce 1927, totiž Janáček své dílo 

obsahově  domyslel  a  formálně  dotvořil.  Celek  skladby  rozdělil  do  tří  vět  a  soustředil 

se na hudební vyjádření  smrti  tří  hlavních postav literární  předlohy:  pro lásku zrazujícího 

Andrije,  zajatého  a  umučeného  Ostapa  a  statečného  Tarase.  O  konečnou  podobu  díla, 

Hanuš; předmluva Svatava Přibáňová; se čtyřmi supplementy obsahujícími: první verzi první věty; část, která 
měla původně následovat druhou větu, avšak byla později vypuštěna; evoluci Cody; začátek rané verze skladby. 
12 Tento  původní  začátek  první  věty z roku 1915 byl  nahrán  v únoru 1994 Státní  filharmonií  Brno  řízenou 
Leošem Svárovským a vydán na CD Janáček neznámý, Supraphon 11 1878-2 931.
13 Dopis Richardu Veselému ze dne 26. října 1924, Janáčkův archiv, signatura B 1746.
14 Jedná se zejména o motiv Andrije (a) ve tvaru a8 a motiv činelu, které budou pojednány v dalším textu.



revidovanou Janáčkem za účelem jejího vydání tiskem v roce 1927, se opírá můj následující 

teoretický a estetický rozbor.15 

Janáčkův Taras Bulba je unikátním dílem, které je možno analyzovat z různých úhlů 

pohledu. Janáčkovo epické i dramatické myšlení přitom nejlépe dokumentuje první věta – 

Smrt Andrijova. Tato část zároveň poskytuje jedinečné možnosti pro hudebně sémantickou 

analýzu. Věta druhá, Smrt Ostapova, a věta třetí, Proroctví a smrt Tarase Bulby, zase obsahují 

některé typické i jedinečné prostředky Janáčkovy hudební řeči. Těm nejzajímavějším z nich 

bude výběrově věnována pozornost. 

Pro  rozbor  skladby  byla  využita  partitura  Leoš  Janáček:  Taras  Bulba.  Rhapsodie 

pro orchestr. 2. revidované vydání. Revize Otakar Šourek. Hudební matice Umělecké besedy 

v Praze,  Praha  1947,  a  dále  kritické  vydání  partitury  skladby  z roku  1980,  připravené 

Jarmilem  Burghauserem  a  Janem  Hanušem.  Vydání  z roku  1947  je  inspirativní  tím, 

že  zachycuje  výsledky  skladatelova  tvůrčího  a  „čistícího“  procesu  v letech  1915–1927. 

Burghauser a  Hanuš ve své edici  z roku 1980 opravují  mnohé chyby  předchozích  vydání 

a uvádějí nové informace týkající původních autografů a jejich prvních opisů. Na druhé straně 

na některých místech až příliš subjektivně pozměňují způsob Janáčkova zápisu.16 Při rozboru 

jsem  rovněž  využil  nahrávku  České  filharmonie  řízené  Karlem  Ančerlem  z  roku  1961 

a vydanou na LP Supraphon SV 8026, v re-edici potom na CD v Supraphonu v roce 1988.

15 Rapsodii  Taras Bulba obsáhle analyzovalo několik badatelů,  například Jaroslav Vogel  ve své knize  Leoš 
Janáček. 2. vydání (jako reprint 1. vydání SHV z roku 1963). Praha, Academia, 1993, s. 230–234 a 363–366 
(zde  i  o  problémech  a  nejasnostech  partitury),  a  Jarmil  Burghauser  ve  studii  „Janáčkova  tvorba  komorní 
a symfonická“. In: Musikologie 3, Praha, SNKLHU 1955, s. 211–305. 
Zásadní  historiografickou  studii  napsala  Svatava  Přibáňová,  „K otázce  vzniku  Janáčkova  Tarase  Bulby“. 
In: Časopis Moravského muzea – Acta Musei Moraviae 59, Vědy společenské 1964, s. 223–228.
Z dalších pozoruhodných prací, které byly publikovány po roce 1978, kdy byla sepsán základní text předložené 
studie, je třeba uvést alespoň následující: 
Martin Wehnert, „Imagination und thematisches Verständnis bei Janáček – dargestellt an Taras Bulba“. In: Acta 
Janáčkiana II, Česká hudební společnost – Společnost Leoše Janáčka, ed. Jiří Vysloužil, Brno 1985, s. 76–90; 
Karel  Steinmetz,  Artikulace  času  v Janáčkově  hudbě. Vydavatelství  Univerzity  Palackého,  Olomouc  1994, 
s. 69–71 (kapitola „Taras Bulba – rapsódie pro orchestr“); 
John Kevin Novak,  The Programmatic Orchestral Works of Leoš Janáček: Their Style and their Musical and  
Extra-musical Context. Dissertation. The University of Texas at Austin, U. M. I., May 1994, 367 s. 
Cenné  shrnutí  faktů  týkajících  se  Tarase  Bulby přináší  publikace,  Nigel  Simeone,  John  Tyrrell  a  Alena 
Němcová, Janáček’s works. A catalogue of the music and writings. Oxford 1997, s. 200–203.
16 Příklad jejich pochybení při analýze Janáčkovy hudby a z ní vyplývající nesprávné notace části první věty 
Smrt Andrijova bude uveden později. 



I. Smrt Andrijova

Následující text přináší komplexní rozbor všech formálních složek 1. věty Janáčkova 

Tarase Bulby.  Jednotlivým hudebním složkám je přitom věnována různá pozornost – a to 

podle významu, jaký příslušná skladebná složka zaujímá v hierarchii kompoziční struktury. 

V některých případech nebylo  možné jednotlivé skladebně složky a stránky od sebe zcela 

oddělit. Při jejich popisu není proveden úplný kvantitativní výčet všech prvků (taková práce 

by měla  pouze statistický  význam),  ale  jsou vymezeny jen typické nebo zvláště  zajímavé 

prostředky, podílející se na příslovečné originalitě Janáčkových skladeb. Je přitom zřejmé, 

že první věta  Tarase Bulby neobsahuje všechny Janáčkovy charakteristické postupy. V tom 

smyslu mají i některé zobecňující závěry omezenou platnost. 

Formální  analýza  a  popisné  charakteristiky  skladebné  struktury  jsou  zároveň 

nezbytným  východiskem  závěrečné  analýzy  sémantické,  která  by  jinak  byla  pouhou 

„dojmologií“. 

1. Literární námět

Andrij  se nemůže zbavit  vzpomínek na krásnou Polku, se kterou se seznámil za svých 

studií  v Kyjevě  před  dvěma  lety.  Když  při  obléhání  Dubna  zjistí,  že  tato  dívka,  dcera 

dubenského vejvody, umírá hladem, donese jí tajnou chodbou chléb. Zmámen opojným citem 

lásky se rozhodne pro zradu a na straně polského vojska bojuje proti vlastním Zaporožcům. 

…když náhle něčí silná ruka uchopila koně za uzdu. Andrij se ohlédl: před ním byl Taras!  

Zachvěl se celým tělem a náhle zbledl.

Tak školák, neopatrně podráždiv svého soudruha a dostav za to od něho ránu pravítkem 

přes  čelo,  vzplane  jako  oheň,  rozzuřen  vybíhá  z  lavice  a  žene  se  za  svým  polekaným 

soudruhem, hotov ho roztrhat na kousky, ale náhle vráží do učitele, který vstupuje do třídy.  

Rozzuřenost v mžiku pomíjí a bezmocný vztek utichá. A právě tak mžikem zmizel Andrijův  

hněv, jako by ho vůbec nikdy nebývalo. Viděl před sebou jen svého strašného otce.

„Nu, co teď uděláme?“ řekl Taras, dívaje se mu přímo do očí.

Ale Andrij nemohl na to nic říci a stál, sklopiv oči k zemi.

„Copak, synku, pomohli ti tvoji Lachové?“ Andrij mlčel, neodpovídal.

„Tedy prodat? Prodat víru? Prodat své lidi? Stůj, sestup s koně!“

Poslušně jako děcko sestoupil s koně a napolo živ, napolo mrtev se zastavil před Tarasem.



„Stůj a nehýbej se! Já tě zplodil a já tě také zabiji,“ řekl Taras, a ustoupiv o krok, sňal  

pušku s ramene. Andrij byl bled jako plátno; bylo vidět, jak se tiše pohybovala jeho ústa a jak  

vyslovoval něčí jméno, ale nebylo to jméno vlasti nebo matky nebo bratří – bylo to jméno  

krásné Polky. Taras vystřelil. Jako obilní klas podťatý srpem, jako mladý beránek, který pod 

srdcem pocítil  smrtící železo, sklonil Andrij hlavu a klesl na trávu, neřeknuv ani jediného  

slova.

Zastavil se vrah syna a dlouho hleděl na bezduchou mrtvolu. Andrij byl i mrtev krásný;  

jeho mužný obličej, nedávno plný síly a nepřemožitelného kouzla pro ženy, stále ještě jevil  

úchvatnou krásu; černé obočí  jako smuteční  samet zdůrazňovalo jeho zbledlé  rysy.  „Čím 

by nebyl  kozák?“ řekl  Taras.  „Postavy  je  vysoké,  je  černobrvý;  obličej  má jako  šlechtic  

a jeho ruka byla silná v boji! Zhynul! Neslavně, jako bídný pes!“

„Otče, co jsi to učinil! To tys ho zabil?" řekl Ostap, který právě přijel.

Taras přikývl hlavou.17 

2. Formové schéma

Věta  má  volnou  fantazijní  formu.  Některé  její  části  jsou  přitom  pozměněným 

opakováním hudby již odeznělé.  Celkový rozvrh do sedmi relativně samostatných částí  je 

podmíněn  především  užitím  jednoho  základního  motivu  v každé  části  (vedle  motivů 

doplňujících).  Tomu odpovídá označení jednotlivých částí věty velkými písmeny a motivů 

malými písmeny. 

Celkový obloukový průběh věty má rysy tzv. mostní formy a zároveň i rysy třídílnosti.

A (takty 1–18) Moderato, quasi recitativo.

B (takty 19–45) Più mosso. Andante.

B’ (takty 46–99) Allegro vivo.

C (takty 100–199): 1. díl (100–127)  Adagio. 2. díl (128–178)  Un poco più mosso. 3. díl 

a závěr (179–199) Tempo I. (Adagio). Lento.

D (takty 200–258) Allegro. L’istesso tempo. Allegro.

C’ (takty 259–270) Adagio.

A’ (takty 271–287) Presto. Adagio.

17 Citováno podle překladu Žofie Pohorecké, Praha, Evropský literární klub 1947. Tato více než šedesát let stará 
verze překladu Gogolovy povídky byla zvolena záměrně – z důvodu částečného přiblížení se literárnímu jazyku 
Janáčkovy doby a zároveň zachování srozumitelnosti i pro dnešního čtenáře. 



3. Motivický rozbor

Základní  stavebnou  jednotkou  je  motiv,  který  se  neustále  opakuje,  pokud  trvá 

nezměněná sémantická situace. Jindy se motiv v závislosti na změně situace vyvíjí a dosahuje 

nových  konkrétních  tvarů.  Tyto  tvary  jsou  většinou  závislé  na  neměnné,  neartikulované 

(v některých případech však vyjádřené) podstatě, invariantu. Tuto podstatu, jakousi „absolutní 

hodnotu“  motivu,  budeme  označovat  malým  písmenem  v závorce,  např.  (a);  jednotlivé 

konkrétní  podoby  (tvary)  motivu  malým  písmenem  s arabskou  číslicí,  např.  a1–a13. 

V notových  příkladech  bude  originální  partitura  zjednodušena,  dojde  i  k oktávovým 

přesunům,  tvorbě  schematických  modelů  apod.  s cílem  upozornit  na  pojednávaný  jev  co 

nejnázorněji.

Motiv (a)

Základem  části  A je  motiv  (a).  Vyznačuje  se  nástupem  na  lehkou  dobu, 

synkopovaným rytmem, sestupnou velkou (někdy malou) úvodní tercií,  následující (velkou 

nebo malou) sekundou uprostřed a nápadnou vzestupnou (později i sestupnou) čistou kvintou 

(viz  a1).  Charakteristickým znakem se postupně stává i  klesající sekundový průtah,  jakási 

obdoba  „mannheimského  vzdechu“  (viz  a5).  Novou  podobu  získává  motiv  posunutím 

na  těžkou dobu (viz  a5).  Závěr  motivu  (viz  -/a5,  -/a4)  se  stává  východiskem pozdějšího 

motivu  (b). Pro tvar motivu  a6+a7  jsou příznačné: základní rytmus, obalování čisté kvinty 

spodním a horním citlivým tónem a změna obrysu melodie.



Příklad 1: Motiv (a) v části A, Smrt Andrijova, takty 1–17

V části  B má motiv  (a) rozvinutý tvar  a8+a9 a  doplňuje svými zazníváním hlavní 

motiv této části.

V části C má motiv a8 v taktech 128–130 funkci stručného návratu – připomínky části 

A.  Od  taktu  133  ovlivňuje  toto  připomenutí  (a) základní  melodii  části  C  – a  téma  (c) 

se částečně přizpůsobuje motivu (a).

V rozvinuté podobě a11+a8 se objeví (a) v části D. Jeho naléhavá melodická podoba 

a12+a13 (zvláště vzestupná malá septima, později  sestupná velká sexta a vzestupná velká 

septima) úzce souvisí s motivem (d) (takt 226 ad.).

Příklad 2: Motiv (a) v části D, Smrt Andrijova, takty 206–229



V části A’, která je variovaným návratem A, se projevuje rytmická složka motivu a8, 

který má tentokrát finální, klesající průběh.

Příklad 3: Motiv (a) v části A’, Smrt Andrijova, takty 286–287

Motiv (b)

Motiv  (b) Janáček  vyvíjí  z motivu  (a).  Motiv  (b) obsahuje  v pozměněném pořadí 

nejcharakterističtější  intervaly  motivu  (a),  totiž  sekundu  (malou),  tercii  (malou)  a  čistou 

kvintu. Ze všech motivů věty je motiv (b) nejméně obměňován. Ze spojovacího článku částí 

A–B, tvaru b1, se při zachování základního melodického obrysu vyvíjejí motivy b2 až b4.

Příklad 4: Motiv (b) v části B, Smrt Andrijova, takty 19–28

Téma (c)

Hlavní myšlenka části  C je téma  (c), které je složeno ze dvou motivů  c1+c2. Toto 

relativně krátké téma je často řetězeno za sebou do delších tematických celků – třídílných 

jednotek o rozsahu přibližně jedenácti taktů (viz příklad 5). Zatímco  c1 se v průběhu části 

nemění, z c2 vznikají postupně motivy c3 až c7. Motiv c1 obsahující vzestupný interval velké 

tercie (později i větší interval) vzniknul patrně inverzí vstupní tercie motivu a1. Také c2 až c7 

svým posunem na lehkou dobu a sekundovým sestupným průtahem souvisí s motivem  (a). 

Téma (c) je tvořeno převážně vstupní tercií, velkými a malými sekundami a malým počtem 

větších intervalů. Je nejzpěvnější ze všech myšlenek ve skladbě užitých.

Největší změna (c) nastane rozšířením jeho druhého motivu v tvar c6, a dále dělením 

ve tvar -/c2.



Příklad 5: Téma (c) v části C, Smrt Andrijova, takty 102–112

V části  C’ vykrystalizuje  (c) do podoby  c1+c7, která je patrně vyjádřením hlubinné 

podstaty tématu (c), invariantem c.

Příklad 6: Téma (c) v části C’, Smrt Andrijova, takty 259–264

Motiv (d)

Kontrastní ke všemu ostatnímu motivickému materiálu je skupina motivů  (d) v části 

D.  Vyznačuje  se  rytmickou  nepokojností,  která  je  ještě  zdůrazněna  nápadně  častým 

opakováním stejných tónů. Přes svou kontrastnost souvisí  (d) s  (a). Shodný je vstupní krok 

velké  tercie  (viz  d1),  a  také  několikeré  opakování  d2 zakončené  čistou  kvintou  vytváří 

rytmický  a  melodický  postup  známý  z a6 (viz  takty  200–203).  Souvislost  (a) s  (d) 

dokumentuje možnou transformaci  (d) na  (a) i bezprostřední (i když kontrastní) navazování 

(d) – a11 – (d) v taktech 200–210 (s posunem d1 o půl taktu dopředu).

Nejčastějším způsobem práce s motivem  (d) je opakování a různé kombinace tvarů 

d1,  d2,  d3.  Obsahově  významné  je  rozšiřování  intervalu  v motivu  d3,  které  vyústí 

ve fanfárové d4 (viz takt 231). Velká tercie d1 se mění v taktu 233 na čistou kvartu a v této 

podobě přeznívá až do části C’ (viz takty 263–264). Motiv (d) zde dospívá ke své podstatě d 

(viz i takty 236–238).



Příklad 7: Motiv (d) v části D, Smrt Andrijova, takty 200–204

Vztahy mezi motivy

Uvedené souvislosti  svědčí  o jednotě Janáčkova motivického myšlení,  která ovšem 

vyúsťuje do výsledné tvarové rozmanitosti. Základní úlohu má ve Smrti Andrijově motiv (a). 

Jeho podstatě je patrně nejbližší tvar a3. Z motivu (a) jsou odvozeny motivy (b) a téma (c). 

Konkrétní tvary motivů jsou určovány patrně těmito invariantními znaky:

– Rytmický sled   ;

– Vstupní interval velké (nebo malé) tercie směrem dolů (nebo nahoru);

– Vzestupný (někdy sestupný) interval čisté kvinty (případně většího intervalu);

– Melodický interval velké (nebo malé) sekundy, někdy v podobě sestupného průtahu.

Zřejmá  je  také  souvislost  mezi  (a) a  (d),  která  se  projevuje  jako  jejich  vzájemná 

převoditelnost.  Oba  motivy  spolu  vytvářejí  jakousi  vyšší,  vnitřně  kontrastní  dvojjedinost, 

reprezentovanou měkkým motivem „synovským“ (a) a tvrdým motivem „otcovským“ (d).



Příklad 8: Vztah mezi motivem (a) a motivem (d) 

Celkově:

4. Tektonika18 

A:  Typický způsob výstavby první části  skladby je aditivní  řazení  motivů (resp. jejich 

variantů)  za  sebou.  Závěry  motivů  jsou  melodicky  nebo  rytmicky  oslabeny,  motivy  jsou 

za  současných  změn  své  struktury  sekvencově  posouvány,  a  proto  připojování  motivů 

za  sebou,  tímto  způsobem vytvářených  vět  i  větších  celků,  působí  přirozeně.  Jednotícím 

prvkem jsou někdy prodlevy basového tónu nebo akordu. Pozoruhodným příkladem výstavby 

skladby  jsou  takty  16–19:  Energie  nahromaděná  několikerým  opakováním  motivku  -/a5 

18 Ve smyslu práce Karla Janečka, Tektonika. Nauka o stavbě skladeb. Praha, Supraphon 1968. 244 s.



se  uvolní  vznikem motivu  (b),  odvozeného  od  a5.  Strukturu  celku  tohoto  úseku  dotváří 

současné zaznívání motivu a6+a7 a prodleva zvonů.

B: Část obsahuje sekvencové mezivěty nad prodlevou, volné i umělé imitace motivu  (b) 

a spojování (b) s (a) nad prodlevou zvonů.

B’: Určující postavení má v části  B’ nepravidelně se vyvíjející linie za současného znění 

prodlev  a  nepravidelné  návraty  motivu  (b) s imitací.  Závěr  části  tvoří  opakování  (b) 

v trojtaktových sekvencích v unisonu.

C’: Základní stavebnou jednotkou je téma (c), ačkoli se místy pracuje i se samostatnými 

motivy. Témata (věty)  (c) jsou většinou slučována do tematických celků (trojvětí) o 4+3+4 

taktech (někdy do čtyřvětí s rozšířenými závěry), a to opět oslabením závěrů jednotlivých vět 

a sekvencovými posuny.

Ve středním dílu se v taktech 128–130 objeví – jako vsuvka – také motiv  (a), který dále 

zaznívá jen ve vedlejší vrstvě. 

Jednotícím prvkem části  C jsou rozsáhlé  prodlevy a pravidelný,  až monotónní  rytmus. 

Ukončení  středního  dílu  (od  taktu  157)  je  tvořeno  melodicky  otevřenými,  překvapivými 

závěry rozvinuté podoby c6, vyžadující další pokračování, a dále gradací vytvořenou dělením 

(c) na -/c2. Při návratu úvodní hudby – ve 3. dílu části C – je hudební tkáň obohacena o další 

vrstvu  –  o  protimelodii  houslí.  Závěrečné  Lento (takty  193–199),  založené  na  opakování 

krátkého motivku nad prodlevou, má funkci jakési klamné kody.

D:  Část  D je  proti  předcházejícím  odlišně  tektonicky  pojatá  a  bohatěji  strukturovaná. 

Motivy jsou zde zaklíněny přes sebe, což vede ke střetání jejich těžkých dob a akcentů. Proti 

základním dvěma vrstvám motivů  (d) je několikrát  paralelně postavena vrstva motivů  (a). 

Řešení přesahů a spojování motivických celků je téměř vždy jiné. Důležité jsou přerušované 

prodlevy tympánů a dalších bicích nástrojů. Závěr části (s prodlevou trvající od taktu 236) je 

vystavěn  rychlým střídáním krátkých  tvarů  motivů  (a) a  (d).  Část  je  ukončena  generální 

pauzou.

C’:  Krátká  reminiscence  části  C je  tvořena  dvěma  uvedeními  tématu  (c) spojenými 

prodlevou.

A’:  Stručný  závěr  skladby  je  vystavěn  opakováním  jednotaktového  motivku  (a) 

nad prodlevou.

Stavebné  umění  L.  Janáčka  se  projevuje  nejen  ve  vlastním vývoji  hudební  tkáně, 

ale také při spojování jednotlivých částí skladby mezi sebou. Skladatel je řeší dvěma způsoby: 



a)  Využitím  totožnosti:  Závěrečný,  vrcholící  úsek  jedné  části  se  stává  úvodem, 

východiskem části následující. Tak je tomu mezi částmi A–B, B–B’, B’–C.

b) Využitím kontrastu: Oslabený závěr jedné části je citlivě volenou pomlkou spojen 

s kontrastní částí následující. Tak je tomu mezi částmi C–D, D–C’, C’–A’.

5. Rytmus, metrum a tempo 

Hlavními nositeli  kinetické složky19 Smrti  Andrijovy jsou motivy  (a),  (b),  (c),  (d). 

V několika  případech  obohacují  rytmus  také  útvary  vedlejší,  případně  jejich  kombinace 

se základními motivy.  Užité rytmické prostředky jsou svým celkovým charakterem běžné. 

Zajímavost  pohybové  složky  spočívá  ve  vzájemné  kombinaci  rytmů  a  jejich  nápaditém 

propojení s metrem a tempem. 

Za  zmínku  stojí  nepravidelné  střídání  sudých  a  triolových  doprovodných  motivků 

vždy na poslední taktové době v části  B’, které dodává hudbě vzrušení, až dokonce výraz 

jakési rozháranosti.

Pravidelný  šestnáctinový  pohyb  v doprovodné  vrstvě  části  C  naopak  působí  svým 

klidem.  Spojením  doprovodných  šestnáctin  s triolami  v  melodii  vzniká  rytmický  útvar 

v poměru 3:2, zprvu občasný, od taktu 123 častější, od taktu 141 již neustálý. Toto stupňování 

rytmické nepravidelnosti se projevuje výrazovou gradací středního dílu (Un poco più mosso) 

části C.

Dominující  rytmický  charakter  části  D je  určen  tvářností  motivu  (d),  který 

se  vyznačuje  melodickou  nivelizací  (a  tím  i  posílením  svého  rytmického  charakteru), 

a pravidelnými i nepravidelnými akcenty.

Metrum skladby je přes některé bizarní taktové předpisy jednoduché a až na výjimky 

pravidelné.  Části  A,  B,  B’ a  závěr  části  C jsou  v třídobém metru,  části  C,  C’,  A’ jsou 

v dvoudobém metru. Část D začíná dvoudobě, v taktu 226 se metrum mění na třídobé, jak je 

skladatelem požadováno příslušným předpisem v partituře. V následujících taktech stojí proti 

sobě třídobé metrum motivů  (a) a  dvoudobé metrum motivů  (d), předpis metra  se ovšem 

nemění.  Od  taktu  241  požaduje  Janáček  metrum  třídobé,  avšak  věta  končí  na  dvě  doby 

(přes některé nepravidelnosti), tak jak začala.

19 Hudební  kinetika  jako  teorie  hudebního  pohybu  byla  zformulována  skladatelem  a  hudebním  teoretikem 
Vladimírem Tichým v jeho práci  Úvod do studia hudební kinetiky, Praha, Akademie múzických umění 1994. 
175 s. 



Tempo některých částí nelze zcela přesně určit. Dochované metronomické údaje jsou, 

ať již vinou skladatele  nebo opisovačů,  nepřesné a  v několika případech jsou požadovány 

takřka  nerealizovatelné  tempové  poměry.  O  problémech  některých  tempových  označení 

v Tarasu Bulbovi se zmiňuje ve své janáčkovské monografii také Jaroslav Vogel.20

Přestože věta trvá jen cca 8 1/2 minuty, obsahuje jak tempa značně rychlá (B’, D, A’), 

tak i pomalá (C, C’) a střední (A, B). Řazení temp za sebou je většinou kontrastní. Naopak 

acceleranda (např. mezi A–B) někdy vytvářejí plynulý přechod z jednoho tempa do druhého. 

Některé části mají jednotné tempo a tím i pravidelnější, objektivnější charakter, jiné části jsou 

zvrásněny náhlými tempovými změnami.  V několika případech se tempo stupňuje plynule. 

Skladba působí přes četná kontrastní tempa a agogické změny naprosto jednotně.

Charakter kinetických prostředků užitých ve větě je zřejmý částečně i z následujícího 

přehledu  (jsou  uvedeny:  část  skladby,  metrum, tempový  předpis,  nejmenší  používaná 

hodnota):

A: 9/16, Moderato, 1/16. 

B: 3/8, Più mosso, Andante (tempové změny), 1/16. 

B’: 3/8, Allegro vivo, 1/16. 

C: 4/16, Adagio, Un poco più mosso, Adagio, 1/16; 3/8, Lento, 1/16. 

D: Dvoudobé metrum (alla breve), Allegro, 1/4 v rámci trioly; 9/16, L’istesso tempo, 1/16; 

3/8, Allegro, 1/16. 

C’: 2/8, Adagio, 1/16. 

A’: 6/16, Presto, Adagio, 1/16

Přibližné trvání jednotlivých částí skladby podle nahrávky České filharmonie s Karlem 

Ančerlem z roku 1961:

A – 0:58

B – 1:22

B’ – 0:47

C – 2:58 

D – 1:20

C’ – 0:37

A’ – 0:20

Celkové trvání nahrávky České filharmonie s K. Ančerlem je 8:25 (re-edice na CD 

8:33).

20 Jaroslav Vogel, Leoš Janáček, s. 364–365.



6. Dynamika

Dynamika skladby je souladná s tempem v tom běžném smyslu, že rychlému tempu 

odpovídá forte (s výjimkou části  B’),  zrychlování crescendo a pomalému tempu odpovídá 

piano (s výjimkou „výrazového forte“ v části C).

A: Základním stupněm je zde piano. Tempové změny jsou provázeny crescendem.

B: Zrychlované úseky jsou zesilovány, pomalé úseky jsou piano.

B’:  Spojením základního  piana  a  rychlého  pohybu  je  dosaženo  velké  napětí.  Podobný 

výrazový  účin  mají  občasné  „výkřiky”  (forte)  motivu  (b) na  pozadí  piana.  Závěrečné 

accelerando je spojeno s crescendem. 

C: V rámci základního piana jsou dynamicky modelovány jednotlivé fráze. Tyto oblouky 

dosahují  ve  středním  dílu  a  také  v závěrečném  Lento výrazového  forte.  Pozoruhodná  je 

vsuvka fortissima činelů na pozadí celkového pianissima v taktech 129 a 130. Jde o fortissimo 

výrazové (psychologické).21

D:  Celá část je fortissimo, vystupňovaném ještě akcenty. Z hlediska celkové stavby věty 

jde o horní dynamický vrchol.

C’:  Tato  krátká  část  je  pianissimo  a  představuje  spodní  dynamický  vrchol  umístěný 

před závěrem.

A’: Závěrečné fortissimo.

7. Harmonie

Janáčkova harmonie je tonální a až na svérázný zápis zcela logická. Celkově je dosti 

prostá,  zároveň je  však účinně  ozvláštněna  jednoduchými  zásahy,  které  vrhají  na tradiční 

harmonické vztahy nové světlo.  Harmonická linka se přitom neustále vyvíjí  (také četnými 

modulacemi)  a  málokde  dochází  k prostému  opakování  harmonických  funkcí.  Osobitým 

projevem Janáčkova harmonického myšlení jsou četné akordické prodlevy.

Následující  příklady  výběrově  dokumentují  typické  (tedy  četné)  nebo  naopak 

originální  (jedinečné)  projevy  Janáčkova  harmonického  myšlení  uplatněné  ve  Smrti 

Andrijově.  Výklad  akordů  a  jejich  spojů  usiluje  o  maximální  jednoduchost  a  využívá 

enharmonických záměn a proměn.

21 V nahrávce Tarase Bulby Státní filharmonie Brno řízené mladým Jiřím Bělohlávkem v roce 1977 pro Panton 
zahrají činely skutečné fortissimo – a posluchač se až lekne.



V části A se uplatňuje harmonický klid, časté jsou akordické prodlevy.

Takt  1:  Charakteristický  idiom –  neúplný  akord  fis  moll  doprovázející  melodii,  která 

začíná  krokem  gis–e na  lehké  době.  Záliba  v dvojzvuku (zde  fis+a)  a  využívání  jeho 

neurčitosti (viz také takt 8).

T.  5,  6:  Časté  užívání  kvartsextakordů (případně  sextakordů)  –  a  tím dosažení  nové 

zvukové kvality každého akordu. Odlišnost od běžné klasicko-romantické tradice.

T. 8: Dvojzvuk cis–a, který se zdál být zjasněním do A dur, se postupem melodie v 9. taktu 

stane kvartsextakordem fis moll.  Motiv hoboje obsahuje volně nastupující sestupný průtah 

na lehkou dobu.

T. 10: Změna tónorodu naznačující Janáčkovo navazování na dvořákovskou tradici.

T.  16  ad.:  Využití  chromatické  medianty  –  chromatické  terciové  příbuznosti  D7– Fis 

dur+gis.22 Tón gis, který byl v taktech 13–14 průtahem, se stává zahušťujícím tónem.

T. 16 ad.: Obalování akordického tónu jeho horním a dolním citlivým tónem.

Část B je  harmonicky  vystavěna  ze  sekvencových  postupů,  kadencí  a  chromatických 

terciových vztahů.

T. 22: V proslulém akordu varhan  his–d–gis–a (vlastně akordu D7  s gis místo  fis), je  gis 

(které je připraveno svým předchozím zazníváním) opět průtahem, rozváděným do  fis  (takt 

23). Celkově jde o terciovou příbuznost D7 – Fis dur.

T. 23–26: Sekvence varhan s charakteristickými sestupnými průtažnými sekundami.

T. 27–30: Prosté harmonické kadence.

Harmonický  spád  v části  B’ je  větší  a  harmonické  změny  nastávají  přibližně  po  čtyřech 

taktech.

T.  50:  Des  dur+es v klarinetu,  které  zní  jako  prodleva.  Zahušťování  durového  nebo 

mollového trojzvuku je příznačné i pro další průběh. 

T.  58–59:  Akordu  Ges  dur+as odpovídají  tóny  melodie  as–b–des–ges–es. 

Průmět horizontály do vertikály (užití stejných tónů).

T.  69–70:  Akord  C dur+d a  k  tomu v melodii  tóny  fis,  b vytvářejí  tzv.  podhalanský 

modus (stupnice dur s lydickou kvartou a mixolydickou septimou).23

22 O chromatických mediantách viz podrobněji v příslušné kapitole knihy Jaroslava Volka Struktura a osobnosti  
hudby, Praha, Panton 1988, s. 70–102. 
23 Podhalanský modus se vyskytuje v polské a slovenské lidové hudbě. Užívá ho ve svých skladbách také Karol 
Szymanowski.



T. 74: Užití nonových akordů, např. Es 9.

T. 76: Zvětšený kvintakord s přidanou sekundou h–des–es–g.

T. 78–80: Tritonový harmonický vztah es moll+c – A dur+h.

T.  84–86:  Plagální  spoj dórského  charakteru  se  zahušťujícími  tóny  Cis  dur+es  –  as 

moll+f.

T. 92–99: Melodicky rozvinutá  dominantní  funkce v podobě velkého nonového akordu 

Fis9, potom malý nonový akord Fis9b (v taktu 93) a dále následující Fis7  s alterací  sekundy 

a kvinty.

První díl části C přináší harmonické zklidnění s dlouhou prodlevou na tónu h. V neobvykle – 

jakoby  převráceně  –  stylizovaném  přiznávkovém  doprovodu  zde  nastupují  základní  tóny 

akordů (harmonických funkcí) po šestnáctinové pauze.

T. 100–101: Postupu fis–h v doprovodu odpovídá postup cis–fis (stále v rámci H dur). Cis 

se tak stává působivým opuštěným průtahem (jde o postup známý z Pucciniho opery Tosca).

T. 102–108: Nápadné klesající sekundové průtahy v melodii i v doprovodu připomínají 

tradici „mannheimských vzdechů“. 

T.  108–109:  Sextakord  G  dur  získává  postupem  melodie  v první  polovině  taktu  108 

subdominantní charakter, avšak v druhé polovině taktu postupem melodie na tón f dominantní 

charakter. Melodie je v následujícím taktu 109 nakonec vedena celotónově na dis. Současně 

s tím dochází k harmonické záměně do H dur. Důsledkem této melodické flexe je  oscilace 

mezi  subdominantou  a  dominantou s překvapivým  vyústěním  do  chromatického 

mediantního  akordu.  Z paradigmatického  hlediska  jde  o  projev  Janáčkovy  flexibilní 

diatoniky.24

Střední díl části C (od taktu 135) se vyznačuje větším harmonickým pohybem.

T. 155: Lineární myšlení zde převládá nad vertikálním. Přesto je zřetelná harmonie v ges 

moll.

T.  171:  Gradace  vytvořená  nástupem malého  nonového  akordu  Ges9b,  která  nahrazuje 

dosavadní  převážně  lineární  postupy.  To  spolu  s kvintou,  obalovanou  horním  a  dolním 

citlivým tónem zvonů, vytváří harmonickou prodlevu.

V závěrečném dílu části C (od taktu 179) se navrací harmonický klid.

24 O flexibilní diatonice viz podrobněji v příslušné kapitole knihy Jaroslava Volka Struktura a osobnosti hudby, 
Praha, Panton 1988, s. 199–216.



T. 179: „Mixturové“ doprovodné akordy harfy a houslí v subdominantním harmonickém 

vztahu, variující stylizaci doprovodu z prvního dílu C. 

T. 193: Prodleva zmenšeného septakordu E a melodické průtahy klesající sekundy.

T. 198–199: Melodická modulace do G dur.

V části  D jsou harmonické vztahy vyjádřeny především melodickými liniemi. Důležité jsou 

také  akordické  prodlevy.  Tónické  centrum  kolísá  mezi  as  moll  (vyjádřené  často 

kvartsextakordem as moll) a Es dur. Někdy se objevuje i H dur, což je umožněno společným 

tónem es. 

T. 204: Vedlejší nonový akord des moll7, 9 ve funkci subdominanty.

T.  220–223:  Charakteristické  vztahy  mezi  akordikou  a  melodií.  Výchozím  tónem 

pokračování melodie je septima předchozího akordu.

T. 222–224: Tritonový harmonický vztah E7#– B79. 

T.  228–260:  Prodleva tónu  es, v různých  polohách  a  hudebních  nástrojích  přispívá 

k celistvosti  a výrazové jednotě úseku – i připojení další  části.  Je společnou bází kratších 

prodlev akordů kvintově či terciově příbuzných. 

T. 231–232: Prodleva tóniky – kvartsextakordu as moll.

T. 233–240: Prodleva akordu H dur.

T. 240–241: Chromatický mediantní vztah H dur – Es dur.

Dvanáct  taktů  části  C’  představuje  z hlediska  harmonie  jedno  z  vrcholných  míst  celé 

Janáčkovy tvorby. 

T. 257–259: Části  D – C’ jsou spojeny mezi sebou osvědčeným dominantním vztahem 

kvintakordu Es dur a kvartsextakordu As dur – ovšem na přeznívající prodlevě společného 

tónu es.

T.  259:  Melodie  hoboje  nastupuje  v Janáčkově oblíbené  tónině  As  dur  –  na  tónickém 

kvartsextakordu.

T.  262–263:  Unikátní  Janáčkova  harmonická  „spletna“,25 která  vznikla  kombinací 

subdominanty,  dominanty  a  medianty  (kvartsextakordu  Des  moll+septakordu  Es 

dur7+kvartsextakordu C dur) umístěných v různých polohách a nástrojích. Výsledný souzvuk 

es-g-b-des-fes-as-c  by patřil  mezi  tercdecimové akordy.  Tato ojedinělá  polyharmonie  ústí 

25 Spletna – Janáčkův původní termín pro průnik dvou nebo více následných či vrstvených tónů nebo akordů, 
opírající se o jeho pochopení teorie Hermanna Helmholtze.



překvapivě i působivě – za využití chromatického mediantního vztahu – do E dur (v taktech 

265–267). 

Takt  267:  Melodie  sólových  houslí  nastupuje  v nové  tónině  E  dur  –  na  tónickém 

kvintakordu.  Tónina  E  dur  byla  již  předtím  anticipována  prodlevou  tónu  e2 v sólových 

houslích od taktu 261. Je zachována i v navazující části.

Část A’ je vystavěna na prodlevě zmenšeného septakordu E, který se však – svým rozvedením 

do finálního kvintakordu E dur – ukáže být akordem alterovaného II. stupně.

T. 271: Zvony „obalují“ spodním a horním citlivým tónem zmenšenou septimu (cis/des) 

zmenšeného septakordu E.

T. 286–287: Skladba končí slavnostně –  plagálním závěrem  II–T. Neobvyklost  tohoto 

závěru  je  způsobena  tím,  že  z hlediska  funkční  harmonie  je  onen  zmenšený  septakord  E 

s tónem  e v basu vlastně  dvojitě  alterovaným sekundakordem II.  stupně  (e–fisis–ais–cis).  

Zastupuje subdominantu před závěrečnou tónikou E dur. 

Přes četné,  zejména enharmonické proměny a modulace je harmonická soudružnost 

první věty Tarase Bulby velká. Svědčí o tom i harmonické vztahy mezi konci a bezprostředně 

následujícími  začátky  jednotlivých  částí  věty.  Mezi  částmi  A–B,  B–B’,  C–D jde  o  vztah 

mediantní, mezi částmi B’–C, jednotlivými díly části C a mezi D–C’ jde o vztah dominantní. 

Mezi krátkými částmi C’–A’ se jedná o vztah s náznakem subdominantnosti, avšak tónina je 

zachována..

8. Instrumentace

Skladba  je  psána  pro  velký  symfonický  orchestr  doplněný  anglickým  rohem, 

kontrafagotem,  varhanami  a  zvony.  Přes  rozsáhlý  instrumentační  aparát  je  Janáčkova 

instrumentace střídmá a usiluje o bezprostřední výraz. Charakteristické je poměrně časté užití 

sólových nástrojů. Jednotlivé nástroje i nástrojové skupiny jsou exponovány příznakově, tedy 

z hlediska mimohudebního významu neměnně. Je to v souladu s Janáčkovou instrumentační 

poetikou, kterou skladatel formuloval výstižně v Hudební revui v roce 1914 takto: „Thema 

jako výraz je spoutáno s nástrojem určitým; neubíhá se v práci thematické od něho; přenáší 

snad na blízké příbuzné nástroje, od nichž bere jen více stínu nebo světla.“ Jinými slovy: 

„jistý nástroj je stále nositelem téže, ba mnohdy jen jediné hudební náladovosti.“ Naopak 



například Beethovenovým triím a sonátám Janáček vytýká „to přesmykování  tém z houslí 

do klavíru, do cella a zas naopak.“26 

Na několika místech se Janáček, bezohledně prosazující  svou výrazovou představu, 

dopustil instrumentačních nedopatření či dokonce omylů.

A: Úvodní  melodie  (a) je  svěřena  anglickému  rohu.  Jeho  melodii  převezme  pomocí 

instrumentační  modulace  od  6.  taktu  hoboj,  jemuž  je  ve  skladbě  svěřena  nejvýznamnější 

úloha.  Partnerem  sólového  hoboje  se  stávají  od  13.  taktu  sólové  housle.  Nástroje  jsou 

exponovány  na  pozadí  souzvuku  smyčců.  V závěru  části  se  ke  smyčcům  přidávají  dřeva 

a zvláště zvony, které i později vždy zvyšují barevnost a umocňují výraz.

B: První orchestrální tutti nastupuje při uvedení motivu (b) v taktech 19–22. Je zdůrazněno 

trylkem  houslí  a  viol.  Kontrastní  barevná  plocha  je  vytvořena  nástrojově  typickým 

preludováním varhan nad prodlevou varhanního pedálu. Ústřední úloha hoboje se potvrzuje 

v taktu 27. Střídajícím nástrojem hoboje se stává sólový kontrabas ve violoncellové poloze, 

a potom klarinet.

B’: V této části jsou exponovány krátké figurativní motivky dřevěných dechových nástrojů 

a prodlevy dřev a viol proti motivům (b) sólového kontrabasu a dvojice houslí v unisonu. Část 

vrcholí expresívním unisonem obou skupin prvních i druhých houslí.

C: Zvukové uklidnění předchozího napětí  je svěřeno sólovým houslím (takty 100–101) 

a  sólovému  hoboji.  Ten  naváže  svou  velkou  kantilénou  doprovázenou  jednoduchým 

doprovodem smyčců a vydržovanými tóny lesních rohů. Hoboj vystřídá zase klarinet, jehož 

zvuk je proteplen oktávovým unisonem violoncell. Vsuvka motivu  (a) na počátku středního 

dílu (takty 128–130) v hlubokých smyčcových nástrojích je provázena (podobně i v dalším 

průběhu  skladby,  například  v taktech  252  a  254)  údery  činelů.  Tyto  údery  činelů  jsou 

charakteristickým  prvkem  obsaženým  již  v rané  verzi  partitury  skladby  z roku  1915 

a  prostupují  i  závěrečnou  větou  celé  Rapsodie.27 Následuje  krátká  připomínka  motivu 

úvodního anglického rohu a melodie se dále proplétá v liniích různých nástrojů. Od taktu 144 

upoutá pozornost barva do tří skupin dělených violoncell. Od taktu 155 je téma (c) svěřeno 

hlubokým nástrojům, mimo jiné i kontrafagotu. Na výsledné barvě úseku se značnou měrou 

podílejí  prodlevy sordinovaných trubek.  Střední  díl  končí  orchestrálním tutti  podpořeným 

prodlevou zvonů. Ve třetím dílu je melodie hoboje (tentokrát  à due) doplněna protimelodií 

sólových  houslí.  Přiznávkový  doprovod  je  obohacen  akordy  harfy.  Měkkým  forte téměř 

celého orchestru od taktu 193 vrcholí a končí lyrický úsek skladby.

26 Leoš Janáček, „Šumařovo dítě,“ Hudební revue 7, 1914, č. 4–5, s. 203–205.
27 O tomto „motivu činelu“ bude pojednáno podrobněji v části Smrt Ostapova.



D: Z ticha a do následujícího krátkého ticha zazní  překvapivě motiv  (d) v trombonech, 

tubě a hlubokých smyčcových nástrojích. Patrně snaha o maximální výrazový účin využitím 

hluboké polohy trombonů způsobila, že Janáček předepisuje třetímu trombonu tóny pod jeho 

rozsahem (i když podle některých svědectví orchestr Národního divadla v Brně disponoval 

v příslušné době výborným hráčem na basový trombon). Vpád dřevěných nástrojů ve vysoké 

poloze doprovázený vířením tympánů, rytmizovaným trianglem a akcenty houslí a viol má 

svítivý i břeskný zvuk vojenské kapely. Plnému vyznění motivu (a) napomáhají od taktu 206 

opakovaně hrané tóny melodie v houslích a ve violách.

Od  taktu  226  (L’istesso  tempo)  jsou  proti  tutti  smyčců  exponovány  občasné  zvukové 

nárazy  žesťů  a  dřev.  Zvukový  vrchol  skladby nastupuje  od  taktu  236,  kdy se  k ostatním 

nástrojům přidávají trubky a pikola. Za zmínku stojí přidělení základní melodie hobojům. Ta 

ovšem ve forte trylkujících nástrojů zaniká. V závěru části je využito rychlého kontrastního 

střídání  houslí  a  žesťů.  Generální  pauza  počítá  s dozněním  mohutného  zvuku  a  rušného 

pohybu v myslích posluchačů.

C’: Reminiscence části C je instrumentována téměř komorním způsobem. Hlavní melodie 

je  opět  svěřena  sólovému hoboji,  doprovázenému éterickým tremolem smyčců.  Plocha  je 

zvrásněna  dvěma  vpády  sordinovaných  lesních  rohů  spolu  s  údery  činelů.  Prodleva 

na prázdné  e2 struně houslí  přeznívá do ticha  a působí zvláštním chladem.  Bezprostředně 

navazující  melodie  sólových  houslí  (od  taktu  267)  požaduje  již  standardní  espressivo 

a  vibrato.  Neukončenost  části  je  umocněna  jednotaktovým  motivkem  fléten  (takt  270) 

a závěrečnou krátkou pauzou.

A’: Zvuková gradace závěru je založena na zaznívání motivu (a) střídavě ve smyčcových 

a dřevěných dechových nástrojích a navazujícím připojování žesťových nástrojů. Významnou 

úlohu  plní  i  zvony  a  závěrečný  tympán.  Rušný  trylek  v nejhlubší  poloze  kontrabasů 

a violoncell, vyznívající jako prodleva velké sekundy, se v závěrečných dvou taktech zjasní 

do unisona tónu  e. Hoboj,  kterému je i  v závěru  partiturou přidělena  významná úloha,  je 

bohužel zvukově zcela překryt unisonem houslí a viol a tutti celého orchestru.



9. Analýza mimohudebního programu

Každá  analýza  mimohudebních  významů  hudebního  díla  v sobě  nese  nebezpečí 

mylné, či pouze jen subjektivní interpretace. Smrt Andrijova má však natolik optimální rysy 

programní hudby, že je možné se o tuto analýzu pokusit.28 Důvody jsou následující: 

1. Tato věta je – podobně jako i dvě další věty Tarase Bulby – inspirovaná Gogolovou 

literární  předlohou.  V první  větě  se  Janáček  se  zaměřil  na  první  vrcholný  moment  celé 

povídky – smrt mladšího z obou Bulbových synů, Andrije. 

2. Janáčkův skladatelský přístup je realistický, usilující o přímočaré a hutné vystižení 

podstat  dramatických  situací  a  psychologických  stavů.  Svědčí  o  tom mnohé  skladatelovy 

koncepční  výroky  a  promítá  se  to  i  do  výsledného  tvaru  skladeb.  Tento  přístup  ostatně 

potvrzuje i posluchačská recepce.29 

3.  Janáček používal  ve svých folkloristických studiích termín  reální  motivy pro ty 

hudební motivy, které odrážely různé psychické, sociální, kulturní nebo přírodní skutečnosti, 

měly  podobný tvar  jako reflektovaná  skutečnost  a  intenzívně  ji  vyjadřovaly.30 Byly  často 

odvozeny  z nápěvků  mluvy.  Tato  koncepce  skladatele  částečně  ovlivnila  i  v oblasti  jeho 

instrumentální tvorby.31

4. K dosažení programního cíle Janáček užívá ty tradicí prověřené hudební prostředky, 

které neztratily nic ze své účinnosti, zároveň však tyto výrazové prostředky – zvláště v oblasti 

harmonie, instrumentace a způsobu tektonické práce – ozvláštňuje. 

5.  Transparentnost  Janáčkova hudebního myšlení  je  založena  na přidělování  „rolí“ 

jednotlivým hudebním nástrojům, motivům, prostředkům dynamiky a tempa, jejich poměrně 

snadné sledovatelnosti v jednoduché faktuře skladby i vzájemném souladu těchto prostředků. 

Jde  o  svého  druhu  techniku  příznačných  motivů,  které  však  mají  daleko  větší  konkrétní 

28 O analýzu mimohudebních významů  Tarase Bulby se pokoušeli  již mnozí badatelé.  Jedním z prvních byl 
Janáčkův životopisec Jaroslav Vogel,  který se ve své knize mimo jiné zaměřil  i na „charakteristiku výrazu“ 
skladby.  Vogel  líčí  „hudebně  poetický  obsah“  partitury  „jednak  na  základě  jejího  porovnání  s Gogolovou 
povídkou,  jednak  podle  ústních  vysvětlivek,  které  se  mu  podařilo  po  jednom  pražském  provedení  dostat 
ze skoupého v tom směru skladatele“. Viz Jaroslav Vogel, Leoš Janáček. 2. vydání (jako reprint 1. vydání SHV 
z roku 1963). Praha, Academia,  1993, s. 230–234. Voglova interpretace však nevychází  důsledně z formální 
analýzy, a je proto zejména v případě výkladu Smrti Andrijovy nepřesná. 
29 Pro účely  této  studie  užívám obecnější  termín  realismus  místo  Janáčkova  označení  naturalismus.  “Nebát 
se naturalismu,” říká Janáček o hudbě. Srovnej Janáčkovu skicu ke studii o naturalismu psanou pravděpodobně 
v únoru nebo březnu 1924 při příležitosti jubilea Bedřicha Smetany a s příklady převážně ze Smetanových oper. 
Naturalismus je  zde chápán  jako termín pro  jevy z přírody,  reprodukované  v hudbě ve  stylizované  podobě. 
Rukopis skici je uložen v Janáčkově archivu pod signaturou S 73. Janáčkův text byl poprvé publikován Milošem 
Štědroněm v Opus musicum 27, 1995, č. 6, s. 281–294. Viz rovněž Miloš Štědroň,  Leoš Janáček a hudba 20.  
století. Paralely, sondy, dokumenty. Brno, Masarykova univerzita, 1998, s. 241–247.
30 Leoš Janáček, „Váha reálních motivů,“ Dalibor 32, 1909–1910, č. 31, s. 227–228.
31 Viz o tom důležitá studie Jiřího Vysloužila, Leoš Janáček. Brno, Společnost Leoše Janáčka, 1978, s. 17–19.



a  smyslovou  platnost  než  měly  (daleko  abstraktněji  vytvářené)  leitmotivy  Wagnerovy. 

Ze sémantického hlediska a ve smyslu teorie Charlese Peirce jde především o nápadné ikony 

a indexy, méně již o symboly. 

6. Tektonika (vnitřní výstavba) věty je přesvědčivě sladěna s mimohudebním syžetem, 

který byl zároveň přizpůsoben zákonitostem hudební stavby.

V návaznosti na výše uvedené je možno konstatovat, že Smrt Andrijova obsahuje dvě 

skupiny  významových  jednotek,  s nimiž  je  ve  skladbě  pracováno  příznakově.  Snaha 

o  formulační  stručnost  a  přehlednost  následujícího  textu  mohou  mít  za  důsledek  některá 

zjednodušení.32

Základní významové jednotky:

1.  Motiv  (a) svou  měkkostí,  elegancí,  nástupem  na  lehké  době  a  synkopickým 

přenášením tohoto nástupu i vzestupem melodické linie reprezentuje Andrije a jeho základní 

citové založení  (schopnost nekontrolovatelného milostného vzplanutí).  Od motivu  (a) jsou 

odvozeny motivy (b), (c). 

2.  Motiv  (b) má  relativní  významovou  samostatnost  jako  vyjádření  Andrijova 

milostného vznětu a s ním souvisejících pochybností a nejistot lásky.

3.  Téma  (c) má  relativní  významovou  samostatnost  jako  vyjádření  prožitého 

milostného  vztahu,  příběhu  lásky.  V části  C’ ve  své  konečné  podobě  reprezentuje  plnou 

realizaci Andrijovy osobnosti. 

4. Motiv (d) reprezentuje tvrdost, sílu a neústupnost Tarase Bulby a vřavu boje.

5. Protikladný vztah motivů (a) – (d) při jejich vzájemné převoditelnosti reprezentuje 

synovsko-otcovskou souvislost, vykrystalizovanou v protikladnost. 

6. Hoboj příznačný svou barvou a užitý v motivech (a), (b), (c) „líčí“ Andrijův příběh.

7. Sólové housle, opět barevně příznačné, vyjadřují osobu krásné Polky, avšak nikoli 

objektivně, ale viděnou očima Andrije.

8. Žesťové nástroje, zvláště trombony s tubou, později trubky a lesní rohy, reprezentují 

Tarase Bulbu, jeho hněv, tvrdošíjnost a statečnost. Viz motiv (d).

32 Předložená sémantická analýza, podobně jako kterákoli jiná, je osobní interpretací znějící hudby. Přirozeně 
přitom platí, že (žádná) hudba není zcela převoditelná do slov. Slovesa jako „vyjádřit“, „znázornit“, „vylíčit“ 
„dokreslit“, „zpodobit“, „reprezentovat“ apod. jsou proto v textu používána jako metafory a volná synonyma. 
Naznačují  vztah  mezi  hudbou příslušného úseku  (motivem,  barvou hudebního  nástroje  apod.)  jako  znakem 
a přiřazeným mimohudebním významem, a to v rámci tzv. jednoty prezentace a reprezentace hudebního znaku 
(srov.  teorie  formulovaná  českými  hudebními  sémiotiky Jaroslavem Volkem,  Jaroslavem Jiránkem,  Ivanem 
Poledňákem a Jiřím Fukačem, například v kolektivních Základech hudební sémiotiky I. II. III. Brno, Filozofická 
fakulta Masarykovy univerzity, 1992.)



Doplňující významové jednotky: 

1. Anglický roh s funkcí uvedení příběhu „ze starých časů“.

2. Prodleva zvonů vyjadřující citové vzněty a prožitkové vrcholy. 

3.  Varhany  reprezentující  (možná  jako  ikonický  znak)  varhany  v chrámu  podle 

Gogolova příběhu. 

4. Klesající sekundové průtahy, které dokreslují lyrickou stránku příběhu.

5. Souznění motivu (a) s motivem (b) a vsuvka motivu (a) v části C s funkcí výčitky 

svědomí či vzpomínky na opuštěné kozácké prostředí. Funkci varovné vzpomínky na Tarase 

mají i údery činelu.

6.  Různý  způsob instrumentace  motivu  (b) a  tématu  (c) vyjadřující  různé  odstíny 

prožitku lásky.

7. Tón prázdné e2 struny houslí vyvolávající představu zastavení proudu života.

8.  Řada obecnějších prostředků harmonie,  instrumentace,  dynamiky,  tempa,  rytmu, 

metra  atd.,  plnících  v kontextu  skladby různé  konkrétní  úlohy,  posilujících  jednoznačnost 

základních významových jednotek i vyvolávajících další asociace.

Vlastní sémantická analýza:

A: Jde o jakousi expozici, začátek „vyprávění“ o citově založeném synovi tvrdého Tarase 

Bulby,  Andrijovi, který je znázorněn motivem  (a).  Dojem „vyprávění“  je navozen barvou 

anglického rohu, starobylou dvojzvukovou harmonií (bez kvinty), třídobým metrem, mírným, 

„epickým“ tempem a nízkou zvukovou hladinou. Osobnost Andrije je přesněji představena 

melodií hoboje od 8. taktu. Nástupem sólových houslí (v taktu 13) je uvedena další jednající 

postava – krásná Polka. Je viděna prostřednictvím Andrije – posunutím motivu (a) na těžkou 

dobu. Následuje zvuková gradace,  podpořená od taktu 16 prodlevou zvonů, a poté citový 

vznět Andrije, náhlý „výkřik“ lásky, vyjádřený v taktech 19–22 motivem (b). V tomto místě 

končí expozice a začíná samotný „příběh“ Andrijovy lásky.

B: Preludující varhany (od taktu 22) mohou být znázorněním varhan v kostele v Dubně, 

kam  (podle  Gogola)  přivedla  Andrije  tajnou  chodbou  služebnice  krásné  Polky.  Mužná 

něžnost Andrijova citu je vyjádřena sólovými nástroji (hoboj, kontrabas, klarinet), pomalým 

tempem,  nízkým dynamickým stupněm a prostou harmonií  (kadence).  Návraty maximální 

intenzity milostného citu jsou vylíčeny vzrušenými tutti (prudké accelerando a crescendo).

B’: Rytmické  nepravidelnosti,  rychlé  tempo v pianu,  napětí  zesilované  vířením malého 

bubnu, rychle  se měnící  harmonie zahuštěných akordů,  modulace,  nepravidelné  „výkřiky“ 

motivu  (b) s imitací  v kontrabasu  a  duu  sólových  houslí  vyjadřují  Andrijovo  vzrušení, 



rozechvění  a  pochybnosti  před  setkáním.  Intenzita  nejistoty  se  zvyšuje  od  taktu  86 

accelerandem a crescendem a vrcholí unisonem houslí při setkání Andrije s krásnou Polkou. 

Rozvedení alterované dominanty do H dur, užití sólových houslí, pianissimo, pomalé tempo 

a  uklidňující  přiznávkový  doprovod  v taktech  100–101 vyjadřují  kladné  přijetí  Andrijova 

vášnivého citu ze strany krásné Polky a tím i uklidnění Andrijových mučivých pochybností.

C: Výše uvedené dva takty jsou zároveň úvodem k Andrijově „písni lásky“.  Je nesena 

(od taktu 103) melodií sólového hoboje založené na tématu  (c), pomalým tempem v sudém 

metru,  pianem  (s  dynamickými  oblouky),  monotónním  přiznávkovým  doprovodem, 

harmonickým  klidem,  dlouhými  prodlevami  basového  tónu  a  „vzlykajícími“  sestupnými 

průtahy. Střední díl části (od taktu 128) začíná vsuvkou, návratem motivu  (a) v hlubokých 

smyčcích a údery činelu.  Patrně jde o připomenutí  Andrijovy zrady,  o myšlenkový návrat 

do  prostředí,  které  Andrij  hnán  svým  milostným  citem  opustil.  Láskyplná  píseň  potom 

pokračuje.  Pozoruhodná je hřejivá barva do tří  skupin dělených violoncell  (od taktu 144) 

a závěrečná gradace docílená dramatickým dělením motivů tvořících téma (c), accelerandem 

a  crescendem,  kdy  základní  dynamika  piano  dospívá  do  výrazového  fortissima.  Plného 

souznění zamilovaného Andrije a krásné Polky je dosaženo od taktu 179 dvojzpěvem hoboje 

a  sólových  houslí.  Andrijův  milostný  příběh  vrcholí  v Lentu  (takty  193–198),  které  plní 

funkci jakési (ovšem klamné) kody.

D: O to překvapivěji – na lehkou dobu, po pomlce trvající první dvě doby čtyřdobého taktu 

(alla  breve)  –  vpadne do ticha  motiv  (d),  instrumentovaný  v nízkých polohách trombonů 

a  tuby,  violoncell  a  kontrabasů.  Rychlé  tempo  v sudém  taktu  a  forte,  ještě  zdůrazněné 

akcenty, jsou vyjádřením Tarase Bulby, divokosti jeho fyzické síly, hněvu a chystané pomsty. 

Tyto  výrazové  požadavky  patrně  vedly  Janáčka  k požadavku  hry  tónů  již  pod  rozsahem 

třetího trombonu. Jejich „burácivý“ zvuk by totiž asi přesně vyjadřoval Janáčkův umělecký 

záměr.

Tarasův motiv  (d) ve  „vojenské“  instrumentaci  (od taktu  203)  vyvolává  představu 

vřavy  boje  a  střetnutí  Tarasova  vojska  s vojskem  Poláků,  v němž  bojuje  Andrij, 

reprezentovaný návratem motivu (a) od taktu 206.

Návrat  třídobého  metra  (od  taktu  226)  a  uvedení  rozsáhlého  tvaru  motivu  (a) 

opakovanými tóny houslí je jakousi poslední Andrijovou vášnivou obhajobou. Vyvrcholení 

střetnutí  Andrije  s Tarasem  začíná  ve třetí  třetině  taktu  236.  Je  znázorněno  paralelní 

kontrapozicí  (d) (s  čistou  kvartou)  v trubkách  (Taras)  a  podobného  tvaru  motivu  (a) 

v hobojích (Andrij).  Forte  orchestru umocněné trylkujícími  prodlevami  a  nástupem pikoly 

dosahuje v tomto místě maxima (snad jde i o představu útoku). Zamýšlený zvukový efekt 



hobojů zde není bohužel slyšitelný,  a proto zde Jaroslav Vogel doporučuje instrumentační 

retuše.33 Uvedené  místo  je  však  dalším  výmluvným  příkladem  Janáčkovy  instrumentační 

„bezohlednosti“, jejíž výrazová logika by vynikla až v případě použití mikrofonu.

Motiv (d) se střetne ještě několikrát s měkčím, úhybným motivem (a) v taktech 250–

257. Sforzatissimo na poslední šestnáctinové notě (!) v taktu 257 a následující generální pauza 

nakonec vyjadřují akt otcovy pomsty na zrádném synovi.

C’: Krátká  retrospektiva  části  C v rozsahu  pouhých  12  taktů  a  trvání  37  sekund  líčí 

Andrijovo umírání. Jde o Janáčkovu vrcholnou orchestrální scénu vyznačující se mimořádně 

plastickým –dramatickým, psychologickým a „hudebně-prostorovým“ viděním.  Hudebními 

prostředky  jsou  zde  zpodobeni  tito  činitelé:  umírající  Andrij,  zadumaný  synovrah  Taras, 

Andrijova vzpomínka na krásnou Polku (a jejich lásku) a duše odcházející z Andrijova těla. 

V tichém návratu tématu  (c) v sólovém hoboji,  v Janáčkově typickém As (tentokrát 

dur),  v pomalém  tempu  na  dvě  doby  a  za  chvějivého  tremola  smyčců  je  vyjádřena 

psychologická  podstata  Andrijovy  osobnosti.  Ta  se  realizovala  v prožitém  a  nyní 

vzpomínaném citu  lásky.  Do melodie  hoboje  zazní  (v  taktech  263–264)  v sordinovaných 

lesních  rozích  dvakrát  motiv  (d) in  C.  Tato  ve  skladbě  ojedinělá  polyharmonie,  vzniklá 

kombinací subdominanty, dominanty a medianty, jakoby vyjadřuje chvilkovou lítost Tarase 

nad umírajícím synem. Toto místo má neobyčejně silný výrazový účin. Není jistě náhodou, 

že analogické biharmonické místo ve Straussově  Elektře (tam ovšem ve fortissimu) označil 

údajně  Janáček za  „vrchol  hudby“.  Nevibrovaný,  matný zvuk prázdné  e2 struny sólových 

houslí,  nastupující  již  v taktu  261  a  přeznívající  v taktech  265–266  do  nastalého  ticha, 

vyjadřuje smrt i smutek nad Andrijovou smrtí.  Následující opakování tématu  (c) sólovými 

houslemi v E dur (teď již dolcissimo a vibrato) vypovídá o tom, že Andrij zemřel (podobně 

jako je  tomu u Gogola)  se  jménem krásné Polky na rtech.  Neukončené téma  (c), jakoby 

přerušené  na  sekundě  melodické  linie  v ritardandu  a  decrescendu,  a  dále  dvě  flétny 

rozdvojující  se  z  unisona  do  disonantního  intervalu  velké  septimy,  a  zejména  následující 

koruna  nad  šestnáctinovou  pauzou  (!)  v taktu  270 jsou  pak  oním Andrijovým posledním 

vzdechem. 

33 Jaroslav Vogel, Leoš Janáček. Život a dílo, s. 366.



A’: Stručný závěr ve forte a rychlém tempu, se zvolněním v posledních dvou taktech, má 

charakter  typické  hudební  katarze.  Zároveň  však  může  být  považován  za  Janáčkovo 

hodnocení  smyslu  Andrijovy  smrti.  Zatímco  Gogol  hodnotí  Andrijovu  smrt  Tarasovými 

slovy:  Zhynul! Neslavně, jako bídný pes!, Janáčkovo pojetí – závěrečné zjasnění trylkující 

hluboké sekundy do jednozvuku, plagální,  slavnostní závěr do E dur a dynamická gradace 

na  prodlevě  za  zvuku  zvonů  –  je  velkolepou  oslavou  lásky.  Tento  závěr  celé  věty  také 

obsahuje poslední Janáčkovu instrumentační nedůslednost. Několikrát opakovaný motiv (a) je 

z významového  hlediska  naprosto  logicky svěřen  hoboji  (=Andrij).  Ten  však  nemůže  být 

v orchestrálním tutti ani v tomto případě bez případného zesílení mikrofonem slyšet.

 

10. Srozumitelnost a výrazová intenzita

Rozbor se  pokusil  dokumentovat,  že  srozumitelnost první  věty Janáčkova  Tarase 

Bulby je založena především na relativně přesně určitelných a sledovatelných jednotkách – 

v podstatě tradičních skladatelských prostředcích ozvláštněných Janáčkovou tvůrčí imaginací. 

Největší  míru  originality  skladatel  uplatnil  v instrumentaci,  motivické  práci,  tektonice 

a částečně i v harmonii.

Vzájemný soulad všech skladebných prostředků a jejich optimální podíl na výstavbě 

jednotlivých částí i celku Smrti Andrijovy podmiňuje výrazovou intenzitu Janáčkovy hudby.

11. Poznámka: Smrt Andrijova a kritické vydání partitury Tarase Bulby z roku 1980

Kritické vydání partitury  Tarase Bulby v roce 1980 – jeden rok po vydání  obsáhlé 

teoretické knihy Jarmila Burghausera a Milana Šolce Leoš Janáček. Souborné kritické vydání. 

Ediční  zásady  a  směrnice  k  notační  problematice  klasiků  20.  století –  bylo  očekáváno 

s velkou  pozorností.  Vždyť  šlo  nejen  o  jedno  z nejproslulejších  děl  Leoše  Janáčka, 

ale zároveň i o jeden z prvních výsledků náročné a ambiciózní editorské práce. Partitura měla 

překonat  a  vylepšit  předchozí  notační  obraz  Tarase  Bulby, dosud  se  opírající  o  verzi 

skladatelovy „poslední ruky“ z roku 1927. Nové vydání vhodně volenými předznamenáními 

a enharmonickými záměnami mnohá místa sjednotilo a tím i zjednodušilo. V menší míře jiná 

místa naopak zkomplikovalo, neboť Janáčkovy četné modulace, tóninové skoky na základě 

chromatických mediantních vztahů a diatonickou flexi jednoduše vyjádřit dnešním notačním 



systémem  nelze.  Některá  místa  skladby  navíc  autoři  analyzovali  z hlediska  užitých  tónin 

či modů nesprávně a předepsali pro ně nevhodné předznamenání. Ve Smrti Andrijově se tak 

stalo právě ve vrcholné scéně Andrijova umírání, v části C’, a v závěrečné části A’. Část C’ 

totiž začíná v Janáčkově typickém As dur a ve „chvíli ticha“, vyjádřeném prázdnou strunou 

houslí e2, přechází do E dur. Rovněž celá závěrečná část A’ je v E dur.34 

Jarmil Burghauser a Jan Hanuš svým předznamenáním stanovili pro prvních šest taktů 

části  C’ tóninu Es dur a od taktu 265 (od osamělé prázdné struny houslí) až do konce věty 

zcela  nesprávně  a  nevhodně  D  dur.35 Janáčkův  původní  zápis  bez  předznamenání 

a  s  posuvkami  jednotlivě  umisťovanými  před  noty  nejen  lépe  vystihoval  podstatu  hudby 

v  částech  C’a A’,  ale  byl  i  jednodušší.  Takových  sporných  míst  je  v  kritickém  vydání 

partitury z roku 1980 víc.

II. Smrt Ostapova

1. Literární námět

V lítém boji nedlouho po Andrijově smrti je Taras Bulba těžce zraněn. Jeho starší syn, 

udatný Ostap, je zajat polskou přesilou, svázán, odvezen do Varšavy, tam před shromážděním 

lidu  mučen  a  nakonec  popraven.  Taras  Bulba,  provázen  židem  Jankelem,  pronikne 

v přestrojení přes celé Polsko až do jeho metropole, a když se mu nepodaří podplatit stráže, 

aby se mohl se synem rozloučit, vmísí se alespoň do davu, který sleduje Ostapovu popravu. 

Ale když Ostapa přivedli k posledním smrtelným mukám, zdálo se, jako by jeho síla začala  

ochabovat. A rozhlédl se kolem sebe! Bože! Samé neznámé, samé cizí obličeje! Kdyby alespoň 

někdo  z jeho  blízkých  byl  přítomen  jeho  smrti!  (…)  I  klesl  na  mysli  a  vykřikl  v duševní  

slabosti: „Otče, kde jsi? Slyšíš to všecko?“

„Slyším!“ ozvalo se za všeobecného ticha a celý milion lidu se současně zachvěl. Část  

vojenských jezdců se jala pečlivě prohlížet davy lidu. Jankel zbledl jako smrt, a když se jezdci  

34 Viz o tom podrobněji výše v mém rozboru Janáčkovy harmonie.
35 Burghauserem a Hanušem editorsky připravená partitura předepisuje tóninu Es dur pro celou část D. To je sice 
sporné,  neboť základem části  D  je  spíše as  moll,  avšak  z důvodu zmenšení  počtu  posuvek přijatelné.  Toto 
předznamenání pro Es dur je pak nesprávně zachováno i v začátku navazující části C’ a pak změněno na dva 
křížky (D dur). 



od něho poněkud vzdálili, otočil se, aby se podíval na Tarase. Ale Taras už vedle něho nebyl.  

Nebylo po něm ani stopy.36 

2. Rozbor vybraných míst

Janáčkova třívětá  symfonická  rapsodie nemá ve světové  hudební  literatuře  obdobu 

i  proto,  že přináší  trojí  vylíčení  a výklad smrti.  V závěru 2. věty se skladatel  soustřeďuje 

na vyjádření  úzkosti  statečného Ostapa před  jeho popravou a  povzbudivé zvolání  v  davu 

skrytého Tarase. K tomu Janáček využil, patrně inspirován závěrem Straussovy symfonické 

básně Till Eulenspiegel (Enšpíglova šibalství) a některými scénami ze Salome, analogických 

instrumentačních  prostředků.37 Melodii  přidělil  Es  klarinetu,  který  má  ve  vysoké  poloze 

úzkostný až děsivý výraz. Jak ovšem dosvědčuje folio 75b první verze skladby z roku 1915 

a Sedláčkův opis Tarase Bulby z roku 1915, původně byla melodie určena B klarinetu.

36 Citováno podle překladu Žofie Pohorecké, Praha, Evropský literární klub 1947.
37 Janáček měl k tvorbě Richarda Strausse složitý,  avšak spíše negativní  vztah. Silně však na něj  zapůsobilo 
představení  opery  Salome  v pražském  Národním  divadle,  které  navštívil  v květnu  roku  1906.  V krátkém 
rozhovoru pro časopis Dalibor o tom tehdy uvedl: „Ta Salome mne vzrušila. Zprvu jsem nemohl rozeznati skoro 
ničeho  v proudu orchestru,  ale  po  chvíli  jsem bezpečně  sledoval  markantní  motivy melodické,  kupř.  motiv 
vojenský, jichž ostatně v opeře nemnoho.“ A na otázku, co na něj nejvíc zapůsobilo, odpověděl: „Hudební část 
tance  Salomeina.  Ten je  z celé  partitury nejznamenitější.  A pak  vzpomínám hudební  ilustrace  k tragickému 
skonu Janovu. Působila na mne nepopsatelným dojmem.“ Viz Dalibor 28, 1906, s. 227.
Janáčkovu znalost Enšpíglových šibalství se prozatím nepodařilo prokázat. Zato dochované programy koncertů 
a  představení  opatřené  skladatelovými  poznámkami  svědčí  o  tom,  že  Janáček  navštívil  14.  května  1910 
v Národním divadle v Praze Elektru. V době, kdy byla již první verze Tarase Bulby hotova, dne 15. října 1916, 
byl na koncertě České filharmonie, na němž za řízení Richarda Strausse byly uvedeny také symfonické básně 
Macbeth,  Don  Juan a  Smrt  a  vykoupení.  Někdy  kolem tohoto  data  se  Janáček  se  Straussem  také  osobně 
seznámil,  neboť  slavný německý skladatel  navštívil  Janáčka  v jeho  lóži  během představení  Její  pastorkyně 
v Národním  divadle.  Viz  o  tom  Jan  Racek,  „Janáček  a  Praha,“  in  Musikologie, Svazek  3,  Praha,  Státní 
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 22–23; 26; 28. 
Janáček Straussova díla studoval a ve své knihovně měl klavírní výtahy oper Elektra a Der Rosenkavalier, který 
mu poskytnul některé podněty k Výletům pana Broučka. Janáček ve své Úplné nauce o harmonii, 2. vyd. Brno, 
A. Píša 1920, rovněž analyzoval z harmonického hlediska začátek Elektry. K straussovské orchestraci se místy 
přiblížil  nejen v Tarasu Bulbovi, ale již předtím v Šumařově dítěti.  Viz o tom Miloš Štědroň,  Leoš Janáček  
a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty. Brno, Masarykova univerzita, 1998, s. 44.









Příklad 9:  Taras Bulba,  Smrt  Ostapova,  takty 173–205. Praha,  Hudební matice Umělecké 

besedy 1947, s. 57–60. 



K vyjádření zvolání Tarase skrytého v davu, ke gradaci závěru 2. věty i k formálnímu 

sjednocení  celé  rapsodie  přispívá  motiv  (a) ve  tvaru  a8  v hobojích  a  houslích38 a  patero 

uvedení „motivu činelu“ – dvou úderů hraných col bacchetta di legno spolu s klesající čistou 

kvintou tympánů. Tento motiv (zvolání „Taras“? „Bulba“?) nejen ukončuje Smrt Ostapovu, 

ale objevil se i ve Smrti Andrijově ve funkci připomínky Tarase a zazní i ve 3. větě před 

triumfální  kodou.39 Ve své  základní  rezolutní  podobě  dvou  opakovaných  úderů  dokonce 

zahajoval první verzi Tarase Bulby z roku 1915.40

Příklad 10: Motiv činelu, Taras Bulba, verze z roku 1915, takty 7–8 

 

S výjimkou  znázornění  Ostapova  úzkostného  stavu  –  a  vylíčení  několika  scén 

užívajících divoké taneční prvky třídobého polského mazuru – lze ovšem ve Smrti Ostapově 

uplatnit sémantickou analýzu v daleko menší míře, než to bylo přirozené v první větě. 

Hudební tkáň 2. věty obsahuje jiné typické či zajímavé útvary Janáčkovy hudební řeči, 

například  kvartovou  melodiku.  Kvarta  jako  součást  Janáčkovy  kvarto-sekundové  mélické 

konstanty41 ovlivnila  charakter  celé  řady  Janáčkových  děl  počínaje  Její  pastorkyní  

až do posledních  opusů.  Ve Smrti  Ostapově nabyla  radikálnější  podoby (viz  příklad  11), 

neboť Janáček zde řadí – na pozadí prodlevy tóniky – několik čistých kvart za sebou.42 Jeho 

přístup k použití čistých kvart v melodii a harmonii je přitom zásadně jiný, než tomu bylo 

přibližně ve stejném období u Arnolda Schönberga.43 

38 Andrijův motiv (a), známý z první věty a rozsáhle použitý i ve verzi skladby z roku 1915, je Janáčkem použit 
nejen  ve  Smrti  Ostapově,  ale  i  v následující  větě,  Proroctví  a  smrt  Tarase  Bulby.  Motiv  (a)  tak  má nejen 
mimohudební význam, ale graduje klíčová místa i závěr každé ze tří vět a formálně sjednocuje celou rapsodii. 
39 „Motiv  činelu“  hraný  col  bacchetta  di  legno je  v Tarasu  Bulbovi použit  v různých  významových 
souvislostech, a to v 1. větě v taktech 129–130 a 217, 252–254 a 263–264, ve 2. větě v taktech 70, 201–205 
a ve 3. větě v taktech 144–146, 161–165. 
40 V taktech 7–8. Viz autograf partitury z roku 1915, signatura A 23.505, folia 2–3.
41 Tzv. Janáčkův trichord. Podrobněji viz o něm i o dalších znacích Janáčkovy hudební řeči ve studii Jan Vičar, 
„Zápisník zmizelého Leoše Janáčka“ publikované v Hudební vědě  33, 1996, č. 3, s. 203–232, nebo anglicky 
v knize Jan Vičar,  Imprints: Essays on Czech Music and Aesthetics. Olomouc, Univerzita Palackého a Praha, 
Togga, 2005, s. 51–98.
42 Kvartovou  melodikou  a  harmonií  u  Janáčka  se  zabývali  mimo  jiné  Bohumír  Štědroň,  Jiří  Vysloužil 
a  systematicky  Miloš  Štědroň.  Viz  Miloš  Štědroň,  „K problému  kvartové  melodiky  a  harmonie  u  Leoše 
Janáčka,“ Hudební rozhledy 18, 1965, č. 1, s. 7–10, nebo také Miloš Štědroň, Leoš Janáček a hudba 20. století.  
Paralely, sondy, dokumenty. Brno, Masarykova univerzita 1998, s. 133–137.
43 Srovnáním kvartové harmonie a její  teoretické reflexe u Janáčka a Schönberga se zabýval  Miloš Štědroň. 
Janáček v souvislosti se záměrem vydat ve vídeňské Universal Edition svou Úplnou nauku o harmonii četl mezi 



Příklad 11: Smrt Ostapova, takty 1–4

III. Proroctví a smrt Tarase Bulby

1. Literární námět

Je zbytečné líčit všechny bitvy, kde vynikli kozáci, i všecek postupný průběh tažení; vše je  

to vepsáno na stránky letopisů. Víme, jaká je v ruské zemi válka, k níž došlo pro víru: není  

síly silnější než víra.

Přes nesouhlas a varování Tarase Bulby byl uzavřen věrolomný mír. Taras se svými 

nejvěrnějšími vojáky se mu však odmítli podřídit.

27. březnem a 16. dubnem 1920 Die Harmonielehre od Arnolda Schönberga. Janáček, který kvartovou melodiku 
a harmonii v rámci odlišného paradigmatu předtím již dvě desítky let běžně používal, si nad názvem kapitoly 
„Quarten-Akkorde (s. 446) připsal: „Už jsou kvarty něco?“ A ke klíčové Schönbergově úvaze o kvartových 
akordech  (s.  454)  neváhal  připsat  poznámku:  „osle“.  Viz  o  tom  podrobněji  Miloš  Štědroň,  „Janáček 
a Schönberg,“  Časopis Moravského muzea – Acta Musei Moraviae,  Vědy společenské 49, 1964, s. 237–257, 
nebo také Miloš Štědroň,  Leoš Janáček a hudba 20. století.  Paralely,  sondy, dokumenty.  Brno, Masarykova 
univerzita 1998, s. 104.



Taras  se  procházel  po  celé  Polsce  se  svým  plukem,  vypálil  osmnáct  městeček,  téměř  

čtyřicet kostelů a již se blížil ke Krakovu. Pobil mnoho všeliké šlechty, vyloupil nejbohatší  

a nejlepší zámky. (…) „Ničeho nešetřete!“ opakoval stále Taras. 

Bulba se mstil i za svého staršího syna. Nakonec byl se svými vojáky obklíčen.

A kozáci by se byli  již  probili  a jejich věrní bystří koně by jim snad ještě  jednou byli  

posloužili,  když  náhle uprostřed běhu se Taras  zastavil  a zvolal:  „Stát!  Upadla mi lulka  

s tabákem; nechci, aby se i lulka dostala ďábelským Lachům!” I sehnul se starý ataman a jal  

se v trávě hledat svou lulku s tabákem, nerozlučnou družku na moři i na souši, na výpravách 

i doma. 

Ale  vtom se  náhle  přihnal  zástup  a  uchopil  ho  pod  mohutnými  rameny.  (…)  „Vrána  

se chytila!“ křičeli Lachové. „Teď jen je třeba vymyslit, jakou nejlepší čest mu vzdát, psovi.  

“ A z hejtmanova rozhodnutí ho odsoudili k spálení za živa před zraky všech. (…)

Když se Taras Bulba vzpamatoval z rány a pohlédl na Dněstr, kozáci již byli v člunech 

a veslovali;  shora se na ně sypaly  kulky,  ale  nezasáhly je.  I  zazářily  starému atamanovi  

radostně oči.

„Sbohem, druhové!“ vykřikl  na ně shora. „Vzpomínejte na mne a příští jaro sem zase 

přijďte a pěkně si tu vyhoďte z kopýtka.  Že mě ti čertovští  Lachové chytili? Myslíte,  že je  

na světě něco, čeho by se kozák zalekl? Počkejte jen, přijde, bude doba, kdy poznáte, co je  

pravoslavná  ruská  víra!  (…)  Ale  oheň  již  stoupal  nad  hranicí,  zachvacoval  jeho  nohy  

a plamenem se rozprostřel po stromě. Najdou se však na světě takové ohně, takové trýznění  

a taková síla, která by překonala ruskou sílu?44

2. Rozbor vybraných míst

Ideové poselství  „slovanské rapsodie“,  které  Janáček charakterizoval  již zmíněným 

výrokem,  že  „nenajdou  se  na  světě  ty  ohně,  muka,  jež  by  zničila  sílu  ruského  lidu,“ 

je  hudebně ztvárněno v poslední  velké  ploše části  Proroctví  a  smrt  Tarase Bulby,  v kodě 

(v  taktech  166–230).  Zde  je  exponována  nejen  působivá  hymnická  melodie,45 ale  také 

opakované uvádění jednoho z nejproslulejších úseků Janáčkovy hudby, pětitaktového (později 

zkráceného)  útvaru  na  půdorysu  originálně  pojaté  plagální  kadence  s mixolydickým 
44 Citováno podle překladu Žofie Pohorecké, Praha, Evropský literární klub 1947.
45 Jarmil Burghauser poukázal na to, že druhý motiv této melodie (viz níže uvedený příklad v Janáčkově článku 
„Našemu vojsku“, nebo viz takt 197 třetí věty Tarase Bulby) se vztahuje k melodii střední části č. IX (takty 36–
40) Zápisníku zmizelého. Viz Jarmil Burghauser, “Janáčkova tvorba komorní a symfonická”, in: Musikologie 3, 
Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 288. 



zabarvením.  Slavnostní  vyznění  je zdůrazněno instrumentací.  Jde o jedinečné místo,  které 

v této podobě Janáček již nikde jinde nezopakoval. Zde se ho však nemohl nasytit, o čemž 

svědčí jeho sedmero opakování či návratů – v transpozicích určených vztahem chromatických 

mediant. Janáček možná nejen celého Tarase Bulbu, ale právě toto vyvrcholení zde v kodě, 

považoval za svou „závěť hudební“,  jak se o tom zmiňuje v dopise Gabriele  Horvátové.46 

Působivost tohoto úseku možná způsobila, že plagální kadence a plagální spoje se později 

staly  u  některých  českých  skladatelů  –  zejména  v tvorbě  Bohuslava  Martinů  –  hojně 

využívaným postupem.

Dochovaný  Janáčkův  autograf  uložený  v Janáčkově  muzeu  v Brně  svědčí  o  tom, 

že tento hudební útvar zahajoval kodu již v rané verzi Tarase Bulby. Ze skladatelových datací 

v  autografu  partitury  (jiné  skici  se  nedochovaly)  vyplývá,  že  skladatel  tento  úsek  hudby 

zkomponoval před 28. červnem 191547 a přepracoval ho mezi 28. a 30. červnem 1915. Motiv 

dřevěných dechových nástrojů je založen na Janáčkově kvarto-sekundové mélické konstantě 

(trichordu) a je v typickém skladatelově As dur.48 Harmonická jedinečnost úseku je patrná již 

v rané verzi skladby, avšak úryvek má překvapivou instrumentaci: dělená violoncella, violy, 

harfa, flétny a klarinety (viz příklad 12), v první verzi z roku 1915 potom trombony,  lesní 

rohy a pizzicato violoncell a kontrabasů, flétny a hoboje (viz příklad 13). 

46 Viz poznámka č. 5.
47 Patrně mezi  18.  a  28.  červnem 1915,  jak  by mohlo vyplývat  z dat  uvedených  Janáčkem v rukopisu.  Viz 
autograf partitury z roku 1915, který je uložen v Janáčkově archivu pod signaturou A 23.505. 
48 O úloze As dur resp. as moll v Zápisníku zmizelého, ale i jinde u Leoše Janáčka viz podrobněji ve studii Jana 
Vičara, citované v poznámce č. 40. 



Příklad 12: Janáčkem zrušený začátek kody rané verze partitury Tarase Bulby, komponovaný 
před 28. červnem 1915, folio 1.



Příklad 13: Začátek kody Janáčkova Tarase Bulby v podobě napsané mezi 28. a 30. červnem 
1915. Autograf první verze partitury z roku 1915, folio 105. 



Naopak zde postrádáme pozdější varhany, trubky, bohatěji zastoupená dřeva a smyčce, 

a  tím  i  sytější  barvu,  a  členitější  melodickou  podobu  jako  důsledek  bohatší  melodizace 

s tečkovaným oktávovým zdvihem na lehkou dobu (viz příklad 14). 

Příklad 14: Začátek kody v konečném znění vycházejícím z druhé verze skladby z roku 1918. 
Taras Bulba, Proroctví a smrt Tarase Bulby, takty 166–170. Praha, Hudební matice Umělecké 
besedy 1947, s. 89.



Harmonická neobvyklost  této plagální kadence s mixolydickým zabarvením je dána 

sledem: lydický sekundakord (bez kvinty) – mollová dominanta – II. stupeň s rozštěpenou 

primou  b+h (nebo  subdominantní  septakord  bez  kvinty  s přidanou  melodickou  sextou)  – 

tónika.  Nezvyklý  je  sled  akordů  („obrácená“  kadence,  mollová  dominanta  navozující 

mixolydický charakter), ale i dvojznačnost třetího akordu (subdominanta? II. stupeň?), která 

vyplývá ze střetu melodického kroku  b – as s melodickým krokem  h – c. To se jeví jako 

rozštěpení  druhého  stupně  diatoniky  (nebo  přidání  dalšího  tónu),  podpořené  navíc 

i instrumentací. Harmonické dění úseku je naznačeno v následujícím schematickém příkladu 

15. 

Příklad 15: Proroctví a smrt Tarase Bulby, harmonické schéma taktů 169–171

 

V definitivní verzi díla je kadence anticipována již od konce předchozí části – od taktu 

158, kde lydický sekundakord (bez kvinty) nastupuje v samostatné vrstvě a jeho zřetelnost 

narůstá přidáváním různých nástrojových skupin. K tomu v paralelní vrstvě zaznívá motiv (a), 

známý ze Smrti  Andrijovy,  a dále charakteristický motiv činelu,  který nese, obdobně jako 

tomu bylo v části D, výraz vojenské vřavy. 

Závěrem a k dokreslení mimohudebních inspirací a souvislostí  Tarase Bulbu je třeba 

doplnit,  že  Janáček v roce  1923 připsal  svou skladbu Československé  armádě.  Ke svému 

věnování připojil úryvek hymnické melodie, jež byla obsažena již v kodě rané verze skladby 

z roku 1915: 



„Našemu vojsku:

Byl  jsem  přesvědčen  již  dávno,  že  teplou  melodií  Smetanovou,  mdlou  něžností  tónů 

Fibichových,  svěžestí  rytmů  Dvořákových,  ba  ani  věhlasem  našich  učenců,  ani  světlou 

památkou  Komenského,  ani  mučednictvím  Husovým  –  že  tím  vším  svobody  národa 

se nedosáhne.

Kulturní zbraně jsou zářivé, ale tupé.

V  Pohádce  pro cello a klavír  kmital  mi na mysli  svit  ostré ocele,  v  Sonátě  pro housle 

a klavír z r. 1914 slyšel jsem v podrážděné mysli již její třeskot.

V Rapsodii z r. 1915 plesal jsem vidině našich pluků vstříc.

Roku 1918 rozhlaholil se její hymnický motiv:

A  když  branné  ochraně  našeho  národa  tuto  svou  práci  připisuji,  je  to  z  důvodu, 

že nechráníte nám jen naše pozemské statky, ale i náš celý myšlenkový svět.

V Brně 15. září 1923                                  49“

49 Leoš Janáček, „Našemu vojsku,“ in: Československé armádě pozdravy a vzkazy, Praha 1923, s. 61. Tento text 
přetiskla ve výše citované studii z roku 1964 Svatava Přibáňová. Nově je uveden v publikaci  Leoš Janáček, 
Literární dílo. Série I, Svazek 1, Kritická edice, editoři Theodora Straková a Eva Drlíková, Brno, Editio Janáček, 
2003, s. 527.



Taras Bulba Leoše Janáčka

Shrnutí

Autor  předkládá  rozsáhlou  historickou,  formální  a  sémantickou  analýzu  Janáčkovy 

orchestrální rapsodie Taras Bulba, skladby komponované v průběhu let 1915 až 1918. Věnuje 

se  i  zvláštnostem skladatelovy hudební  řeči.  Zevrubnou formální  a  sémantickou  analýzou 

závěru první části (Smrt Andrijova) reaguje na velmi neuspokojivé kritické vydání skladby 

z roku 1980 a obhajuje původní Janáčkovu verzi. Studie rovněž analyzuje východiska a vznik 

slavné plagální kadence v závěru třetí části Proroctví a smrt Tarase Bulby.

Leoš Janáček's Taras Bulba

Summary

Extensive historical,  formal, and semantic analysis  of Janáček'��s orchestral  rhapsody 

Taras  Bulba,  composed  from  1915  to  1918.  Specific  traits  of  the  composer'��s  musical 

discourse  are  presented.  A  particularly  unsatisfying  critical  edition  published  in  1980 

is  examined through a detailed  formal  and semantic  examination of the close of the first 

movement The Death of Andriy.� Janáček'��s original version is vindicated as a result. The study 

also discusses the genesis and basis of the well-known plagal cadence at the close of the third 

movement The Prophecy and Death of Taras Bulba.
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