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Úloha č.1:

Téma: Česká národná hudba

♫♪♫ V regióne Čiech bola v období romantizmu situácia značne odlišná od Slovenska. Jednak

patrili pod rakúsku správu so štátnym jazykom nemeckým, ale zásluhou národného hnutia získali

cisárom  garantované  výsady,  napr.  českého  úradného  jazyka.  V  Prahe  bolo  zriadené

konzervatórium- v tom čase vysoká hudobná škola a Národné divadlo (najskôr drevená budova,



ktorá po niekoľkých rokoch zhorela. Následne postavili nové divadlo- murované, ktoré stojí dodnes.

Už od čias klasicizmu tu existovalo staršie divadlo (1786) (Nosticovo= Stavovské= Prozatimní),

kde o. i. W. A. Mozart premiéroval operu Don Giovanni a viacero iných skladieb. Takisto bolo v

Čechách viacero hudobne vzdelaných a veľmi nadaných hudobníkov známych už v období baroka a

najmä klasicizmu aj v zahraničí (Stamicovci, Bendovci, Mysliveček, Vaňhal, Brixi, Kuchař).

Za zakladateľov českej národnej hudby sa všeobecne považujú najmä:

Bedřich SMETANA (1824-1884)- český skladateľ, spolu s A. Dvořákom zakladateľ národnej

hudby v Čechách. Pôsobil aj ako učiteľ,  dirigent a organizátor koncertov. Posledných 10 rokov

života bol hluchý (a podobne ako Beethoven napísal svoje vrcholné diela).

•Orchestrálne skladby : Cyklus 6 symfonických básní  Má vlast  (Vyšehrad,

Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník). Ide o Smetanove vrcholné

dielo, ktoré vzniklo v rokoch 1874 – 1879, kedy už bol úplne hluchý.  Smetana

začal komponovať prvú skladbu cyklu Vyšehrad- koncom septembra 1874, keď

ešte  nebol  zbavený  sluchu  úplne,  ale  počas  októbra  stratil  aj  jeho  posledné

zvyšky.  Skladbu  dokončil  1.  novembra  už  ako  úplne  nepočujúci.  Do  konca  roka  1874  ešte

skomponoval Vltavu, ďalšie dve básne napísal nasledujúci rok. 

V čase vzniku prvých diel pritom Smetana ešte nemal jasnú predstavu o tom, akú bude mať cyklus

konečnú formu, tú dostal až so vznikom posledných kompozícií. Prvé súborné prevedenie celého

cyklu sa konalo 5.novembra v Prahe na Žofíne.

!!!! Dielo vzniklo v dobe dozvukov českého národného obrodenia a aj keď ho spočiatku časť českej

verejnosti neprijala úplne za svoje, postupne sa z neho stalo jedno z vrcholných diel českej klasickej

hudby. Má vlast bola vôbec prvá nahrávka, ktorú zaznamenala Slovenská filharmónia na 

gramofónovú platňu. Každoročne sa hrá 12. mája, v deň výročia Smetanovho úmrtia, ako prvé 

otváracie dielo na festivale klasickej hudby Pražská jar a 28. októbra v deň českej štátnosti.

•Komorné skladby (sláčikové kvarteto e mol Z mého života),

•Opery (9) (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Hubička)

•Klavírne skladby

•Piesne, Zbory

!!!♫ ÚLOHA:  vypočuť  si  symfonickú  báseň  Vltava,  o  ktorej  sám  Bedřich  Smetana  povedal:

„Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, chladná a teplá Vltava, spojení

obou potůčků do jednoho proudu; pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad_(M%C3%A1_vlast)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blan%C3%ADk_(M%C3%A1_vlast)
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bor_(M%C3%A1_vlast)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z_%C4%8Desk%C3%BDch_luh%C5%AF_a_h%C3%A1j%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1rka_(M%C3%A1_vlast)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava_(M%C3%A1_vlast)


se slaví veselé hody; při noční záři luny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady,

zámky a zříceniny, Vltava víří v proudech Svatojánských; teče v širokém toku dále ku Praze.

Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce v majestátním toku svém v Labi.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWFwtMWFLdc 

Antonín DVOŘÁK (1841-1904)

český skladateľ, (organista a violista). Spolu s B. Smetanom zakladateľ českej

národnej hudby. Pôsobil v Prahe, ale aj v New Yorku (ako riaditeľ konzervatória).

Skladby sú príznačné zaujímavou melodikou a rytmom.

•9 symfónií: č. 9-e mol Z nového světa

•Orchestrálne skladby: symfonické básne Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat

•Opery: Čert a Káča, Rusalka, Jakobín

• Piesňová tvorba: Biblické písně

• Komorná tvorba

• Klavírne diela: Slovanské tance 

•Vokálno- Inštrumentálna tvorba: Kantáta Stabat mater

https://www.youtube.com/watch?v=ZWFwtMWFLdc

