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Leoí Janáček a ruská literatura, hudba a kultura
Je známo, že Antonín Dvořák je jeden z prvních českých skladatelů, který
zcela vědomi melodicky těží z ruské lidové hudby, a že slovanské údobí
Dvořákovy tvorby přináší české hudbě zisk, rozSiřuje j i o dumkový a raazurkový typ. Teprve Janáček je ovšem "jeden z prvých velkých českých skladatelů,
který zcela záměrně a uvědoměle zdůraznil v české hudbě ruské hudební
prvky... Janáčkovo slovanství nese také stopy jeho rodového původů.:, jde
o odlišnou tradici moravské hudební kultury, která byla již od úsvitu Českých
dějin svázána ideou církevněslovanskoú a cyrilometodějskou s kulturou východ
ních Slovanů... Lašský dialekt má slovanskou, polskoslovénskou intonaci".'
Podle J. Racka Janáček po dokončení studií na učitelském ústavu začal se
zabývat studiem ruštiny. (Během pražských studií 1874-75 si dokonce vpisoval
české poznámky do úloh harmonie azbukou). Pro Janáčka byl dlouho hlavním
představitelem ruské hudby A . G. Rubinštejn. Janáček studuje Čajkovského: za
nejdokonaleji! považuje jeho předehru Romeo a Julie, Klavírní koncert b moll
a Houslový koncert D dur. Po ukončení studií v Praze se Janáček pokusil
o něco odvážného: rozhodl se dovršit hudební vzdělání na petrohradské konzer
vatoři u RubinStejna (s jeho hrou se seznámil 1875 v Praze) a podal si žádost
o zálohu na studijní cestu k zemské školní radě. v Brně. Janáčkův učitel Pavel
Křížkovský mu sice přispěl finančně, ale nakonec ho přemluvil, aby do Petro
hradu neodjel. Touha po návštěvě Ruska se dočkala naplnění v červenci 1896,
kdy Janáček odjel za bratrem Františkem do Petrohradu a zastavil se v Moskvě
a Nižním Novgorodě na Všeruské průmyslové a umělecké výstavě (jak o tom
svědčí jeho deník). Podruhé byl Janáček v Rusku s dcerou Olgou r. 1902. Ta
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však onemocníte v Petrohradu tyfem a třetí cesta Janáčkova se tak stává
návštěvou nemocně Olgy.
Janáček se stává nadšeným rusofilem. Po návratu z první cesty zakládá
v Brně s knihkupcem J. Bařvičem a s dr. F. Veselým Ruský kroužek (členové
se scházeli dvakrát týdně k výuce a poznávání stěžejních děl umělecké literatu
ry). Koncertní publikum tehdy znalo ruskou hudební tvorbu málo a Janáček
zařazoval na koncerty skladby ruských autorů. Studoval nápěvky ruské mluvy,
hovorovou intonaci, jak o tom svědčí jeho záznamy, a proniká studiem do
podstaty ruského kulturního života. Skladatel si pořizuje v originále PuŠkina,
Gogola, Dostojevského, Tolstého, Čechova, Korolenka a opatřuje je svými
poznámkami. Zvláště originál Zápisků z Tnrtvého domu Dostojevského z r. 1921
je hustě popsán: skladatel při četbě přímo formuloval libreto k budoucí opeře.
Na prahu 70. let zahájil Janáček svou tvorbu melodramem Smrt (na slova
Léřmontovova), poslední, posmrtné dílo tvoří opera Z mrtvého domu (podle
tománu Dostojevského). Z konce ledna 1907 se nalezly v Janáčkově pozůstalos
ti nedokončené náčrtky k opeře podle Tolstého románu Anna Kareninová. Na
sklonku 19. století pronikají stopy rusismů také do sborové tvorby Janáčkovy.
R. 1908 vzniklo klavírní trio z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty, r. 1910
píše Janáček violoncellovou Pohádku o caru Berenději (podle V . Á. Zukovskétio). Skladatel sice nedokončil Živou mrtvolu podle L . N . Tolstého, ale dokon
čil r. 1918 Tarase Bulbu (podle N . V . Gogola), a to jako slovanskou rapsodii,
zhudebňujícf tři riejdramatičtější obrazy povídky, tři smrti - syna Andreje, syna
Ostapa a otce Tarase. Ruské nápěvné prvky pronikají také do orchestrální
Symfonietty (1926), nejjásavější skladby autora, jehož hudba "je vždy obestřena
stínem melancholického smutku a zvláštní nostalgie východního, ruského
charakteru"
Nejpodstatněji působilo na Janáčka ruské hudební myšlení ze slohového
okruhu Musorgského (zvláště patrné z klavírní tvorby, která byla úsporná,
výrazově stručná, rytmicky až strohá pod vlivem Musorgského Kartinek).
S Musorgským Janáčka spojuje poměr k lidové písni, oba hledají náladově
výrazné a rytmicky nosné motivy, oba studují lidovou řeč (nápěvky, nápěvnou
intonaci mluvy).
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Hudebné dramatický obsah Janáčkovy opery Její pastorkyně byl založen na
textu libretistky Gabriely Preissové, ta však našla vzor v A . N . Ostrovském.
Vliv ruského hudebního folkloru se projevil jak ve strhujících sborech, tak ve
scénách mezilidských konfliktů. Racek dokonce nachází příklad ruského lido
vého motivu v ostinatu písně děvčat "Ej, mamko, mamko, maměnko moja".
Ruský a slovanský charakter Její pastorkyně vystihla již. německá kritika při
premiérách v Německu (poprvé v Norimberku 1925). Přirozeně, že ruský
hudební živel zasáhl i Janáčkovu operu Káťa Kahanová (na námět Ostrovského
Bouře), která je pak označována za vrcholný projev slovanské hudebně drama
tické literatury. J. Racek nachází i v typicky moravském námětu opery Liška
BystrouSka lidově ruský charakter motivu (ve scéně lištiček, v motivu "Běží
liíka k Táboru, nese pytel bramboru"). Posmrtná Janáčkova opera Z mrtvého
domu představuje ve světové moderní hudbě nový typ kolektivního dramatu.
Libreto vytvořil skladatel přímo z ruského originálu, a tak je mluva opery
prosycena rusisray ("Duša moja, jahoda, miloval jsem tě tři goda" aj).
Umělecké příbuzenství Janáčkovo s ruskou kulturou nebylo pouze trvalým
uměleckým ziskem pro Janáčka, ale "především velkým obrodným činem pro
českou moderní hudební tvorbu, neboť j i obohatilo o zcela nové zdroje osobité
hudební, jmenovitě nápěvné představivosti, jež je svou základní intonací tak
blízká projevům české hudební tvořivosti vůbec."
5

Kvétuše Lepilová

TaHiíCTBemiUH iwnp npHponu
( K 100-jieTHioco A H » po>Kflenmi B . E n a i i K H )
«...Becb MHp xpyroM Mens, II&AO MHOH H noAO MHOH
nojion iieioBeAaiiHMx TaBx. H « HX 6ypy oncptiBaTk
BCIO xH3iib, noTOMy MTO STO caMoe HUTepecnoe, caMoe
ynjieKaTejibiioe 3aii>iTne B MHpeI»
(BHT0JIHH B H H I I K H )

B KaxcflOM noKOJieHHH y K a x j j o r o Hapo^a pofljrrcji nosTti - JIIOJIH,
KOTOptie XODOUIO nOHHMaK)THÓeCCJIOBeCHI>IH A3MKCTHXHH, H HeMOH JISbIK
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