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RUSKÁ HUDBA 
 

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840-1893) 
 

• nepatří k žádné ideové skupině 

• jeho tvorba je syntézou ruského inspiračního východiska a vybroušené 

evropské 

• kompoziční techniky 

• věnoval se právnickým studiím, na petrohradskou konzervatoř vstoupil až po 

svých 23 letech, pak pedagogicky působil na moskevské konzervatoři 

• v 80. letech se jako první z ruských skladatelů stává proslulým v Evropě (také 

jako dirigent svých skladeb); navštívil třikrát Prahu (1888, 1892), kde měl 
velký úspěch; 

• přátelství s Antonínem Dvořákem 

• zemřel na choleru v Petrohradě 

• cílem bylo postavit ruskou hudbu na světovou úroveň; vliv lidových písní 

• nefalšovaná lyričnost; něha, zasněný smutek, lidskost 
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Symfonie 

• Celkem 6 

• významné hlavně poslední tři (f moll, e moll a h moll „Patetická“) 

• VI. symfonie „Patetická“ – název je odvozen z jejího zvláštního ovzduší, 

charakteru a řazení vět (1.věta je volná, zadumaná; 2. věta je elegantní, 

posmutnělý valčík; 3. věta je pochod s velkou gradací, finálního charakteru; 4. 

věta – zlomení do rezignace, hudba hloubky, osamění a smutku; zemřel 9 dní 

po premiéře; v 1. větě cituje chorál z ruské zádušní mše; končí Adagiem) 

 

 

 

 

Orchestrální skladby 
• Předehry – Romeo a Julie; Bouře, Slavnostní předehra 1812 

• Suity - Mozartiana (čtvrtá suita) 

• Italské capriccio 
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Koncertantní skladby, Komorní skladby 
 

 

Opery 
• Celkem 10, ale hrají se jen dvě, obě na námět Puškinův 

• Piková dáma 
• Evžen Oněgin – 1878; nejde o efekt, ale o vyjádření hloubky citů 

 

Balety (pomohly velmi rozvoji klasického baletu) 

• Labutí jezero – premiéra neúspěšná ;  

• Spící krasavice 
• Louskáček – také suita 

 

Literatura: 
Berberova, N.: Čajkovskij. Klub přátel ruské písemnosti, Praha 2000. 

Čajkovskij, P. I.: Dopisy. SHV, Praha 1965. 

http://hudobnik.wbl.sk/dejiny_hudby_-_skripta_-srpen_2010.pdf 
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ALEXANDR KONSTANTINOVIČ GLAZUNOV (1865-1935) 
 

• symfonie, symfonické básně, nejhranější skladbou je Houslový koncert a 
moll 

 

 

SERGEJ VASILJEVIČ RACHMANINOV (1873-1943) 
 

• většinu života prožil v zahraničí a po revoluci roku 1917 se uţ do vlasti 

nevrátil 

• jeho skladby však vyrůstají z národních tradic 

• symfonie, klavírní skladby (Preludia) 

 

Koncertantní skladby 
• Klavírní koncerty - zvláště 2. c moll a 3. d moll; rozvlněná melodie, široká 

škála emocí, 

• nostalgie 

• Rapsodie na Paganiniho pro klavír a orchestr; téma z Paganiniho Capriccia a 

moll; důmyslně střídá lyriku s brilancí 
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ALEXANDR NIKOLAJEVIČ SKRJABIN (1872-1915) 
 

• patří do této generace, ale náleží k přechodu k hudbě moderní 

• studoval klavír na moskevské konzervatoři a jako pianista procestoval celou 

Evropu 

• ovlivněn Chopinem (záliba v malých formách – preludia, etudy, mazurky atp.) 

• později vlivy impresionismu a expresionismu; stýkal se s ruskými 

symbolistickými básníky, studoval všelijaké filozofie, sklony k mysticismu; 

víra v nový řád; snaha o syntézu všech druhů umění 

• sklon k chromatice; napsal okolo 70 skladeb 

• také využíval celého rozsahu dvanáctitónové oktávy, kde každý tón zaujímá 

plnohodnotné místo jako ostatních jedenáct (na rozdíl od Schönberga mu ale 

nešlo o úplnou emancipaci tónu jen o obohacení klasické harmonie) 

• zvláštní přínos v harmonii a zvukovosti: v jeho kvartové harmonii se objevují 

známky atonality 

 

 

Symfonie 
• Báseň ohně (Prometheus ) – pro orchestr, sbor a klavír; poslední z 5 

symfonií; pokus o syntetickou skladbu, jejíž expresivní účin má být podepřen 

barevnými a světelnými efekty; „mystický akord“ 

 

 

Literatura: 
Bajer, A.: Alexandr Skrjabin. Horizont, Praha 1975. 

http://hudobnik.wbl.sk/dejiny_hudby_-_skripta_-srpen_2010.pdf 

s. 76  

 

 

 

 
Povinný poslech: 
P. I. Čajkovskij - známý kousek z Labutího jezera 
https://www.youtube.com/watch?v=VkIvhwy_o64 

P. I. Čajkovskij - Klavírní koncert b moll 1. věta 
https://www.youtube.com/watch?v=SH3hpyWZP_8 

 


