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ROZVOJ NÁRODNÍCH ŠKOL  
 

• polovina 19. století v Evropě – boj o nár. jazyk a nár. umění; umění se stává 
aktivní silou ve vývojovém společenském procesu; hlubokým inspiračním 
zdrojem bylo lidové umění (písně, tance)  

 
• vznik konzervatoří:  

 
1811 – pražská konzervatoř  
1846 – lipská konzervatoř  
1862 – petrohradská konzervatoř  
1866 – moskevská konzervatoř  
 

 
RUSKO  
 
Michail Ivanovič Glinka (1804 – 1857)  

• šlechtic; navštívil Paříž (setkání s Berliozem – vliv na instrumentaci); ovlivnil 
Smetanu (uváděl hodně jeho opery)  

 
Opera  

• Ivan Susanin - základní dílo ruské hudby; při premiéře pod názvem Život za 
cara) - typ ruského člověka, který dovede za svůj národ obětovat život bez 
hrdinských gest a velkých slov; vychází z ruské nápěvnosti, cituje ruské lidové 
písně;  

• Ruslan a Ludmila - na Puškina; typ pohádkové opery  
 
 
MOCNÁ HRSTKA  
 

• Názorově jednotná skupina mladých průbojných skladatelů, kterou kolem sebe 
shromáždil Vladimir Vasiljevič Stasov. Snažili se navázat na domácí tradice, 
ale dosáhnout světové kompoziční úrovně; evropských skladatelů jim 
imponovali pokrokoví romantičtí skladatelé jako např. Schumann, Berlioz, 
Liszt.  

 
• Tvořili ji skladatelé: Balakirev, Borodin, Musorgskij, Rimskij-Korsakov, 

Kjuj (všichni byli původně nehudebníci) = novoruská škola  
 
Milij Alexejevič Balakirev (1836-1910)  

• organizačním vůdcem skupiny; založil bezplatnou hudební školu (proti 
konzervatoři)  

• folklorista; upravovatel lidových písní  
 
Alexandr Porfirjevič Borodin (1833-1887)  

• lékařský chemik; hudbě se věnoval ve volném čase; dílo nevelké, ale 
významné  
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• Kníže Igor – opera (hrála se také v Plzni), na níž pracoval 18 let (nedokončil 
ji; dokončil ji Rimskij-Korsakov a Glazunov); námětem je Slovo o pluku 

Igorově (epos); používá orientální prvky, celotónové stupnice; kvartové 
harmonie, složitý rytmus  

 
 
Modest Petrovič Musorgskij (1839-1881)  

• důstojník, úředník; deprese, bohémský způsob života; nevyrovnaná povaha, 
alkohol 

• problém lidské svobody; základním kritériem realismus (někdy drsný hudební 
výraz); jeho hudba neokouzluje, ale strhuje; používá hodně volné formy  

• až bezohledná psychologická pronikavost a syrovost výrazu = naturalismus 
(nebyl ve své době oceňován)  

 
Opery  

• Boris Godunov – Puškinovo drama; schopnost postihnout utrpení jedince i 
lidu, vyjádřit pochybnost i víru v lidství; soustředí se na vykreslení rozervané 
osobnosti Borisovy (autobiografické rysy – u M. časté); je dramatický (jako 
Wagner), ale citově lidštější (šílenství a smrt Borisova); odposlouchané 
intonace lidového hovorového jazyka dávají zpěvu životní bezprostřednost; 
vokální linka kopíruje kadenci mluvené ruštiny; dovede vykreslit psychické 
jádro jednotlivých postav, ale i mohutnost lidových scén; nezvyklá 
instrumentace je bohatá a barevná (opera neměla moc velký úspěch); existuje 
Korsakovova „upravená verze“  

 
Písně  

• asi 60  
• Dětská světnička – cyklus  
• Píseň o bleše – humor, satira  

 
Symfonická tvorba  

• Noc na Lysé Hoře – první ruská symfonická báseň, strašidelná, v rozhlase se 
pouští okolo půlnoci pro umocnění atmosféry 

 
Klavírní tvorba  

• Obrázky z výstavy (1874) – inspirace: výstava architekta Viktora Hartmanna 
v Petrohradě (zemřel v roce 1873); Promenáda, přecházení návštěvníka 
výstavy od obrazu k obrazu, se několikrát opakuje mezi jednotlivými kusy 
jako rondový refrén; k ruskému charakteru přispívá střídání taktů (5/4 a 6/4) a 
sólového hlasu s plným zvukem. Promenáda je obměňována tak, aby 
odpovídala charakteru následujícího obrazu, někdy také odpadá; unisona, 
chromatika, disonance zaznívají v Katakombách; jeho orchestrální myšlení 
přesahuje možnosti klavíru (crescendo na jediném tónu); v roce 1922 dílo 
instrumentoval pro orchestr Maurice Ravel  
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Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908)  

• technicky nejvyspělejší a nejvzdělanější člen Mocné hrstky (lodní důstojník)  
• získal (podobně jako Musorgskij) vzdělání u Balakireva a dosáhl takového 

věhlasu, že se stal profesorem hudby (skladby a instrumentace) na 
petrohradské konzervatoři (studovali u něj Glazunov, Stravinskij a jiní)  

• opíral se o bohatství ruské lidové písně, o glinkovskou tradici a pokrokové 
západní skladatele; smysl pro orchestrální barvu  

 
Opery  

• celkem 15; historické a pohádkové (ty jsou nejlepší – fantazijní, pohádkový, 
barevný svět)  

• Mozart a Salieri  
• Carská nevěsta  
• Pohádka o caru Saltánovi  

 
Suity  

• několik; nejlepší je:  
• Šeherezáda – geniální instrumentace, orientální melodika  
• Španělské capriccio  

 
 
Cézar Kjuj (1835-1918)  

• vojenský inženýr   
• spíše než skladatel měl význam jako propagátor a hudební kritik  

 
Anton Rubinštejn (1829-1894)  

• představitel konzervativnější, západně laděné skupiny skladatelů (proti 
národně zaměřené Mocné hrstce) - podobá se stylem Mendelssohnovi 

• Klavírní koncert d moll 
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Literatura:  
Burian, K. : Musorgskij. Orbis, Praha 1950.  
Musorgskij, M. P.: Hudba života. SNKLHU, Praha 1959.  
 
http://hudobnik.wbl.sk/dejiny_hudby_-_skripta_-srpen_2010.pdf 
s. 72 a dál 
 
 
Povinný poslech - porovnej obě verze: 
1. Musorgskij  - Obrázky z výstavy - klavírní verze - Velká brána kijevská 
(od 1:02:15 - konec) 
https://www.youtube.com/watch?v=kxg2R0Pqb3c 
 
2. Musorgskij  - Obrázky z výstavy - orchestrální verze - Velká brána kijevská 
(celé) 
https://www.youtube.com/watch?v=tqvY1Qcb84s 
 
 
 


