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Kainarova poezie pro děti a její použití v písňové tvorbě soudobých českých
skladatelů. Pohled vzájemných básnických a hudebních metrorytmických
vztahů.
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Úvod
Fenomén Josef Kainar (1917–1971) – básník, textař, výtvarník, dramatik, překladatel,
zároveň klavírista, houslista nebo kytarista tanečních orchestrů, autor melodií řady svých
písní. V hudebním světě je osobnost Josefa Kainara spojována především s jeho písněmi –
Kainar se v nich představuje jako autor zhudebněných básní nebo písňových textů (ať už jím
samotným, nebo autory jinými), případně jako autor českého textu zahraničních bluesových
a swingových melodií. Za všechny výše uvedené jmenujme např. blues Černá kára
v interpretaci Evy Olmerové nebo Zuzany Navarové, Blues železničního mostu rovněž
v interpretaci Evy Olmerové, Bombardovací blues v interpretaci Jiřího Suchého, Mrtvý vrabec
v interpretaci Jiřího Suchého nebo Jiřího Plíhala (ve všech případech hudba i text JK), Trilobit
se diví (text JK, hudba Jiří Sternwald, zpěv Jiří Suchý a Ljuba Hermanová), Stříhali dohola
malého chlapečka (text JK, hudba a zpěv Vladimír Mišík), Dítě začíná vidět (text JK, hudba
a zpěv Petr Skoumal), Můj starý klarinet (text JK, hudba George Gershwin, zpěv Jana
Koubková).
Problematice Kainarových písňových textů se ve své studii Písňové texty Josefa Kainara1
podrobně věnuje Lenka Kocánová, řadu informací přináší v úvodním slovu k písňové sbírce
Písně Josefa Kainara2 klavírista, hudební dramaturg, redaktor a publicista Milan Jíra,
podobně v úvodním slovu k písňové sbírce Písně na Josefa Kainara3 muzikolog a publicista
Josef Kotek.
Kainarovy básně inspirovaly nejen bluesové, rockové nebo beatové hudebníky, ale staly
se výchozím momentem pro řadu opusů z dílny českých skladatelů 2. poloviny 20. století
a prvního desetiletí 21. století: např. Sen – píseň na verše J. Kainara skladatele Pavla
Kopeckého nebo Sen, rytmodram pro recitátora, clawes, klarinet a klavír na text Josefa
Kainara z pera Jiřího Hlaváče či Lyrické melodramy (Taková láska, První milenci, Nevědomí)
Jiřího Matyse aj.
1

KOCÁNOVÁ, Lenka. Písňové texty Josefa Kainara. [online]. Dostupné z edu.voskh.cz/ucebnice/ucebnice_cjl/eul/avantgarda_kainar/avantgarda_kainar.rtf.
2
JÍRA, Milan. Slovo úvodem. In: Písně Josefa Kainara. Třináct písní pro zpěv a klavír. Praha: Panton, 1987.
3
KOTEK, Josef. Z písničkových textů básníka Kainara. In: Písně na Josefa Kainara. Jedenáct písní pro zpěv a
klavír. Praha: Panton, 1988.
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Generaci nejmenších muzikantů nebo interpretů jsou určeny např. Tři melodrámky
(s doprovodem houslí a klavíru) skladatele Zdeňka Zahradníka nebo sedm instruktivních
skladeb pro klavír podle veršů Josefa Kainara Klavír říká říkadla skladatele Jaromíra Podešvy
aj. Především je to ale tvorba písňová, která je námětem této studie, jež si klade za cíl
komparaci básnického a hudebního metra a rytmu u vybraných písní určených dětskému
posluchači nebo interpretovi.
Vymezení terminologie
Metrum, rytmus, takt – pojmy neodmyslitelně spojené jak s hudební, tak básnickou
problematikou. Výklad těchto termínů je v obou výše uvedených oblastech pochopitelně
odlišný, nicméně lze v něm nalézt jistou významovou spojitost.
V případě básnického metra se jedná o ideální schéma verše, veršovou normu rytmu,
obsahující těžké a lehké doby. Základní stavební jednotkou metra je stopa. Takt většinou
odpovídá hranici jednotlivých slov (není to však podmínkou – tvořit jej může např. spojení
přízvučného slova se slovem/slovy nepřízvučným/i, např. jednoslabičná zájmena, spojky
apod.)
Hudební

metrum

je

charakterizováno

jako

pravidelné

střídání

přízvučných

a nepřízvučných dob. Taktem se v notopise nazývá úsek ohraničený taktovými čárami, v němž
je první doba přízvučná (takt většinou koresponduje s metrem, výjimku tvoří např. notový
zápis úvodních taktů tance furianta).
Zhudebnění Kainarových veršů z pohledu metrorytmických vztahů v příkladech
Hudební skladatel Jindřich Feld (1925–2007) zhudebnil Kainarovy verše ve dvou
sbírkách pro sólový zpěv a klavír: 6 písniček dětem4 a 9 písniček dětem5. V první z nich
nalezneme Kainarovy básně Za nádražím, Šneček a Indiáni (všechny ze sbírky Říkadla).
Za nádražím6
Za nádražím, při tom shonu,
drcl vagón do vagónu.
„Promiňte mi,“ vagón řek,
4

FELD, Jindřich. 6 písniček dětem na slova Františka Halase a Josefa Kainara. Praha: Státní hudební
vydavatelství, 1963.
5
FELD, Jindřich. 9 písniček dětem na slova Františka Halase a Josefa Kainara. Praha: Editio Supraphon, 1972.
6
KAINAR, Josef. Za nádražím. In: Vybrané spisy 2. Praha: Československý spisovatel, 1989.
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„stalo se to mimoděk.“
Druhý řekl: „Jaké křiky,
já mám dobré nárazníky.“
Feld v písni naprosto respektuje metrum uvedené básně:


ve 4/8 taktu je hlavní přízvuk na 1. době a vedlejší přízvuk na 3. době, tj. na 1. a 3.
osmině; dvě stopy odpovídají jednomu taktu;



1. a 2. verš – čtyřstopý ženský trochej je vyjádřen čtyřmi osminami, 3. a 4. verš –
čtyřstopý mužský trochej je vyjádřen sedmi osminami (viz níže);



čtyřstopý verš odpovídá dvoutaktí, resp. melodické frázi.

Linie pěveckého partu je tvořena melodií založenou na opakování prostých motivů
motorického charakteru v osminových hodnotách. Mezi jednotlivá dvoutaktí vkládá Feld
odsazení – „prázdný“ takt (pomlka na 4 nebo na 2 doby, v klavírním partu výrazný disonantní
souzvuk), pravděpodobně jako prostor pro nádech. V závěrečném verši Feld zdůrazňuje
dlouhé slabiky pomocí čtvrťových hodnot (viz níže).

Úvodní takty písně Za nádražím mohou dětem připomínat známější a námětově podobnou
píseň Vláček z písňové sbírky Elce, pelce, kotrmelce Petra Ebena na slova Václava Fischera,
která je založena na podobném motorickém melodicko-rytmickém principu.
Srov.:
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Šneček7
Alenka užaslá všecka
viděla prvního šnečka.
„Maminko, maminko, mámo,
co to tu ujíždí samo?
Autobus pro pány mravence?“
To jsme se nasmáli Alence!
I v této písni se Feld řídí metrem uvedené básně:


volba 3/8 taktu s akcentem na 1. době; jedna stopa odpovídá jednomu taktu;



1. a 2. verš – třístopý mužský daktyl je vyjádřen osmi dobami (osminovými
hodnotami); podobně jako v předchozí písni i zde Feld odsazuje melodický článek
„prázdným“ taktem, který se v tomto případě dotváří čtyřtaktí obou polovět
osmitaktové periody (viz níže);



3. a 4. verš – třístopý mužský daktyl – ve třetí stopě třetího verše je rytmicky
zdůrazněna dlouhá slabika, v případě třetí stopy čtvrtého verše se je s ohledem na
krátkou slabiku použita osminová hodnota, čtyřtaktí je zachováno (viz níže);



5. a 6. verš – třístopý ženský daktyl je vyjádřen devíti osminami, 6. verš je v písni
opakován (mezi 2. a 3. stopu je vložen „prázdný“ takt, závětí je rozšířené).

Indiáni8
Indiáni, ti se mají!
Celý den si jenom hrají.
Skáčou hejsa hopsasa,
chytají se do lasa.
7
8

KAINAR, Josef. Šneček. In: Vybrané spisy 2. Praha: Československý spisovatel, 1989.
KAINAR, Josef. Indiáni. In: Vybrané spisy 2. Praha: Československý spisovatel, 1989.
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Potom vlezou do vigvamu,
zavolají na svou mámu:
„Mámo, mámo, máme hlad!“
Snědí vlka a jdou spát.
Do spánku jim pěkně vyjí
kojotové na prérii,
ráno sluníčko se vzbudí
a ti malí chlapci rudí
hned vyběhnou mezi stany
hrát si. Nač? Na Indiány.

Energický charakter písně je dán vázanou melodií buď ve čtvrťových, nebo v osminových
hodnotách – v závislosti na obsahu textu. Feld v pěveckém partu nabízí i tříhlasou úpravu,
v níž je původní melodie umístěna do sopránového hlasu paralelně postupujících kvintakordů
(viz níže).

Rovněž v této písni se Feld řídí metrem uvedené básně:


volba 2/4 taktu a čtyřtaktí ve čtvrťových hodnotách / dvoutaktí v osminových
hodnotách korespondují se čtyřstopým trochejem – v případě čtvrťových hodnot
odpovídá 1 takt jedné stopě, v případě osminových hodnot jsou v jednom taktu dvě
stopy;



odlišnost – těžká doba první a třetí stopy 2., 6. a 10. verše je položena na druhou
(lehkou) dobu 2/4 taktu;



pátý verš je v písni bezprostředně opakován; po závěrečném 14. verši je v písni
opakován 1. až 4. verš;



odlišné zpracování je patrné u 14. verše – zhudebněná první stopa bezprostředně
navazuje na předchozí verš, po něm následuje odsazení a otázka Nač? je podpořena
25
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fermatou; přízvučnou předložku Na nalezneme jak v básni, tak v písni na lehké době
(viz níže).



závěr písně je tvořen zhudebněním citoslovcí hopsa, hejsa, hop (viz níže).

Feldova druhá písňová sbírka s názvem 9 písniček dětem obsahuje stejné písně jako
v předchozí sbírce 6 písniček dětem. K těmto šesti přidává autor další tři písně na text básní
Josefa Kainara: Fotbalisté, Sluníčko a Piráti opět ze sbírky Říkadla.
Fotbalisté9
Říkám, říkám říkadlo,
že sklo z okna vypadlo.
Franta s Jendou, čerti malí,
pod tím oknem fotbal hráli.
Táta shora křičí na ně,
že dostanou na chrám páně.
Rákoska se neminula,
táta vede jedna – nula.
Melodie písně Fotbalisté má lydický charakter (zvýšený 4. stupeň).


píseň je ve 2/4 taktu, což koresponduje s dvouslabičnou stopou trocheje;



3. a 4. stopa verše je oproti 1. a 2. stopě dvojnásobně rychlejší (osminové hodnoty
oproti čtvrťovým);



závětí každé periody je prodloužené vložením dvoutaktí, 3. a 4. stopa sudého verše je
tak v písni zopakována (viz níže);

9

KAINAR, Josef. Fotbalisté. In: Vybrané spisy 2. Praha: Československý spisovatel, 1989.
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každá nastupující perioda pětitónového rozsahu odpovídající dvojverší sekvencovitě
stoupá – počáteční tón melodie na 5. stupni v nové periodě je vždy o velkou sekundu
výše než v periodě předchozí (viz níže);



přízvučné slabiky první a třetí stopy 3., 4. a 7. verše jsou umístěny na lehkou dobu
taktu;



3. a 4. stopa 8. verše je začíná na lehké době za pomlkou; při opakování je mezi obě
stopy vložen celý „prázdný“ takt – všechny pomlky zde mají funkci odsazení (viz
níže).

Sluníčko10
Sluníčko, slunce zlaté,
dobrý den, jak se máte
Pichlavé jste jako kopřiva
co vás to, co vás to dohřívá?
Sluníčko říká: „Chtělo jsem
zašimrat Martínka pod nosem,
aby vstal zalívat zahradu
10

KAINAR, Josef. Sluníčko. In: Vybrané spisy 2. Praha: Československý spisovatel, 1989.

27

Teoretické reflexe hudební výchovy, 2017, roč. 13, č. 2. ISSN1803-1331.
on si stáh peřinu přes hlavu.“
Na rozdíl od Kainara, který pro své verše používá třístopý daktyl (s výjimkou 1. a 2. verše –
daktylotrochej), volí Feld pro melodickou frázi čtyřtaktí: buď je třetí stopa rozložena do dvou
taktů, nebo je ke třem taktům se čtvrťovými hodnotami přidružen „prázdný“ takt s pomlkou.


v některých případech se tak nepřízvučná slabika daktylu dostává na pozici těžké doby
3/4 taktu – viz výše zlaté, podobně tak máte, chtělo jsem, pod nosem (viz níže).



naopak přízvučná slabika třetí stopy 8. verše je umístěna na lehkou dobu taktu –
vložená pomlka vytváří rytmické napětí (viz níže).

Piráti11
Naši páni piráti
měli koráb zvaný Necky.
A že byli pihatí,
bály se jich žáby všecky.
A co žáby, raci též
a co raci, také husy.
Kudy pluli, byla řež,
neboť pirát rvát se musí.
Potom ale u Alžíru
zvrh se koráb,
dostal díru.
Chudinkové piráti!
Teď je máma vyplatí.

11

KAINAR, Josef. Piráti. In: Vybrané spisy 2. Praha: Československý spisovatel, 1989.
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Vyplatí je máma všecky
za ty porouchané necky.



volba 2/4 taktu koresponduje s trochejem; jedna stopa odpovídá jednomu taktu;



odchylku můžeme objevit např. ve 4. stopě druhého a čtvrtého verše – přízvučná
slabika je umístěna na lehkou a nepřízvučná na těžkou dobu taktu – viz necky,
podobně tak všecky;



ve středním dílu písně Feld používá osminové hodnoty, tj. dvě stopy v jednom taktu –
viz A co žáby…; v 7. a 8. verši se přidává druhý hlas v terciích – viz „kudy pluli“ (viz
níže);



3. a 4. stopa osmého verše je opět rozdělena do dvou taktů – viz rvát se musí (viz
níže);



10. a 11. verš je dvoustopý, každá stopa odpovídá jednomu taktu; Feld na tomto místě
přizpůsobuje rytmické hodnoty délce slabik, zejména pak pomocí půlové hodnoty
zdůrazňuje slovo díru, kdy jsou obě slabiky (tj. přízvučná i nepřízvučná) druhé stopy
11. verše umístěny na těžké době taktu (viz níže);



v závěru písně Feld znovu používá 12. a 13. verš básně.
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Také skladatel Jiří Teml (1935) ve své sbírce 3 směšné písničky12 zhudebnil Kainarovu
báseň Indiáni (text básně viz výše).


pro výše zmiňovaný čtyřstopý trochej Teml často používá střídání 3/4 a 2/4 taktu;
každý z taktů (jak 3/4, tak v 2/4) obsahuje 2 stopy; metrická rozporuplnost je patrná
zejména v případě použití 3/4 taktu (1. doba těžká, 2. a 3. doba lehká).



první dvouverší je v Temlově úpravě zopakováno, autor vše sjednocuje do 2/4
taktu (viz níže);



jednotlivá čtyřverší se tonálně liší o malou sekundu (Es dur, E dur, F dur) (viz
níže);



v devátém a desátém verši je pak hudební motiv augmentován;

12

TEML, Jiří. 3 směšné písničky pro 2–3hlasý dětský sbor s doprovodem klavíru na texty J. Kainara, J. Havla
a L. Středy. Praha: Český hudební fond, 1975.
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v některých případech Teml zdůrazňuje délku dlouhé slabiky – viz snědí vlka a jdou
spát (viz níže).



stejně jako Feld také Teml v posledním verši zvýrazňuje otázku pomlkami (viz níže):

Zástupce mladší skladatelské generace Jiří Pazour (1971) zařadil do svého zpěvníku
Abraka dabraka13 také několik písní na Kainarovy texty.
Ptal se včera pána pán14 (sbírky Nevídáno, neslýcháno)
Ptal se včera pána pán.
– Kudy tudy do Hajan? –
– To se dáte kolem plotu,
od Klímadel na Dřímotu,
z Dřímoty dál na Zívánky,
ze Zívánek na Hajánky,
z Hajánek dál k Polospaní,
a tam dole, tam na stráni,
to už budou Hajany. –
– Děkuju vám, pane, moc. –
– Na shledanou. –
– Dobrou noc. –
U některých veršů je hudební rytmus naprosto odlišný od pravidelného střídání teze a arze,
např. v 1. a 2. verš čtyřstopého trocheje, rozděleného do dvoutaktí (viz níže):

13
14

PAZOUR, Jiří. Zpěvník Abraka dabraka. Praha: ARSCI, 2009. ISBN 978-80-86078-92-2.
KAINAR, Josef. Hajany. In: Vybrané spisy 3. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0167-X.
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V taktech obsahujících celý verš je hudební rytmus pravidelný, např. 3. a 4. verš (viz níže):

Podobné zpracování můžeme nalézt také v písni Hokejista15, rovněž ze sbírky Nevídáno,
neslýcháno.

Hokejista
Hokejista,
už se chystá.
Obléká si bílé tričko,
přes to tričko žluté tričko,
Přes to žluté modrý dres,
už i do trenýrek vlez,
připíná si první chránič,
potom ještě druhý chránič,
třetí, čtvrtý, také pátý,
už je celý kulovatý.
Všude na něm vrže kůže,
sotva že se ohnout může.
Za velkého funění
natáh boty s bruslemi,
co jsou ostré jako nůž,
Potom jen ta přilba už,
rukavice, hůl a jede…
Jak to jede na tom ledě?
Bác, a leží. Bác, a zase.
Leží v celé té své kráse.
Je to s Mirkem, je to bledé.
Má dres. Bruslit nedovede.



dvoustopý ženský trochej 1. a 2. verše je vyjádřen čtyřmi čtvrťovými hodnotami;
čtyřstopý ženský trochej 3. verše osmi osminovými hodnotami (viz níže).

15

KAINAR, Josef. Hajany. In: Vybrané spisy 3. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0167-X.
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na některých místech se autor rytmicky přizpůsobuje hudební deklamaci (viz níže):

Hudebněvýchovné kontexty
Výše uvedený výběr skladeb, resp. písní má pouze demonstrativní charakter poukazující
na odlišné kompoziční pojetí skladatelů inspirovaných Kainarovými verši. V některých
případech se autoři ve zhudebnění dané básně přibližují původnímu básnickému metru
a rytmu (Feld), v jiných případech je text zcela přizpůsoben svébytné melodicko-rytmické
struktuře písně (Pazour).
Hudebněvýchovný potenciál uvedených písní je rozmanitý. Kromě jejich primárního
interpretačního zaměření je možné využít melodicko-rytmickou strukturu při práci v hlasové
výchově. Vhodnými se v tomto případě jeví písně Jindřicha Felda, jejichž melodické úryvky
mohou díky svému motorickému charakteru a opakovaným vzestupným a sestupným
sekundovým krokům či terciovým obkrokům sloužit jako melodicko-rytmické sekvence
vhodné pro hlasová cvičení, např. při rozezpívání. V Temlově zpracování se setkáváme se
střídáním třídobého a dvoudobého taktu, píseň tak může posloužit jako doplňující materiál při
výuce tanců s proměnlivým taktem nebo metrem.
Patrně největší možnosti širokého hudebněvýchovného využití má z výše uvedených
zpěvník Jiřího Pazoura. Melodicko-rytmická stránka těchto písní vychází z tradičních postupů
lidových nebo populárních písní a jsou tak běžnému příjemci interpretačně bližší a snáze
uchopitelnější, k čemuž pochopitelně přispívá i doprovod (akordické značky). Na rozdíl od
Temlových a Feldových písní, které kromě hudebněvýchovné funkce plní i funkci estetickou,
převažuje v Pazourově zpěvníku vedle funkce hudebněvýchovné spíše funkce zábavná. Což
ale v širším uchopení praktické hudební výchovy na základních školách jistě není na škodu,
naopak!
Závěrem nutno říci, že všechny uvedené písně mají nápaditou, snadno zapamatovatelnou
melodii, takže jistě v minulosti nalezly a stále nalézají velké množství dětských, ale
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i dospělých interpretů. Lze tedy s nadějí předpokládat, že Kainarovy básně budou nadále
bohatým inspiračním zdrojem pro další skladatele – třeba právě těch, kteří se zrodí z generací
dětí, jimž byly a jsou tyto písně určeny.
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